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 عوامل مديريتی بر توليد و سودآوري مزارع صنعتی پرورش تأثير بررسی 

 موردي جنوب استان تهران  مطالعة -گاو شيري
 

 5یعيرف حامد و 4بروجنی اعاليی پژمان ،9چيذري اميرحسين ،1يزدانی احمدرضا ،1شال امينی دهاشميس

 کارشناسي ارشد مديريت دامپروري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان  دانشجوي. 1
 گرگان طبيعي منابع و کشاورزي علوم دانشگاه دامي علوم هدانشکد ارياستاد. 2

 تهران دانشگاه طبيعي منابع و کشاورزي علوم هدانشکدگروه اقتصاد کشاورزي  ارياستاد. 3
 مدرس تربيت دانشگاه کشاورزي اقتصاد دکتري دانشجوي. 4

 تهران دانشگاه يعيطب منابع و يکشاورز علوم هدانشکد ياقتصاد کشاورز يدکتر يدانشجو. 5
 (33/30/01: بيتصو خيتار -11/33/03: افتيدر خيتار)

 

 چکيده

. ثير عوامل مديريت استها تأ ي و اقتصادي مزارع و دامپروريمؤثر بر عملکرد فن  اصليعوامل يکي از 
وري مطلوب است؛  سوددهي و بهره،  هدف اصلي از مديريت صحيح در دامداري رسيدن به عملکرد

با توجه به ضرورت . مي امري ضروري استگيري نقش مديريت بر عملکرد واحدهاي دا اندازه بنابراين
وري کل بر توليد  هاي مختلف و تأثير نقش مديريت و بهره ثير نهادهزايش توليد شير و با هدف بررسي تأاف

با روش حداقل مربعات معمولي  آوري وري، توابع توليد شير و سودشير و سوددهي در واحدهاي دامپر
(OLS)اي شيري ه آوري آمار و اطالعات گاوداري جمع برايدر اين تحقيق، . شدند ، تخمين زده

. دشاز روش اسنادي و مصاحبه و مشاهده استفاده  هاي پاکدشت و ري در جنوب استان تهران شهرستان
بر  داري مثبت و معني آثاروري و مديريت  هاي بهره شاخص توابع توليد شير و سود نشان داد نتايج تخمين

ها با استفاده از شاخص  وري کل دامداري بهره. توليد شير و سوددهي واحدهاي دامپروري دارند
بيش از نيمي از . محاسبه گرديد 02/3برابر با وري  بهره اين ميانگين و گيري شد تيل اندازه -ترنکوئيست

شاخص . داشتند( هاي شيري جنوب استان تهران گاوداري)وري کمتر از ميانگين جامعه  بهرهها  دامداري
که ميانگين اين شاخص  گيري شد اندازه( MADM)شاخصه  گيري چند مديريت با استفاده از فنون تصميم

مصرفي و  ةره و يونجهاي خوراکي، کنسانت در ميان ساير متغيرهاي تابع توليد شير، نهاده. بود 55/3برابر با 
حد از سوخت بيش ةنشان داده شد که نهاد. مثبت را بر توليد شير داشتندثير أتنيروي کار به ترتيب بيشترين 

قيمت سوخت  همچنين نتايج تخمين تابع سود نشان داد ؛شود اقتصادي توليد مصرف مي غير ةو در منطق
قيمت کنسانتره، دستمزد  ،ديگر سوياز  .ها دارد دهي دامداري سود ثير منفي را برأپس از يونجه بيشترين ت

 . مثبت بر سوددهي داشتند تأثير هر بار تلقيح ةنيروي کار و هزين
 

 وري، تابع توليد، تابع سود، گاوداري شيري، مديريت بهره :يديکل يهاواژه
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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 

 قدمهم
 نیمنابع تأم نیبهتراز  یلبن یها فراوردهو  ریآنجا که ش از

 ةنیزم در ایدن نقاط یتمام در ،روند یم شمار هب میو کلس نیپروتئ
 یتوجه  قابل یگذار هیسرما آن ةنیتجارت و مصرف به د،یتول

 کل یجهان بارسازمان خوار های گزارش بنابر. ردیگ یم صورت
 تن ونیلیم 899 با برابر 0229 سال در جهان در ریش دیتول

 دکنندگانیتول نیتربزرگ گزارش نیا اساس بر. است برآورد شده
 اروپا ةیاتحاد: از عبارتند 0229 سال در جهان در ریش

 تن، ونیلیم 65 کایامر تن، ونیلیم 660 هند تن، ونیلیم654
 سال نیهم در فائو .تن ونیلیم 90 هیروس و تن ونیلیم 99 نیچ
کرده یمعرف ایآس در ریش بزرگ کنندةدیتول نیششم را رانیا

 دیرس تن ونیلیم7/7 به 0229 سال در رانیا ریش دیتول. است
 کل درصد 9 و یجهان دیتول کل درصد6/6 معادلمقدار  نیکه ا
 نیهجدهم ةرتب زین جهان سطح در رانیا .استبوده ایآس دیتول
سهم . (FAO, 2010) استکرده کسب را ریش بزرگ ةکننددیتول

پرورش گاو  یصنعت یواحدها بهکشور  یدیتول ریاز ش یا عمده
با مشکالت  یفعل طیواحدها در شرا نیاما ا است متعلق یریش

