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 .1دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت دامپروري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 .2استاديار دانشکده علوم دامي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 .3استاديار گروه اقتصاد کشاورزي دانشکده علوم کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
 .4دانشجوي دکتري اقتصاد کشاورزي دانشگاه تربيتمدرس
 .5دانشجوي دکتري اقتصاد کشاورزي دانشکده علوم کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت -03/33/11 :تاريخ تصويب)01/30/33 :

چکيده
يکي از عوامل اصلي مؤثر بر عملکرد فني و اقتصادي مزارع و دامپروريها تأثير عوامل مديريت است.
هدف اصلي از مديريت صحيح در دامداري رسيدن به عملکرد ،سوددهي و بهرهوري مطلوب است؛
بنابراين اندازهگيري نقش مديريت بر عملکرد واحدهاي دامي امري ضروري است .با توجه به ضرورت
افزايش توليد شير و با هدف بررسي تأثير نهادههاي مختلف و تأثير نقش مديريت و بهرهوري کل بر توليد
شير و سوددهي در واحدهاي دامپروري ،توابع توليد شير و سودآوري با روش حداقل مربعات معمولي
( ،)OLSتخمين زدهشدند .در اين تحقيق ،براي جمعآوري آمار و اطالعات گاوداريهاي شيري
شهرستانهاي پاکدشت و ري در جنوب استان تهران از روش اسنادي و مصاحبه و مشاهده استفاده شد.
نتايج تخمين توابع توليد شير و سود نشان داد شاخصهاي بهرهوري و مديريت آثار مثبت و معنيداري بر
توليد شير و سوددهي واحدهاي دامپروري دارند .بهرهوري کل دامداريها با استفاده از شاخص
ترنکوئيست -تيل اندازهگيري شد و ميانگين اين بهرهوري برابر با  3/02محاسبه گرديد .بيش از نيمي از
دامداريها بهرهوري کمتر از ميانگين جامعه (گاوداريهاي شيري جنوب استان تهران) داشتند .شاخص
مديريت با استفاده از فنون تصميمگيري چندشاخصه ( )MADMاندازهگيري شد که ميانگين اين شاخص
برابر با  3/55بود .در ميان ساير متغيرهاي تابع توليد شير ،نهادههاي خوراکي ،کنسانتره و يونجة مصرفي و
نيروي کار به ترتيب بيشترين تأثير مثبت را بر توليد شير داشتند .نشان داده شد که نهادة سوخت بيشازحد
و در منطقة غيراقتصادي توليد مصرف ميشود؛ همچنين نتايج تخمين تابع سود نشان داد قيمت سوخت
پس از يونجه بيشترين تأثير منفي را بر سوددهي دامداريها دارد .از سوي ديگر ،قيمت کنسانتره ،دستمزد
نيروي کار و هزينة هر بار تلقيح تأثير مثبت بر سوددهي داشتند.
واژههاي کليدي :بهرهوري ،تابع توليد ،تابع سود ،گاوداري شيري ،مديريت

 نویسندة مسئول:

تلفن2960-4689684 :

E-mail: hashemamini@ymail.com

66

تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران ،دوره  ،44شماره  ،1بهار 1931

مقدمه
از آنجا که شیر و فراوردههای لبنی از بهترین منابع تأمین
پروتئین و کلسیم به شمار میروند ،در تمامی نقاط دنیا در زمینة
تولید ،تجارت و مصرف بهینة آن سرمایهگذاری قابل توجهی
صورت میگیرد .بنابر گزارشهای سازمان خواربار جهانی کل
تولید شیر در جهان در سال  0229برابر با  899میلیون تن
برآورد شدهاست .بر اساس این گزارش بزرگترین تولیدکنندگان
شیر در جهان در سال  0229عبارتند از :اتحادیة اروپا
654میلیون تن ،هند  660میلیون تن ،امریکا  65میلیون تن،
چین  99میلیون تن و روسیه  90میلیون تن .فائو در همین سال
ایران را ششمین تولیدکنندة بزرگ شیر در آسیا معرفی کرده
است .تولید شیر ایران در سال  0229به 7/7میلیون تن رسید
که این مقدار معادل 6/6درصد کل تولید جهانی و  9درصد کل
تولید آسیا بودهاست .ایران در سطح جهان نیز رتبة هجدهمین
تولیدکنندة بزرگ شیر را کسب کردهاست ( .)FAO, 2010سهم
عمدهای از شیر تولیدی کشور به واحدهای صنعتی پرورش گاو
شیری متعلق است اما این واحدها در شرایط فعلی با مشکالت
اقتصادی متعددی روبهرو هستند .از راههای مؤثر برای تداوم
تولید شیر در کشور و بهبود وضعیت اقتصادی دامداریهای
صنعتی افزایش سطح مکانیزاسیون ،بهبود بهرهوری و ارتقای
سطح مدیریت است .افزایش در تواناییهای مدیریتی در موفقیت
دامداریها تأثیر بیشتری از افزایش در اندازة گله دارد ( & Ford
 .)Shonkwiler, 1994اندازهگیری مدیریت و عملکرد در هر
زمانی ضروری است؛ زیرا هدف اصلی از مدیریت مزرعه رسیدن
به عملکردهای ویژه در طوالنیمدت است؛ بنابراین بیان ارتباط
بین روشهای مدیریتی و عملکرد در درازمدت نیازمند یك
آزمون است ( .)Gloy & et al, 2002تفاوت در عملکرد مزارع
با ظرفیت مدیریتی متفاوت به دلیل تفاوت در ویژگیهای
شخصیتی ،مهارت در برخورد با مشکالت ،فرصت تصمیمگیری
در لحظه ،تشخیص راه حل مناسب ،اجرا و کنترل تصمیمات
است (.)Rougoor & et al, 1998
برای بیان مجموع ویژگیهای مدیریتی میتوان از
شاخصسازی استفاده کرد .در این میان ،فنون تصمیمگیری با
شاخصهای چندگانه  )MADM(6کاربردهای متعددی دارد و
برای هر موضوع تصمیمگیری (در اینجا شاخصسازی مدیریت)
که تعدادی معیار تصمیمگیری و تعدادی گزینه وجود داشتهباشد

میتوان از این روشها بهره گرفت .از جمله مطالعات انجامشده
در این خصوص میتوان به تحقیقی اشاره کرد که در آن برای
طراحی سیستم بررسی صالحیت افراد پیشنهادشده برای تصدی
مسئولیت مشاور جوان دستگاههای اجرایی از روشهای
تصمیمگیری با شاخصهای چندگانه استفاده شد .در این
مطالعه ،ویژگیهای معرف تصدی پست مشاور جوان وزارت
اطالعات و ارتباطات اولویتبندی شد Bazrpash & Ansari,
) .)2008در مطالعة دیگری ،برای شناسایی افراد بالقوه ،که
توانایی احراز پست مدیریت در سازمانهای دولتی را دارند ،مدلی
با استفاده از تصمیمگیری چندشاخصة فازی طراحی شد .در این
پروژه ،ابتدا معیارهای شایستگی مدیریت بر اساس مطالعات
کتابخانهای و نظرخواهی از کارشناسان در جامعه شناسایی
0
شدند؛ سپس از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ()AHP
برای تعیین وزن معیارهای اصلی استفاده شد و در نهایت اقدام
به اولویتبندی کاندیداهای جانشینی مدیریت گردید
()Moumeni & Jahanbazi, 2007؛ همچنین در مطالعهای
دیگر عوامل تأثیرگذار بر بهرهوری سازمانها با استفاده از
روشهای  9 TOPSIS ،AHPو  ،4 ELECTREکه از مهمترین
فنون تصمیمگیری چندشاخصه هستند ،دستهبندی و
اولویتگذاری شدند ).)Azar & Zareii, 2003
در شرایط رقابتی ،بقای بنگاهها یا واحدهای تولیدی و
خدماتی به بهرهوری آنها در مقایسه با سایر بنگاهها یا
واحدها بستگی دارد؛ بدین ترتیب افزایش بهرهوری مهمترین
عامل بقای یك بنگاه یا سازمان در جامعه تلقی میشود
( .)Emami Meibodi, 2005رشد تولید در دامداریهای
شیری امریکا نشان داد حدود  58درصد رشد تولید مربوط به
اثر اندازة گله و باقیمانده ( 44درصد) مربوط به رشد
بهرهوری است ( .)Munir & Boris, 1995در مطالعهای
دربارة دامداریهای شیری استان چهارمحالوبختیاری
مشخص شد که سود واحدهای تولیدی تا حد زیادی به
بهرهوری عوامل تولید بستگی دارد ( & Shamsodini
 .)Faraji, 2008در تحقیقی دربارة مزارع شیر بنگالدش
مشخص شد که مهمترین عامل سوددهی فعالیتهای
اقتصادی در مزارع شیری بهبود بهرهوری است ( Alam & et
.)al, 1999
در تحقیقی به منظور برآورد تابع تولید شیر در دامداری
1. Multiple Attribute Decision Making
2. Analytical Hierarchy Process
3. Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution
4. Elimination Et Choice Translation Reality
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شیری کنبیست خراسان رضوی ،از فرم تابع ترانسندنتال استفاده
و نشان دادهشد که میزان استفاده از یونجة خشك ،ذرت
علوفهای ،تفالة خشك ،ذرت دانهای و جو در ناحیة دوم تولید،
میزان استفاده از مالس در ناحیة اول و میزان استفاده از سبوس
و تعداد گاوهای شیری در ناحیة سوم تولید قرار دارند
( .)Daneshvar Kahkaki & et al, 2005aدر مطالعهای دیگر
در استان چهارمحالوبختیاری ،از تابع کاب -داگالس برای بیان
رابطة تولید شیر و نهادههای مصرف کنسانتره ،علوفه و نیروی
کار استفاده شد که کشش تولید آنها به ترتیب  2/09 ،2/76و
 2/6درصد محاسبه شد (.)Shamsodini & Faraji, 2008
 ،(2004) Kompas & Cheبرای تخمین تابع تولید شیر از
میان توابع مختلف فرم خطی تابع کاب -داگالس را به عنوان
بهترین نوع تابع تخمین زدند .از میان تمامی متغیرها ،سرمایة
دامی بیشترین ضریب را دارا بود ( )2/5و به دنبال آن نیروی کار
( ،)2/66خوراک ( ،)2/64مواد و خدمات ( ،)2/62ماشینآالت و
ساختمان ( )2/27قرار داشتند .در مطالعهای دیگر در ترکیه ،تابع
تولید شیر با استفاده از تابع کاب -داگالس و با درنظرگرفتن
چهار متغیر مستقل تخمین زدهشد و کشش تولید کل نهادهها
برابر با  2/65محاسبه گردید .در واقع62 ،درصد افزایش در کل
نهادهها با  6/5درصد افزایش در محصول همراه بود؛ همچنین
مشخص شد تعداد گاوهای شیرده در میان سایر متغیرها
بیشترین کشش تولید را دارد ( .)Sahin, 2009در مطالعهای
دیگر در شرق کنیا تابع سود نرمال شیر در فرم کاب -داگالس
تخمین زدهشد .نتایج نشان داد که سود نرمال بیشترین
همبستگی را با سرمایة ثابت دارد؛ همچنین یك درصد افزایش
در کنسانترة مصرفی سود را به طور معنیداری به میزان 2/908
درصد افزایش میدهد (.)Otieno & et al, 2009
استان تهران یکی از بزرگترین قطبهای تولیدکنندة
شیر در کشور به شمار میرود که بیشتر شیر تولیدی در این
استان توسط گاوهای اصیل و دورگ و در دامداریهای شیری
صنعتی تولید میشود 08 .درصد گاوهای اصیل کشور در
استان تهران واقع است و  59درصد جمعیت گاوهای استان را
گاوهای اصیل هلشتاین تشکیل میدهد و تنها  4/8درصد
گاوهای استان بومی و مابقی گاوهای دورگ هستند9/5 .
درصد کل شیر تولیدی کشور در این استان تأمین میشود.
استان تهران از لحاظ تعداد گاوداری شیری صنعتی فعال در
کشور بعد از استانهای خراسان رضوی و اصفهان در جایگاه
سوم قرار دارد ( Ministry of jihad–e-agriculture,
 .)2008- 2009اطالعات بهدستآمده از سازمان جهاد
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کشاورزی شهرستانهای پاکدشت و ری در جنوب استان
تهران نشان میدهد که در سال  6967این دو شهرستان
دارای  627524رأس گاو شیری بودند که این تعداد دام
حدود  065522تن شیر ( 99درصد شیر استان) را در سال
تولید میکنند .با توجه به وضعیت تولید شیر و تعداد دامهای
سنگین شیری در این ناحیه مقدار تولید شیر در دامداریها
منطقی نبوده و همواره با مشکالت زیادی مانند بیماریها و
استرسهای آب و هوایی روبهرو هستند؛ بنابراین در این
تحقیق برای تعیین سطح بهرهوری مزارع پرورش گاو شیری
با هدف ارزیابی تأثیر نهادههای خوراکی ،غیرخوراکی و بررسی
میزان تأثیر نقش مدیریت و بهرهوری بر تولید شیر و
سودآوری واحدهای پرورش گاو شیری عملکرد تولیدی و
اقتصادی گاوداریهای شیری دارای پروانة صنعتی واقع در
جنوب استان تهران بررسی شده است.
روش تحقيق