 تداوم برایمؤثر  یها از راه. هستند رو هروب یمتعدد یاقتصاد
 یها یدامدار یاقتصاد تیوضع بهبود و کشور در ریش دیتول

 ارتقایو  یور بهبود بهره ون،یزاسیسطح مکان شیافزا یصنعت
 تیدر موفق یتیریمد یها ییدر توانا شیافزا. است تیریمد سطح
 & Ford) دارد گله اندازةدر  شیاز افزا یشتریب ریتأث ها یدامدار

Shonkwiler, 1994 .)هر در عملکرد و تیریمد یریگ اندازه 
 دنیرس مزرعه تیریمد از یاصل هدف رایز است؛ یضرور یزمان
ارتباط  انیب بنابراین ؛است مدت یطوالن در ژهیو یعملکردها به
 یك نیازمند مدت و عملکرد در دراز یتیریمد یها روش نیب

 مزارع عملکرد در تفاوت(. Gloy & et al, 2002) است آزمون
 یها یژگیتفاوت در و لیبه دل متفاوت یتیریمد تیظرف با

 یریگ میمهارت در برخورد با مشکالت، فرصت تصم ،یتیشخص
 ماتیراه حل مناسب، اجرا و کنترل تصم صیدر لحظه، تشخ

 (. Rougoor & et al, 1998)است 

 از توان یم یتیریمد یها یژگیو مجموع انیب برای
با  یریگ میفنون تصم ،انیم نیدر ا .کرد استفاده یساز شاخص
 و دارد یمتعدد یکاربردها (MADM)6 گانه چند یها شاخص

( تیریمد یساز شاخص نجایادر ) یریگ میتصم موضوع هر یبرا
 باشدداشته وجود نهیگز یتعداد و یریگ میتصم اریمع یتعداد که

 شدهانجام مطالعات جمله از. گرفت  بهرهها  روش نیا از توان یم
 یبرااشاره کرد که در آن  یبه تحقیق توان یمخصوص  نیدر ا

شده برای تصدی پیشنهادطراحی سیستم بررسی صالحیت افراد 
های  از روش های اجرایی ولیت مشاور جوان دستگاهئمس

 نیدر ا. استفاده شد های چندگانه گیری با شاخص تصمیم
مشاور جوان وزارت  پست یمعرف تصد یها  یژگیو ،مطالعه

 ,Bazrpash & Ansari شد یدنب تیاطالعات و ارتباطات اولو

که  ،شناسایی افراد بالقوه یبرا دیگری، ةمطالع در(. (2008
 یمدل ، ندهای دولتی را دار در سازمان تیریتوانایی احراز پست مد

این  در. دشطراحی فازی  ةشاخصگیری چندتصمیمبا استفاده از 
ابتدا معیارهای شایستگی مدیریت بر اساس مطالعات  ،پروژه

ای و نظرخواهی از کارشناسان در جامعه شناسایی  کتابخانه
  0(AHP) یمراتبسلسله لیتحل ندیفراسپس از روش  ؛شدند

اقدام  تیبرای تعیین وزن معیارهای اصلی استفاده شد و در نها
 دیگرد تیریمد ینیجانش یداهایکاند یبند تیبه اولو

(Moumeni & Jahanbazi, 2007)یا در مطالعه نیهمچن ؛ 
با استفاده از  ها سازمان وری گذار بر بهره عوامل تأثیر گرید

 AHP، TOPSISهای  روش

 ELECTREو 9
ترین  که از مهم ،4 

بندی و  شاخصه هستند، دسته گیری چند فنون تصمیم
 (.(Azar & Zareii, 2003 شدند یگذار تیاولو

ها یا واحدهای تولیدی و  شرایط رقابتی، بقای بنگاه در
ها یا  ها در مقایسه با سایر بنگاه وری آن خدماتی به بهره

ترین  وری مهم بدین ترتیب افزایش بهره ؛واحدها بستگی دارد
د شو عامل بقای یك بنگاه یا سازمان در جامعه تلقی می

(Emami Meibodi, 2005 .)های  رشد تولید در دامداری
درصد رشد تولید مربوط به  58شیری امریکا نشان داد حدود 

مربوط به رشد ( درصد 44) هماند باقیگله و  ةاندازاثر 
ای  در مطالعه(. Munir & Boris, 1995)وری است  بهره

بختیاری و های شیری استان چهارمحال دامداری بارةدر
که سود واحدهای تولیدی تا حد زیادی به  دشمشخص 

 & Shamsodini)وری عوامل تولید بستگی دارد  بهره

Faraji, 2008 .)مزارع شیر بنگالدش  بارةدر تحقیقی در
های  فعالیت یده سودترین عامل  که مهم شدمشخص 

 Alam & et)وری است  اقتصادی در مزارع شیری بهبود بهره

al, 1999 .) 
 یدر دامدار ریش دیتابع تول برآوردمنظور  به یقیتحق در

http://اتحادیه-اروپا.eghtesadna.com/T______اتحادیه-اروپا.htm
http://هند.eghtesadna.com/T______هند.htm
http://آمریکا.eghtesadna.com/T______آمریکا.htm
http://چین.eghtesadna.com/T______چین.htm
http://روسیه.eghtesadna.com/T______روسیه.htm
http://فائو.eghtesadna.com/T______فائو.htm
http://فائو.eghtesadna.com/T______فائو.htm
http://ایران.eghtesadna.com/T______ایران.htm
http://ایران.eghtesadna.com/T______ایران.htm
http://ایران.eghtesadna.com/T______ایران.htm
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از فرم تابع ترانسندنتال استفاده  ،یرضو خراسان ستیکنب یریش
خشك، ذرت  ةیونج از استفاده میزان که شدداده نشان و

دوم تولید،  ةای و جو در ناحی خشك، ذرت دانه ةای، تفال علوفه
اول و میزان استفاده از سبوس  ةمیزان استفاده از مالس در ناحی

قرار دارند  دیسوم تول ةو تعداد گاوهای شیری در ناحی
(Daneshvar Kahkaki & et al, 2005a .)گرید یا مطالعه در 

 انیب یداگالس برا -از تابع کاب ،یاریبختو محالچهار استان در
 یرویمصرف کنسانتره، علوفه و ن یها و نهاده ریش دیتول ةرابط

و  09/2، 76/2 بیبه ترت هاآن دیکار استفاده شد که کشش تول
(. Shamsodini & Faraji, 2008) شددرصد محاسبه  6/2

(2004) Kompas & Che، از ریش دیتول تابع نیتخم یبرا 
داگالس را به عنوان  -تابع کاب یفرم خط مختلف توابع انیم

 ةیسرما رها،یمتغ یتمام انیم از. زدند  نینوع تابع تخم نیبهتر
کار  یرویو به دنبال آن ن (5/2) را دارا بود بیضر نیشتریب یدام

 و آالت نیماش، (62/2) خدمات ، مواد و(64/2)، خوراک (66/2)
تابع  ،هیترک در گرید یا مطالعه در. داشتند قرار( 27/2) ساختمان

 گرفتننظرداگالس و با در -با استفاده از تابع کاب ریش دیتول
 ها نهاده کل دیتول کشش و شدزده نیتخم مستقل ریمتغ چهار
 کل در شیافزادرصد 62 ،واقع در. دیگرد محاسبه 65/2 با برابر

 نیهمچن ؛در محصول همراه بود شیدرصد افزا 5/6با  ها نهاده
 رهایمتغ ریسا انیم در ردهیش یگاوها تعداد شد مشخص

 یا در مطالعه(. Sahin, 2009) دارد را دیتول کشش نیشتریب
 داگالس -کاب فرم در ریش نرمال سود تابع ایشرق کن در گرید

 نیشتریب نرمال سود که داد نشان نتایج. شدزده نیتخم
 شیهمچنین یك درصد افزا ؛ثابت دارد ةیسرما با را یهمبستگ

 908/2 زانیبه م یدار یسود را به طور معن یمصرف کنسانترةدر 
  (.Otieno & et al, 2009) دهد یم شیدرصد افزا

 ةکنند تولیدهای  ترین قطب یکی از بزرگاستان تهران 
که بیشتر شیر تولیدی در این  رود به شمار میشیر در کشور 

های شیری  استان توسط گاوهای اصیل و دورگ و در دامداری
درصد گاوهای اصیل کشور در  08. شود صنعتی تولید می

درصد جمعیت گاوهای استان را  59استان تهران واقع است و 
درصد  8/4دهد و تنها  گاوهای اصیل هلشتاین تشکیل می

 5/9. هستندگاوهای دورگ  مابقیو گاوهای استان بومی 
. شود در این استان تأمین می درصد کل شیر تولیدی کشور

استان تهران از لحاظ تعداد گاوداری شیری صنعتی فعال در 
های خراسان رضوی و اصفهان در جایگاه  کشور بعد از استان

 ,Ministry of jihad–e-agriculture)سوم قرار دارد 

آمده از سازمان جهاد  دست اطالعات به(. 2009 -2008

های پاکدشت و ری در جنوب استان  کشاورزی شهرستان
این دو شهرستان  6967در سال دهد که  تهران نشان می

که این تعداد دام  رأس گاو شیری بودند 627524دارای 
را در سال ( درصد شیر استان 99)تن شیر  065522حدود 

های  به وضعیت تولید شیر و تعداد دام با توجه. کنند تولید می
ها  مقدار تولید شیر در دامداری سنگین شیری در این ناحیه

ها و  منطقی نبوده و همواره با مشکالت زیادی مانند بیماری
در این  بنابراین ؛رو هستند ههای آب و هوایی روب استرس
 شیریوری مزارع پرورش گاو  تعیین سطح بهره برایتحقیق 
بررسی خوراکی و  های خوراکی، غیر ارزیابی تأثیر نهادهبا هدف 

وری بر تولید شیر و  میزان تأثیر نقش مدیریت و بهره
عملکرد تولیدی و  دآوری واحدهای پرورش گاو شیریسو

صنعتی واقع در  ةهای شیری دارای پروان اقتصادی گاوداری
 .شده استبررسی جنوب استان تهران 

 
  قيتحق روش

های شیری دارای  آماری در این تحقیق شامل گاوداری ةجامع
های  صنعتی واقع در جنوب استان تهران، شهرستان ةپروان

های پاکدشت  شهرستان. است 6967پاکدشت و ری در سال 
گاوداری شیری  700دارای  مجموعدر  6967و ری در سال

برداری  بهره ةپروان دامداری 695بودند که از این میان 
شماری اقدام به تهیه و  که به صورت تمام داشتندصنعتی 