جامعة آماری در این تحقیق شامل گاوداریهای شیری دارای
پروانة صنعتی واقع در جنوب استان تهران ،شهرستانهای
پاکدشت و ری در سال  6967است .شهرستانهای پاکدشت
و ری در سال 6967در مجموع دارای  700گاوداری شیری
بودند که از این میان  695دامداری پروانة بهرهبرداری
صنعتی داشتند که به صورت تمامشماری اقدام به تهیه و
جمعآوری اطالعات از این واحدها شد؛ از این رو پس از تهیة
پرسشنامه ،روایی و اعتبار آن آزمون شد و سپس همراه با
پرسشنامة نهایی با مراجعه به دامداریها و مصاحبة حضوری
اطالعات ملکی ،مدیریتی ،تولیدی ،درآمدی ،هزینهای،
عملکردی و سرمایهای این واحدها اخذ گردید .در نهایت،
تعداد  85پرسشنامة قابل قبول و قابل استفاده به دست آمد.
در فرایند شاخصسازی مدیریت ،از فنون تصمیمگیری
چندشاخصه استفاده شد .در یك تعریف کلی ،تصمیمگیری
چندشاخصه به تصمیمات خاصی (از نوع ترجیحی) مانند
ارزیابی و اولویتگذاری از بین گزینههای موجود اطالق
میشود .معروفترین تکنیك در این حوزه مدل مجموع
سادهوزنی ( )SAWاست .مدل  SAWاز دو بخش ماتریس
تصمیم

;  m( D rتعداد واحدهای مورد بررسی و n
ij i1,

,m
j1, ,n

تعداد شاخصها جهت ارزیابی) و بردار ضرایب اهمیت
1. Simple Additive Weighted
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شاخصها

j1, ,n

;  W  W تشکیل میشود ( & Azar
j

.)Rajabzade, 2009
برای شاخصسازی نهادة مدیریت ماتریس تصمیم  Dبه
;  ) D rتعریف شد
صورت یك ماتریس ( 85×7
ij i 65
j 7

که شامل  85ستون (تعداد دامداریها) و  7ردیف از معیارها
یا شاخصهای ارزیابی (خصیصههای مدیریت) است .با توجه
به مطالعات انجامشده ( & Gloy & et al, 2002; Tauer
& Mishra, 2006; Bamiro & et al, 2006; Demircan
et al, 2006; Ortega & et al, 2007; Dagistan & et
& al, 2009; Uzmay & et al, 2009; Ceyhan
 7 )Hazneci, 2010معیار شامل میزان تحصیالت مدیر ،سن