 ةپس از تهی ؛ از این رودشآوری اطالعات از این واحدها  جمع
سپس همراه با شد و  نآزموی و اعتبار آن ینامه، روا پرسش
حضوری  ةها و مصاحب به دامداری مراجعهنهایی با  ةنام پرسش

ای،  اطالعات ملکی، مدیریتی، تولیدی، درآمدی، هزینه
 ،نهایت در. ای این واحدها اخذ گردید عملکردی و سرمایه

 . قابل قبول و قابل استفاده به دست آمد ةنام پرسش 85تعداد 
گیری  از فنون تصمیم ،سازی مدیریت شاخصیند افردر 

گیری  تصمیم ،در یك تعریف کلی. شاخصه استفاده شد چند
مانند ( از نوع ترجیحی)شاخصه به تصمیمات خاصی  چند

های موجود اطالق  گذاری از بین گزینه ارزیابی و اولویت
مدل مجموع  ترین تکنیك در این حوزه معروف. شود می

از دو بخش ماتریس  SAWمدل  .است  (SAW)وزنی  ساده

تصمیم 
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 (m های مورد بررسی و  تعداد واحدn 

و بردار ضرایب اهمیت ( ها جهت ارزیابی تعداد شاخص

                                                                                 
1. Simple Additive Weighted 
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ها  شاخص
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 & Azar)شود  تشکیل می 

Rajabzade, 2009 .) 
به  Dماتریس تصمیم  مدیریت ةنهادسازی  برای شاخص
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 تعریف شد (

ردیف از معیارها  7و ( ها تعداد دامداری)ستون  85 که شامل
با توجه . است( های مدیریت  خصیصه)های ارزیابی  یا شاخص

 & Gloy & et al, 2002; Tauer)شده  به مطالعات انجام

Mishra, 2006; Bamiro & et al, 2006; Demircan & 
et al, 2006; Ortega & et al, 2007; Dagistan & et 
al, 2009; Uzmay & et al, 2009; Ceyhan & 

Hazneci, 2010 )7  معیار شامل میزان تحصیالت مدیر، سن
ه صورت مدیریت مزرعه ب)مدیریت  ةمدیر، نحو ةمدیر، تجرب

 ةافزار مدیریت گله، مطالع ، استفاده از نرم(فردی یا اشتراکی
ها به عنوان  ها و تعاونی نشریات تخصصی، همکاری با سازمان

مبتنی بر نتایج حاصل از  و شد ارزیابی های مدیریتی  خصیصه
شده یك از متغیرهای ذکرتأثیر هر ةمطالعات گذشته در زمین

یك از ها به هر ها و میزان موفقیت آن عملکرد دامداریبر 
پس از تعریف مدل . است متغیرها امتیازی تعلق گرفته

روش با استفاده از نرم خطی، که ( ماتریس تصمیم)
. شود می  ساز است، معیارها نرمال جهت ساز و هم مقیاس بی

   :استنرم خطی به قرار زیر  ةرابط

(6) 
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jWبردار)یك از معیارها وزن هر، ijn ةپس از محاسب )  با

بردار روش تلفیقی شامل یك . محاسبه شدروش تلفیقی 

)ی کمّ
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)و یك بردار کیفی ( 
 , ,; j j n


1

 )

معیارها از ( وزن)ضریب اهمیت نهایی  ةاست که در نتیج
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 «آنتروپی شانون»از ( jWبردار)ی تعیین بردار کمّ برای

 ةهای ریاضی در محاسب ترین روش که از کاربردیاستفاده شد 
آنتروپی و عدم اطمینان در یك مفهوم به . ستوزن معیارها

منطق آنتروپی شانون در این است که اگر . روند کار می
میزان اطالعات بیشتری بگیریم، به آن  بتوانیم از یك شاخص
 (. Azar & Rajabzade, 2009) داد وزن بیشتری خواهیم

استفاده های کیفی  از روش نیز λتعیین بردار  برای
در این . که مبنای آن نظرسنجی از خبرگان استشود  می
علمی گروه  از استادان و اعضای هیئت نفر 62 ،سنجینظر

علوم  ةدانشکدکشاورزی دانشگاه تهران و  ةدانشکدعلوم دام 
دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان 

ای تهیه گردید و  نامه پرسش. ندخبرگان فن در نظر گرفته شد
 یك ازها در مورد تأثیر هر به صورت حضوری نظر آن

 . شدآوری  های مدیریتی بر مدیریت دامداری جمع شاخصه

به عنوان مقدار  ijnةپس از محاسب ،در پایان

و  های مورد بررسی واحد تمام هر شاخص برای ةشد مقیاس بی

jW   به عنوان ضریب اهمیت برای هر شاخص، میانگین وزنی

شده توسط  محاسبه( iA)ها برای هر بنگاه  مقادیر شاخص
و به عنوان شاخص سطح مدیریت هر محاسبه ( 9) ةرابط

 : دشو میبنگاه لحاظ 

(9) 
n

i j ij
j

A W n



1 

ها از شاخص  وری گاوداری بهره ةمحاسب برای
 های ویژگیبا توجه به . استفاده شد «تیل -ترنکوئیست»

تیل و از آنجا که انطباق این  -یستئمطلوب شاخص ترنکو
وری را  رشد بهره ةشاخص با تابع تولید ترانسلوگ امکان تجزی