مدیر ،تجربة مدیر ،نحوة مدیریت (مدیریت مزرعه به صورت
فردی یا اشتراکی) ،استفاده از نرمافزار مدیریت گله ،مطالعة
نشریات تخصصی ،همکاری با سازمانها و تعاونیها به عنوان
خصیصههای مدیریتی ارزیابی شد و مبتنی بر نتایج حاصل از
مطالعات گذشته در زمینة تأثیر هریك از متغیرهای ذکرشده
بر عملکرد دامداریها و میزان موفقیت آنها به هریك از
متغیرها امتیازی تعلق گرفتهاست .پس از تعریف مدل
(ماتریس تصمیم) با استفاده از نرم خطی ،که روش
بیمقیاسساز و همجهتساز است ،معیارها نرمال میشود.
رابطة نرم خطی به قرار زیر است:
rij
nij 
()6
) max (r
ij

i

پس از محاسبة  ، nijوزن هریك از معیارها (بردار  )W jبا
روش تلفیقی محاسبه شد .روش تلفیقی شامل یك بردار
کمّی (

j 1, ,n

;  ) W Wو یك بردار کیفی (
j

j1, ,n

; ) 
j

است که در نتیجة ضریب اهمیت نهایی (وزن) معیارها از
رابطة زیر به دست میآید:
()0

Wj j

; j

n

j

W 
j

W j 

j 1

برای تعیین بردار کمّی (بردار  )W jاز «آنتروپی شانون»
استفاده شد که از کاربردیترین روشهای ریاضی در محاسبة
وزن معیارهاست .آنتروپی و عدم اطمینان در یك مفهوم به
کار میروند .منطق آنتروپی شانون در این است که اگر
بتوانیم از یك شاخص میزان اطالعات بیشتری بگیریم ،به آن
وزن بیشتری خواهیمداد (.)Azar & Rajabzade, 2009

برای تعیین بردار  λنیز از روشهای کیفی استفاده
میشود که مبنای آن نظرسنجی از خبرگان است .در این
نظرسنجی 62 ،نفر از استادان و اعضای هیئتعلمی گروه
علوم دام دانشکدة کشاورزی دانشگاه تهران و دانشکدة علوم
دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان
خبرگان فن در نظر گرفته شدند .پرسشنامهای تهیه گردید و
به صورت حضوری نظر آنها در مورد تأثیر هریك از
شاخصههای مدیریتی بر مدیریت دامداری جمعآوری شد.
در پایان ،پس از محاسبة  n ijبه عنوان مقدار
بیمقیاسشدة هر شاخص برای تمام واحدهای مورد بررسی و
 W jبه عنوان ضریب اهمیت برای هر شاخص ،میانگین وزنی
مقادیر شاخصها برای هر بنگاه (  ) A iمحاسبهشده توسط
رابطة ( )9محاسبه و به عنوان شاخص سطح مدیریت هر
بنگاه لحاظ میشود:
n

Ai  W jnij

()9

j 1

برای محاسبة بهرهوری گاوداریها از شاخص
«ترنکوئیست -تیل» استفاده شد .با توجه به ویژگیهای
مطلوب شاخص ترنکوئیست -تیل و از آنجا که انطباق این
شاخص با تابع تولید ترانسلوگ امکان تجزیة رشد بهرهوری را
به اجزای مقیاس تولید ،تغییر تکنولوژی و افزایش راندمان
تولید فراهم میآورد ،از این شاخص برای محاسبة بهرهوری
دامداریها استفاده شد ( Bakhshoodeh & Akbari,
 .)2009با دردستداشتن شاخصهای مقداری ستانده و نهاده
شاخص بهرهوری ترنکوئیست -تیل به صورت زیر مشخص
میشود:
()4
pj 1 N
TFP
q
1M
) ln[ t ]T  QT  QT*   (R j  R js )ln( )   (S i  S is )ln( i
TFPs
2 j 1
p js 2 i 1
q is

Q*T

به ترتیب شاخصهای مقداری
در رابطة باال Q T ،و
محصول و نهاده هستند R j s .سهم ثابت محصول  jام از کل
درآمد بنگاه  sو  R jمیانگین سهم درآمد محصول  jام از کل
درآمد در تمام بنگاههاست؛ همچنین  S isسهم ثابت هزینة نهادة
 iدر کل هزینة تولید در بنگاه  sو  S iمیانگین سهم هزینة
نهادة  iام از کل هزینة واحدهاست p j s .قیمت واحد محصول
 jدر بنگاه  p j ، sمیانگین قیمت محصول  jام در تمام
بنگاهها qis ،هزینة هر واحد از نهادة  iدر بنگاه  sو qi
میانگین قیمت هر واحد از نهادة  iدر تمام بنگاههاست .مقدار
مصرف هریك از نهادهها شامل مقدار یونجه ،سیلوی ذرت،
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کنسانتره ،دارو ،تعداد تلقیح مصنوعی ،نیروی کار ،سوخت و برق
و همچنین قیمت واحد هر نهاده در شاخص ترنکوئیست -تیل
است .میزان تولید شیر و قیمت هر لیتر شیر نیز به عنوان میزان
محصول و قیمت آن در نظر گرفتهشد.
در تخمین تابع تولید شیر ،مقدار شیر تولیدشده به ازای
هر رأس دام در سال به عنوان متغیر وابسته و هدف تولید در
نظر گرفته شدهاست و  6نهاده متغیر مستقلند؛ همچنین
شاخص مدیریت و شاخص بهرهوری ترنکوئیست -تیل به
عنوان نهادههای مستقل در تابع تولید ارزیابی شدند .برای
انتخاب تابع تولید ویژگیها و قوتها و ضعفهای تمام توابع
بهدقت بررسی شد .با توجه به تفسیرپذیری پارامترها،
سازگاری با منطق اقتصادی ،خوبی برازش و سابقة مطالعات
گذشته در زمینة استفاده از تابع کاب -داگالس در دامپروری
( ;Munir & Boris, 1995; Kompas & Che, 2004
& Ghebremariam & et al, 2006; Shamsodini
 )Faraji, 2008; Sahin, 2009تابع تولید کاب -داگالس با