به اجزای مقیاس تولید، تغییر تکنولوژی و افزایش راندمان 
وری  بهره ةآورد، از این شاخص برای محاسب تولید فراهم می

 ,Bakhshoodeh & Akbari)ها استفاده شد  دامداری

 های مقداری ستانده و نهاده داشتن شاخص دستبا در(. 2009
به صورت زیر مشخص تیل  -یستئوری ترنکو شاخص بهره

 : شود می
(4) 

*ln[ ] ( ) ln( ) ( ) ln( )
M N

jt i
T T T j js i is

j is js is

pTFP q
Q Q R R S S

TFP p q 

      
1 1

1 1
2 2 

*و  TQ ،باال ةرابط در
TQ یمقدار یها شاخص بیبه ترت 

j. ندهستمحصول و نهاده  sR سهم ثابت محصولjکل از ام 

و  sبنگاه درآمد
jR سهم درآمد محصول  نیانگیمjکل از ام 

 نیهمچن ؛استه بنگاه تمام در درآمد
isS ةنهاد ةنیسهم ثابت هز 

i در بنگاه  دیتول ةنیدر کل هزs  و
iS ةنیسهم هز نیانگیم 

j.ستواحدها ةنیهز کل از امi ةنهاد sp واحد محصول  متیق

jبنگاه  درs، jp محصول  متیق نیانگیمjدر تمام  ام

 iqو  sدر بنگاه  i  ةهر واحد از نهاد ةنیهز isqها،  بنگاه
 مقدار. ستها در تمام بنگاه i ةهر واحد از نهاد متیق نیانگیم

ذرت،  یلویس ونجه،یها شامل مقدار  از نهاده كیهر مصرف
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کار، سوخت و برق  یروین ،یمصنوع حیکنسانتره، دارو، تعداد تلق
 لیت -ستیواحد هر نهاده در شاخص ترنکوئ متیق نیو همچن

 میزان عنوان به زین ریش تریل هر متیق و ریش تولید میزان. است
 . شدگرفته نظر در آن متیق و محصول

شده به ازای در تخمین تابع تولید شیر، مقدار شیر تولید
هر رأس دام در سال به عنوان متغیر وابسته و هدف تولید در 

همچنین  ؛ندمتغیر مستقلنهاده  6است و  نظر گرفته شده
تیل به  -وری ترنکوئیست مدیریت و شاخص بهره  شاخص

 برای .شدندارزیابی  های مستقل در تابع تولید عنوان نهاده
توابع  تمام های و ضعف ها قوت و ها ویژگی انتخاب تابع تولید

 ،با توجه به تفسیرپذیری پارامترها .دقت بررسی شد به
مطالعات  ةو سابق برازشسازگاری با منطق اقتصادی، خوبی 

داگالس در دامپروری  -استفاده از تابع کاب ةگذشته در زمین
( Munir & Boris, 1995; Kompas & Che, 2004; 

Ghebremariam & et al, 2006; Shamsodini & 

Faraji, 2008; Sahin, 2009) با داگالس  -تابع تولید کاب
 . شد تخمین زده Shazamافزار  نرم استفاده از

است، تابع سود  یکامالً فن یمفهومکه  ،دیتول تابع خالفبر
 نهیدرآمد و هز نیب ةرابط ساده طور است و به یاقتصاد یمفهوم

(. Koopahi, 2009) دهد یم نشان اند یاقتصاد یمیمفاه که را
 Sidhu & Baanante; (2002) (1981)مطالعات به توجه با

Kazerooni & Mohamadzade akbari; (2005b) 

Daneshvar Kahkki & et al نیب ةرابط از استفاده با و 

 متیق اگر حال. شدزده  نیتابع سود نرمال تخم ها نهاده متیق

تابع سود نرمال  یفرم کل م،ینشان ده xPبا را دیتول یها نهاده
 : بودخواهد ریمدت به صورت ز در کوتاه

(5) ( , , ,..., ,..., )i x x nf P P P P P P  1 2 3 1 

کل  ةکل تولید منهای هزین درآمد) یسود iکه در آن
. است که به کمك قیمت محصول نرمال شده است (ها نهاده

سود حاصل از فروش شیر درب دامداری به عنوان متغیر 
نهاده به ازای هر رأس دام به  6و متوسط قیمت واحد وابسته 

همچنین اثر  ؛نددر نظر گرفته شدعنوان متغیرهای مستقل 
به ( تیل -ترنکوئیست)وری کل  مدیریت و بهره  های شاخص

 .شدندارزیابی عنوان متغیر مستقل 
 

 نتايج و بحث
. سازی است وری نیازمند شاخص بررسی تأثیر مدیریت و بهره

برای آنکه بتوانیم یك شاخص مدیریتی تدوین کنیم از 
این معیارها را تحت  که استفاده کردیم یمعیارهای مختلف

 ةنتایج محاسب. کنیم توصیف می «شاخص مدیریت»عنوان 
وزن روش  ،(jW) ، وزن آنتروپی شانون()وزن بردار کیفی

jW) تلفیقی  )یك از معیارهای معرف شاخص هر ةو رتب

 .است آمده 6مدیریت در جدول 

 ها  بندي آن معيارهاي مهم مديريت و رتبه. 1جدول 

 معیارهای مهم مدیریت ردیف
وزن روش 

 () کیفی

 آنتروپی وزن
 (jW) شانون

وزن روش 
jW)تلفیقی ) 

 بندی معیارها رتبه

 6 09/2 06/2 66/2 سطح تحصیالت مدیر 6

 0 04/2 02/2 96/2 کاری مدیرة تجرب 0
 5/9 66/2 69/2 70/2 سن مدیر 9

 5/9 66/2 66/2 6/2 ها ها و تعاونی همکاری با سازمان 4

 4 26/2 29/2 76/2 افزارهای مدیریت از نرماستفاده  5

 5/5 27/2 26/2 76/2 نشریات ةمطالع 8

 5/5 27/2 275/2 64/2 مدیریت ةنحو 7
 

های روش تلفیقی نشان داد  نتایج محاسبات وزن شاخص
های معرف  معیارسطح تحصیالت باالترین رتبه را در میان 

های رسمی  چرا که تحصیالت و آموزشست؛ مدیریت دارا
 ةهای با هزین دهد که تکنولوژی باالتر به کشاورزان امکان می

همچنین تحصیالت بیشتر اجازه ؛ کمتر را انتخاب کنند
 استفاده کنندتری اکاردهد دامداران از تکنولوژی به شکل  می

(Tauer & Mishra, 2006)کاری مدیر درة سپس تجرب ؛ 

 و Ortega & et al,  (2007).دوم اهمیت قرار دارد ةمرتب
Dagistan & et al, (2009)  کنند مییید أتاین نتایج را. 

ها و  ها و تعاونی های سن و همکاری با سازمان شاخص وزن
مدیریت  ةنشریات و نحو ةهای مطالع همچنین وزن شاخص

ترتیب اولویت  ؛ از این رویکسان بوده و گره ایجاد شده است
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1. Heteroscedasticity   2. Gelecher   3. Jarque-Bera Normality 

و  5/9برابر  4و  9های  شاخص ةاین دو شاخص یکسان و رتب
استفاده از . بودخواهد 5/5برابر  7و  8های  شاخص ةرتب
 . چهارم اهمیت قرار دارد ةافزار نیز در رتب نرم

های شیری صنعتی در  دامداریآمده برای  دست نتایج به
دهد  نشان می SAWروش  با استفاده از جنوب استان تهران

با انحراف  55/2که متوسط میزان ظرفیت مدیریت برابر با 
و کمترین  66/2بیشترین سطح مدیریت . است 67/2معیار 

ها دارای  درصد دامداری 64/59همچنین  ؛است 08/2آن برابر 
 . هستندباالتر از میانگین جامعه  سطح مدیریت

 لیت -ستیترنکوئ شاخص از استفاده با کل یور بهره نیانگیم
 منطقه یها یدامدار در یعبارت به ؛شدمحاسبه  902/2 با برابر

 محصول واحد 902/2 نهاده واحد یك هر یازا به متوسط طور به
 یدارا ها یدرصد دامدار 65/48 نیهمچن ؛شود یم دامدار دیعا

 نیو باالتر نیتر نییپا. جامعه بودند نیانگیاز م شتریب یور بهره
و انحراف  057/0و  602/2برابر با  بیبه ترت یور بهره زانیم

 . است 499/2برابر با  زین لیت -ستیشاخص ترنکوئ اریمع
پس از برآورد توابع مختلف و بررسی معیارهای انتخاب 

داگالس به روش حداقل مربعات  -توابع، تابع تولید کاب
 : شود مشاهده می( 8) ةشد که در رابط معمولی تخمین زده

(8) 
ln ln ln ln ln ln ln

            ln ln ln ln ln

Y A x x x x x

x x x Man TFP

    

    

      

   

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

6 6 7 7 8 8 9 1
 

: A ،هر رأس دام( شیر)مقدار محصول : Y،در این رابطه

x ،ضریب ثابت رگرسیون یونجه برای  ةمقدار مصرف ساالن: 1

x،هر رأس دام ،هر رأس دام یسیلو ةمقدار مصرف ساالن: 2

x x،هر رأس دام ةکنسانتر ةساالنمقدار مصرف : 3 تعداد : 4

x،در سال کل کارکنان دارو در سال برای هر  ةکل هزین: 5

x،رأس دام x،سوخت ةمقدار مصرف ساالن: 6 مقدار مصرف : 7

x،برق ةساالن ،تعداد تلقیح مصنوعی در سال برای هر رأس: 8
Man :شاخص مدیریت،TFP: وری کل و  شاخص بهره

,..., 1  .هستندضرایب متغیرهای مستقل : 1
نتایج حاصل از تخمین تابع تولید شیر به روش حداقل 

عوامل تأثیرگذار بر روی تولید  .دست آمده مربعات معمولی ب
 .است آمده 0دام در جدول س أرشیر هر 