استفاده از نرمافزار  Shazamتخمین زدهشد.
برخالف تابع تولید ،که مفهومی کامالً فنی است ،تابع سود
مفهومی اقتصادی است و بهطور ساده رابطة بین درآمد و هزینه
را که مفاهیمی اقتصادیاند نشان میدهد (.)Koopahi, 2009
با توجه به مطالعات )(1981) Sidhu & Baanante; (2002
)(2005b

;akbari

Mohamadzade

&

Kazerooni
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قیمت نهادهها تابع سود نرمال تخمین زدهشد .حال اگر قیمت
نهادههای تولید را با  Pxنشان دهیم ،فرم کلی تابع سود نرمال
در کوتاهمدت به صورت زیر خواهدبود:
()5

)  i  f (P1, P2 , P3 ,..., Px Px 1,..., Pn

که در آن   iسودی (درآمد کل تولید منهای هزینة کل
نهادهها) است که به کمك قیمت محصول نرمال شدهاست.
سود حاصل از فروش شیر درب دامداری به عنوان متغیر
وابسته و متوسط قیمت واحد  6نهاده به ازای هر رأس دام به
عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند؛ همچنین اثر
شاخصهای مدیریت و بهرهوری کل (ترنکوئیست -تیل) به
عنوان متغیر مستقل ارزیابی شدند.
نتايج و بحث
بررسی تأثیر مدیریت و بهرهوری نیازمند شاخصسازی است.
برای آنکه بتوانیم یك شاخص مدیریتی تدوین کنیم از
معیارهای مختلفی استفاده کردیم که این معیارها را تحت
عنوان «شاخص مدیریت» توصیف میکنیم .نتایج محاسبة
وزن بردار کیفی(  ،) وزن آنتروپی شانون (  ،)W jوزن روش
تلفیقی (  )W jو رتبة هریك از معیارهای معرف شاخص
مدیریت در جدول  6آمدهاست.

 Daneshvar Kahkki & et alو با استفاده از رابطة بین
جدول  .1معيارهاي مهم مديريت و رتبهبندي آنها

ردیف

معیارهای مهم مدیریت

وزن روش
کیفی ( ) 

وزن آنتروپی
شانون ( )W j

وزن روش
تلفیقی( )W j

رتبهبندی معیارها

6
0
9
4
5
8
7

سطح تحصیالت مدیر
تجربة کاری مدیر
سن مدیر
همکاری با سازمانها و تعاونیها
استفاده از نرمافزارهای مدیریت
مطالعة نشریات
نحوة مدیریت

2/66
2/96
2/70
2 /6
2/76
2/76
2/64

2/06
2/02
2/69
2/66
2/29
2/26
2/275

2/09
2/04
2/66
2/66
2/26
2/27
2/27

6
0
9 /5
9 /5
4
5 /5
5 /5

نتایج محاسبات وزن شاخصهای روش تلفیقی نشان داد
سطح تحصیالت باالترین رتبه را در میان معیارهای معرف
مدیریت داراست؛ چرا که تحصیالت و آموزشهای رسمی
باالتر به کشاورزان امکان میدهد که تکنولوژیهای با هزینة
کمتر را انتخاب کنند؛ همچنین تحصیالت بیشتر اجازه
میدهد دامداران از تکنولوژی به شکل کاراتری استفاده کنند

()Tauer & Mishra, 2006؛ سپس تجربة کاری مدیر در
مرتبة دوم اهمیت قرار دارد (2007) Ortega & et al, .و
) Dagistan & et al, (2009این نتایج را تأیید میکنند.
وزن شاخصهای سن و همکاری با سازمانها و تعاونیها و
همچنین وزن شاخصهای مطالعة نشریات و نحوة مدیریت
یکسان بوده و گره ایجاد شده است؛ از این رو ترتیب اولویت
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این دو شاخص یکسان و رتبة شاخصهای  9و  4برابر  9/5و
رتبة شاخصهای  8و  7برابر  5/5خواهدبود .استفاده از
نرمافزار نیز در رتبة چهارم اهمیت قرار دارد.
نتایج بهدستآمده برای دامداریهای شیری صنعتی در
جنوب استان تهران با استفاده از روش  SAWنشان میدهد
که متوسط میزان ظرفیت مدیریت برابر با  2/55با انحراف
معیار  2/67است .بیشترین سطح مدیریت  2/66و کمترین
آن برابر  2/08است؛ همچنین  59/64درصد دامداریها دارای
سطح مدیریت باالتر از میانگین جامعه هستند.
میانگین بهرهوری کل با استفاده از شاخص ترنکوئیست -تیل
برابر با  2/902محاسبه شد؛ به عبارتی در دامداریهای منطقه
به طور متوسط به ازای هر یك واحد نهاده  2/902واحد محصول
عاید دامدار میشود؛ همچنین  48/65درصد دامداریها دارای
بهرهوری بیشتر از میانگین جامعه بودند .پایینترین و باالترین
میزان بهرهوری به ترتیب برابر با  2/602و  0/057و انحراف
معیار شاخص ترنکوئیست -تیل نیز برابر با  2/499است.
پس از برآورد توابع مختلف و بررسی معیارهای انتخاب

توابع ،تابع تولید کاب -داگالس به روش حداقل مربعات
معمولی تخمین زدهشد که در رابطة ( )8مشاهده میشود:
()8

lnY  ln A  1 ln x 1  2 ln x 2   3 ln x 3  4 ln x 4  5 ln x 5 

6 ln x 6   7 ln x 7   8 ln x 8  9 ln Man  1 lnTFP

در این رابطه : Y ،مقدار محصول (شیر) هر رأس دام: A ،
ضریب ثابت رگرسیون : x 1 ،مقدار مصرف ساالنة یونجه برای
هر رأس دام : x 2 ،مقدار مصرف ساالنة سیلوی هر رأس دام،
 : x 3مقدار مصرف ساالنة کنسانترة هر رأس دام : x 4 ،تعداد
کل کارکنان در سال : x 5 ،کل هزینة دارو در سال برای هر
رأس دام : x 6 ،مقدار مصرف ساالنة سوخت : x 7 ،مقدار مصرف
ساالنة برق : x 8 ،تعداد تلقیح مصنوعی در سال برای هر رأس،
 : Manشاخص مدیریت :TFP ،شاخص بهرهوری کل و
 : 1 ,...,  1ضرایب متغیرهای مستقل هستند.
نتایج حاصل از تخمین تابع تولید شیر به روش حداقل
مربعات معمولی به دست آمد .عوامل تأثیرگذار بر روی تولید
شیر هر رأس دام در جدول  0آمدهاست.

جدول  .1عوامل تأثيرگذار بر روي توليد شير هر رأس دام

خطای معیار
2/27666

آماره t
0/569

P- value
2/262

2/262702ns

2/228792

6/599

2/666

**2/47675

2/25980

6/797

2/222

**2/262979

2/20805

9/280

2/220

*2/280077

2/20545

0/447

2/264

متغیر
( x 1مصرف ساالنة یونجه برای هر
رأس دام)
( x 2مصرف ساالنة سیلو هر رأس
دام)
( x 3مصرف ساالنة کنسانتره هر
رأس دام)
( x 4تعداد کل کارکنان)
( x 5کل هزینة دارو در سال)
( x 6مقدار مصرف ساالنة سوخت)
( x 7مقدار مصرف ساالنة برق)
( x 8تعداد تلقیح مصنوعی در سال)
( TFPشاخص بهرهوری)
( Manشاخص مدیریت)
( Aضریب ثابت رگرسیون)
J  B Normality =2/584

ضریب
*2/02428

ns

-2/2254065

ns
*

2/225266
2/224555

2/2204882

2/079

-6/260

2/566

2/5464

2/2299686

2/226946

0/259

2/242

**2/46270
**2/68689
**0/7589

2/29796
2/24688
2/8599

60/68
9/488
4/676

2/222
2/226
2/222

DW =6/694

R 2 =2/686

* :معنیداری در سطح  :** 2/25معنیداری در سطح 2/26؛ و  :nsبیمعنی
 R0مدل فوق نشان میدهد که  68درصد از تغییرات متغیر وابسته (میزان تولید شیر هر رأس دام) با متغیرهای دهگانة یادشده توجیه میشود.
آمارة  Durbin- Watsonنبود پدیدة خودهمبستگی را بین جمالت اخالل تأیید کردهاست .مشکل همخطی نیز مشاهده نشد .ناهمسانی
واریانس 6نیز با استفاده از آزمون گلچر 0در نرمافزار شازم رفع شد .بررسی نرمالبودن خطاها نیز در آزمون جارکو -برانرمالیتی 9بررسی شد و
نرمالبودن خطاها نیز به تأیید رسید.
3. Jarque-Bera Normality