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

 t P- valueآماره  معیار خطای ضریب متغیر

x یونجه برای هر  ةمصرف ساالن) 1
 (رأس دام

*02428/2 27666/2 569/0 262/2 

x سیلو هر رأس  ةمصرف ساالن) 2
 (دام

ns262702/2 228792/2 599/6 666/2 

x کنسانتره هر  ةمصرف ساالن) 3
 (رأس دام

**47675/2 25980/2 797/6 222/2 

x  (تعداد کل کارکنان) 4
**262979/2 20805/2 280/9 220/2 

x  (دارو در سال ةکل هزین) 5
*280077/2 20545/2 447/0 264/2 

x  (سوخت ةمقدار مصرف ساالن) 6
ns2254065/2- 225266/2 260/6- 079/2 

x  (برق ةمقدار مصرف ساالن) 7
ns2204882/2 224555/2 5464/2 566/2 

x  (تعداد تلقیح مصنوعی در سال) 8
*2299686/2 226946/2 259/0 242/2 

TFP (وری شاخص بهره) **222/2 68/60 29796/2 46270/2 
Man (شاخص مدیریت) **226/2 488/9 24688/2 68689/2 

A (ضریب ثابت رگرسیون) **222/2 676/4 8599/2 7589/0 

584/2= J B Normality 694/6=DW 686/2=R 2 
 معنی بی: nsو   ؛26/2داری در سطح  معنی: ** 25/2در سطح داری  معنی: *
0

R  شود یم هیتوج ادشدهیگانة  ده یرهایبا متغ( هر رأس دام ریمیزان تولید ش)وابسته  ریمتغ راتییدرصد از تغ 68که  دهد یفوق نشان م مدل .
 یناهمسان. مشاهده نشد زین یخط مشکل هم. است کرده دییجمالت اخالل تأ نیرا ب یهمبستگ خود دةینبود پد Durbin- Watsonآمارة 

 و شد یبررس 9یتیبرانرمال -جارکو آزمون در زین خطاها بودن نرمال یبررس. شد رفع شازم افزار نرم در 0با استفاده از آزمون گلچر زین 6انسیوار
 .دیرس دییتأ به زین خطاها بودن نرمال



 79       ...بررسی تأثير عوامل مديريتی بر: شال و همکاران امينی

وری تأثیر مثبت بر تولید شیر  های مدیریت و بهره شاخص
با توجه . دار است که در سطح یك درصد معنی دارندهر رأس 

ی عوامل تولید ئهای جز داگالس کشش -به اینکه در تابع کاب
برابر با توان عوامل تولید در تابع تولید یا همان ضرایب 

ضرایب متغیرهای  است، بنابراینتخمینی در فرم لگاریتمی 
. وری معرف کشش تولید این متغیرها هستند مدیریت و بهره

وری  کشش تولید متغیرهای شاخص مدیریت و شاخص بهره
درصدی در میزان آن است که با افزایش یك  ةدهند کل نشان

وری کل تولید شیر به ترتیب  شاخص مدیریت و شاخص بهره
شاخص . درصد افزایش خواهدیافت 462/2و  686/2برابر با 

وری کل دارای کشش بیشتری نسبت به شاخص مدیریت  بهره
شده در میان تمامی متغیرها،  در تابع تولید تخمین زده. است

که  داردرا وری بیشترین کشش تولید  شاخص بهره
وری نسبت به سایر متغیرها در بهبود  اهمیت بهره ةدهند نشان

 .هاست عملکرد دامداری
های کنسانتره و نیروی کار دارای تأثیر مثبت بر تولید  نهاده

شیر هر رأس هستند که در سطح یك درصد یا فاصلة اطمینان 
های یونجه، هزینة دارو و تعداد  نهاده. دار است درصد معنی 99
 5ح نیز تأثیر مثبت بر تولید شیر داشته و در سطح باالتر از تلقی

ها، به جز متغیر سوخت، دارای  تمام متغیر. دارند درصد معنی
دهد این متغیرها در  تأثیر مثبت بر تولید هستند که نشان می

بودن ضریب  منفی. محدودة منطقی و اقتصادی تولید قرار دارند
بیش از نیاز تولید در دهد که سوخت  نهادة سوخت نشان می

اقتصادی تولید قرار  شود و در ناحیة غیر ها استفاده می دامداری
انتظار . دار نیست دارد؛ اما اثر این متغیر از لحاظ آماری معنی

ها مصرف سوخت در  رود با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه می
های مربوط به  در میان سایر نهاده. ها کاهش یابد دامداری

داری  معنی ، برق مصرفی با تولید شیر ارتباط مثبت و غیرانرژی
سیلوی ذرت نیز با تولید شیر هر رأس ارتباط مثبت اما . دارد

با افزایش یك درصد مصرف برق و سیلوی . داری دارد غیرمعنی
درصد  2627/2و  2205/2ذرت، تولید شیر به ترتیب حدود 

 . یابد افزایش می
مصرفی  ةتابع تولید، کنسانترهای حاضر در  در میان نهاده

بهتر است دامداران  از این رو ؛بیشترین ارتباط را با تولید دارد
بهبود تولید  برایبا کیفیت باالتر  ةگیری از کنسانتر با بهره
درصد افزایش در کنسانتره  یكچراکه با  اقدام کنند؛شیر 

ةبعد از نهاد. یابد درصد افزایش می 47/2مقدار تولید شیر 

با . انتره، یونجه دارای بیشترین کشش تولید شیر استکنس
درصد  02/2مصرفی، تولید شیر  ةیك درصد افزایش در یونج

های خوراکی  دهد که نهاده این امر نشان می. یابد افزایش می
ای  خصوص کنسانتره و سپس یونجه به عنوان خوراک علوفه به

 دامداران باید بنابراینبیشترین تأثیر را بر تولید شیر دارند؛ 
افزایش تولید بر این دو نهاده تأکید بیشتری  برای