2. Gelecher

1. Heteroscedasticity
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شاخصهای مدیریت و بهرهوری تأثیر مثبت بر تولید شیر
هر رأس دارند که در سطح یك درصد معنیدار است .با توجه
به اینکه در تابع کاب -داگالس کششهای جزئی عوامل تولید
برابر با توان عوامل تولید در تابع تولید یا همان ضرایب
تخمینی در فرم لگاریتمی است ،بنابراین ضرایب متغیرهای
مدیریت و بهرهوری معرف کشش تولید این متغیرها هستند.
کشش تولید متغیرهای شاخص مدیریت و شاخص بهرهوری
کل نشاندهندة آن است که با افزایش یك درصدی در میزان
شاخص مدیریت و شاخص بهرهوری کل تولید شیر به ترتیب
برابر با  2/686و  2/462درصد افزایش خواهدیافت .شاخص
بهرهوری کل دارای کشش بیشتری نسبت به شاخص مدیریت
است .در تابع تولید تخمین زدهشده در میان تمامی متغیرها،
شاخص بهرهوری بیشترین کشش تولید را دارد که
نشاندهندة اهمیت بهرهوری نسبت به سایر متغیرها در بهبود
عملکرد دامداریهاست.
نهادههای کنسانتره و نیروی کار دارای تأثیر مثبت بر تولید
شیر هر رأس هستند که در سطح یك درصد یا فاصلة اطمینان
 99درصد معنیدار است .نهادههای یونجه ،هزینة دارو و تعداد
تلقیح نیز تأثیر مثبت بر تولید شیر داشته و در سطح باالتر از 5
درصد معنیدارند .تمام متغیرها ،به جز متغیر سوخت ،دارای
تأثیر مثبت بر تولید هستند که نشان میدهد این متغیرها در
محدودة منطقی و اقتصادی تولید قرار دارند .منفیبودن ضریب
نهادة سوخت نشان میدهد که سوخت بیش از نیاز تولید در
دامداریها استفاده میشود و در ناحیة غیراقتصادی تولید قرار
دارد؛ اما اثر این متغیر از لحاظ آماری معنیدار نیست .انتظار
میرود با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها مصرف سوخت در
دامداریها کاهش یابد .در میان سایر نهادههای مربوط به
انرژی ،برق مصرفی با تولید شیر ارتباط مثبت و غیرمعنیداری
دارد .سیلوی ذرت نیز با تولید شیر هر رأس ارتباط مثبت اما
غیرمعنیداری دارد .با افزایش یك درصد مصرف برق و سیلوی
ذرت ،تولید شیر به ترتیب حدود  2/2205و  2/2627درصد
افزایش مییابد.
در میان نهادههای حاضر در تابع تولید ،کنسانترة مصرفی
بیشترین ارتباط را با تولید دارد؛ از این رو بهتر است دامداران
با بهرهگیری از کنسانترة با کیفیت باالتر برای بهبود تولید
شیر اقدام کنند؛ چراکه با یك درصد افزایش در کنسانتره
مقدار تولید شیر  2/47درصد افزایش مییابد .بعد از نهادة
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کنسانتره ،یونجه دارای بیشترین کشش تولید شیر است .با
یك درصد افزایش در یونجة مصرفی ،تولید شیر  2/02درصد
افزایش مییابد .این امر نشان میدهد که نهادههای خوراکی
بهخصوص کنسانتره و سپس یونجه به عنوان خوراک علوفهای
بیشترین تأثیر را بر تولید شیر دارند؛ بنابراین دامداران باید
برای افزایش تولید بر این دو نهاده تأکید بیشتری
داشتهباشند.
پس از دو نهادة خوراکی کنسانتره و یونجه ،نیروی کار
دارای بیشترین کشش تولید است .دامداران بهتر است با
بهرهگیری از نیروی کار باتجربه و بامهارت امکان افزایش
تولید شیر را فراهم آورند .ضریب هزینة دارو دارای کشش
معادل  2/280درصد است .در واقع ،با یك درصد افزایش در
مصرف دارو تولید شیر  2/280درصد افزایش مییابد؛ ولی
باید توجه داشت که مصرف زیاد دارو خود منجر به ایجاد
آلودگی و مسمومیت در شیر میشود و عواقب دیگری را برای
دامها و همچنین مصرفکنندگان محصوالت در پی دارد؛ از
این رو توصیه میشود با افزایش سطح بهداشت در دامداریها
و اصالح نژاد دامها برای مقاومت در برابر بیماریها نیاز
مصرف دارو در دامداری کاهش یابد و به حد معقول برسد.
فرم لگاریتمی تابع سود نرمال کاب -داگالس برآوردشده
به صورت زیر است:
()7

ln Profit  ln A  1 ln P1  2 ln P2   3 ln P3  4 ln P4  5 ln P5 

 6 ln P6   7 ln P7   8 ln P8  9 ln Man  1 lnTFP

در این رابطه : Profit ،سود نرمال حاصل از فروش شیر،
 : P1قیمت هر کیلوگرم یونجه : P2 ،قیمت هر کیلوگرم
سیلوی ذرت : P3 ،قیمت هر کیلوگرم کنسانتره : P4 ،حقوق
ساالنة هر کارگر : P5 ،هزینة دارو به ازای هر رأس دام: P6 ،
شاخص قیمت هر لیتر سوخت (بنزین و گازوئیل) : P7 ،هزینة
هر کیلو وات ساعت برق : P8 ،هزینة هر بار تلقیح مصنوعی،
 : Manشاخص مدیریت :TFP ،شاخص بهرهوری کل: A ،
ضریب ثابت رگرسیون و  : 1 ,...,  1ضرایب متغیرهای
مستقل است.
بدین ترتیب فرم لگاریتمی تابع سود نرمال کاب -داگالس
برآورد گردید .عوامل تأثیرگذار بر سودآوری گاوداریها به
روش حداقل مربعات معمولی در جدول  9آمدهاست.
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جدول  .9عوامل تأثيرگذار بر روي سودآوري گاوداريها

ضریب
**-2/568

متغیر
( P1قیمت هر کیلوگرم یونجه)
( P2قیمت هر کیلوگرم سیلوی ذرت)

**

**

( P3قیمت هر کیلوگرم کنسانتره)
( P4حقوق ساالنة هر نفر کارگر)
( P5هزینة دارو به ازای هر رأس دام)
( P6شاخص قیمت هر لیتر سوخت)
( P7هزینة هر کیلو وات ساعت برق)
( P8هزینة هر بار تلقیح مصنوعی)
( TFPشاخص بهرهوری)
( Manشاخص مدیریت)
( Aضریب ثابت رگرسیون)
 معنیداری در سطح 2/25

-2/09707

**
ns

2/5069

2/94954

-2/2284996
**

**

-2/5796

-2/207560

ns

2/66242
**2/5867
**2/8058
**2/50949

J  B Normality =2/584

آماره t
-66/70

خطای معیار
2/25225

-4/466

2/28799

7/896

2/28904
2/4975
2/28780

2/892
-2/29565

2/6456
2/229796
2/6679
2/24806
2/27679
2/6942
DW =6/676

-9/995
-0/665
6/597
60/09
6/706
9/959

P- value
2/22
2/22
2/22
2/22
2/904
2/22
2/225
2/604
2/22
2/22
2/22

R 2 =2/856

 معنیداری در سطح  .2/26و  :nsبیمعنی

در ادامة مدل تخمینی از نظر همخطی ،خودهمبستگی و
نرمالبودن جمالت اخالل از طریق آزمونهای مربوط مورد
بررسی قرار گرفت و مشکلی مشاهده نشد R 2 .حاصل از تابع
سود برآوردشده نشان میدهد که  85/6درصد از تغییرات
متغیر سودآوری تولید شیر با متغیرهای ذکرشده توضیح
دادهمیشود .در میان متغیرهای معرفیشده در تابع سود،
شاخصهای بهرهوری و مدیریت رابطة مثبتی با سود دارد که
در سطح  2/26معنیدار است .مشخص شد شاخص مدیریت
نسبت به شاخص بهرهوری تأثیر بیشتری بر سوددهی دارد.
مقادیر باالی ضرایب شاخصهای مدیریت و بهرهوری نسبت
به سایر متغیرها نشاندهندة نقش مهم و مؤثر این دو شاخص
در سوددهی دامداریهاست؛ بنابراین دامپروریهایی که
مدیران تحصیلکرده و باتجربهای دارند از سوددهی بیشتری
نسبت به سایر مزارع برخوردارند؛ همچنین استفادة بهینه از
نهادهها و بهبود بهرهوری منجر به افزایش سود دامداران
میشود.
در میان نهادههای معرفیشده در تابع سود ،قیمت
نهادههای یونجه ،سیلوی ذرت ،هزینة دارو ،هزینة سوخت و
برق مصرفی اثر منفی بر سوددهی دامداریها دارند .قیمت
یونجه و قیمت سوخت بیشترین اثر منفی را بر سوددهی
دارد.
قیمت کنسانتره ،دستمزد نیروی کار و هزینة هر بار تلقیح

اثر مثبت بر سوددهی دارند .از آنجا که کنسانترة گرانتر،
باکیفیتتر و مرغوبتر است ،ضریب تبدیل بهتری دارد و
باعث افزایش تولید شیر میشود؛ در نتیجه درآمد و سود
بیشتری نصیب دامپرور میگردد و رابطة بین هزینة این نهاده
و سوددهی مثبت است .کارکنان باتجربه و تحصیلکرده،
همانطور که دستمزد بیشتری را به خود اختصاص میدهند،
به علت داشتن مهارت و تخصص زمینة درآمد بیشتر دامدار را
فراهم میآورند و اثر منفی افزایش هزینه در نتیجة افزایش
درآمد و سود بهبود مییابد .در مورد اثر مثبت هزینة تلقیح
6
بر سود نیز باید گفت اگرچه اسپرمهای تعیین جنسیت شده،
پروفشده 0و مرغوبتر گرانتر هستند اما احتمال باروری
آنها بیشتر است و ناباروری و نیاز به تلقیح مجدد را کاهش
میدهند؛ بنابراین هزینههای تلقیح به ازای هر بار آبستنی
کاهش مییابد و دام در دورة شیردهی بعدی زودتر وارد
چرخة تولید میشود و درآمد دامدار را افزایش میدهد.
نتيجهگيري نهايی و پيشنهادها

در این مطالعه ،نشان دادهشد که در استان تهران دو عامل
مهم «شاخص مدیریت» و «بهرهوری» نقش مهم و
معنیداری بر تولید شیر و سودآوری دامداریهای صنعتی گاو
شیری دارند؛ بنابراین انتظار میرود که وزارت جهاد کشاورزی
و اتحادیة دامداران و سازمانهای مربوط سرمایهگذاری بیشتر
1. Sex
2. Proof
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خوراک علوفهای بیشترین تأثیر را بر تولید شیر دارند؛ از این
رو دامداران باید برای افزایش تولید بر این دو نهاده تأکید
بیشتری داشتهباشند و با تنظیم جیرة متعادل در جهت رفع
، از سوی دیگر.نیازهای دام و بهبود ترکیب شیر اقدام کنند
 همانند سایر بخشهای تولیدی در،مشخص شد که سوخت
 بیش از حد نیاز در واحدهای دامپروری مصرف،کشور
 این مسئله ضرورت تصحیح مصرف انرژی را بهویژه.میشود
.با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها به همراه خواهدداشت

برای افزایش بهرهوری واحدها و تربیت مدیران ماهر را در
دستور کار خود قرار دهند؛ همچنین در مورد شاخص
بهرهوری باید توجه داشت که با اجرای قانون هدفمندسازی
یارانهها و افزایش هزینههای تولید واحدها به نظر میرسد در
شرایط جدید اقتصادی برای افزایش تولید و حفظ واحدهای
صنعتی گاو شیری افزایش بهرهوری یکی از عوامل مهم به
.شمار میرود
نتایج برآورد تابع تولید شیر نشان میدهد که نهادههای
 به عنوان، بهخصوص کنسانتره و سپس یونجه،خوراکی
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