 .باشند داشته
خوراکی کنسانتره و یونجه، نیروی کار  ةپس از دو نهاد

دامداران بهتر است با . دارای بیشترین کشش تولید است
مهارت امکان افزایش باگیری از نیروی کار باتجربه و  بهره

دارو دارای کشش  ةضریب هزین. تولید شیر را فراهم آورند
با یك درصد افزایش در  ،در واقع. درصد است 280/2معادل 

یابد؛ ولی  درصد افزایش می 280/2مصرف دارو تولید شیر 
توجه داشت که مصرف زیاد دارو خود منجر به ایجاد  دبای

د و عواقب دیگری را برای وش میآلودگی و مسمومیت در شیر 
؛ از ندگان محصوالت در پی داردکن ها و همچنین مصرف دام

ها  شود با افزایش سطح بهداشت در دامداری توصیه می این رو
ها نیاز  بیماری در برابرمقاومت  برایها  و اصالح نژاد دام

 . مصرف دارو در دامداری کاهش یابد و به حد معقول برسد
داگالس برآوردشده  -فرم لگاریتمی تابع سود نرمال کاب

 :تبه صورت زیر اس
(7) 

ln ln ln ln ln ln ln

                ln ln ln ln ln

Profit A P P P P P

P P P Man TFP

    

    

      

   

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

6 6 7 7 8 8 9 1

 
، سود نرمال حاصل از فروش شیر: Profit،در این رابطه

P1 :یونجه قیمت هر کیلوگرم ،P2 : قیمت هر کیلوگرم

حقوق : P4، قیمت هر کیلوگرم کنسانتره: P3، سیلوی ذرت

: P6 ،دارو به ازای هر رأس دام ةهزین: P5 ،هر کارگر ةساالن

 ةهزین: P7 ،(بنزین و گازوئیل)شاخص قیمت هر لیتر سوخت 

 ،هر بار تلقیح مصنوعی ةهزین: P8 ،هر کیلو وات ساعت برق

Man :شاخص مدیریت، TFP :وری کل شاخص بهره، A :
,...,ضریب ثابت رگرسیون و  1 ضرایب متغیرهای : 1

 .مستقل است
داگالس  -فرم لگاریتمی تابع سود نرمال کاببدین ترتیب 

ها به  عوامل تأثیرگذار بر سودآوری گاوداری .برآورد گردید
 .تاس آمده 9روش حداقل مربعات معمولی در جدول 
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1. Sex 
2. Proof 

 ها عوامل تأثيرگذار بر روي سودآوري گاوداري. 9جدول 

 t P- valueآماره  خطای معیار ضریب متغیر

P1 (قیمت هر کیلوگرم یونجه) **22/2 -70/66 25225/2 -568/2 

P2 (قیمت هر کیلوگرم سیلوی ذرت) **22/2 -466/4 28799/2 -09707/2 

P3 (قیمت هر کیلوگرم کنسانتره) **22/2 896/7 28904/2 5069/2 

P4 (هر نفر کارگر ةحقوق ساالن) **22/2 892/2 4975/2 94954/2 

P5 (دارو به ازای هر رأس دام ةهزین) ns2284996/2- 28780/2 29565/2- 904/2 

P6 (شاخص قیمت هر لیتر سوخت) **22/2 -995/9 6456/2 -5796/2 

P7 (هر کیلو وات ساعت برق ةهزین) **225/2 -665/0 229796/2 -207560/2 

P8 (هر بار تلقیح مصنوعی ةهزین) ns66242/2 6679/2 597/6 604/2 

TFP (وری شاخص بهره) **22/2 09/60 24806/2 5867/2 
Man (شاخص مدیریت) **22/2 706/6 27679/2 8058/2 

A (ضریب ثابت رگرسیون) **22/2 959/9 6942/2 50949/2 

 584/2= J B Normality 676/6=DW 856/2=R 2 
 25/2داری در سطح  معنی   و  .26/2داری در سطح  معنیns :معنی بی 

 

خطی، خودهمبستگی و  مدل تخمینی از نظر هم ةدر ادام
مورد  های مربوط بودن جمالت اخالل از طریق آزمون نرمال

R.بررسی قرار گرفت و مشکلی مشاهده نشد حاصل از تابع  2
درصد از تغییرات  6/85دهد که  شده نشان میسود برآورد

شده توضیح متغیر سودآوری تولید شیر با متغیرهای ذکر
شده در تابع سود،  در میان متغیرهای معرفی. شود می داده

که  رددامثبتی با سود  ةوری و مدیریت رابط های بهره شاخص
مشخص شد شاخص مدیریت . دار است معنی 26/2در سطح 

. دهی دارد وری تأثیر بیشتری بر سود نسبت به شاخص بهره
وری نسبت  های مدیریت و بهره مقادیر باالی ضرایب شاخص

نقش مهم و مؤثر این دو شاخص  ةدهند ها نشان به سایر متغیر
 ایی کهه دامپروری بنابراین ؛ستها دهی دامداری در سود

دهی بیشتری  سوداز  ای دارند تجربه کرده و با مدیران تحصیل
بهینه از  ةاستفادهمچنین  برخوردارند؛نسبت به سایر مزارع 

منجر به افزایش سود دامداران  وری ها و بهبود بهره نهاده
 . دشو می

قیمت شده در تابع سود،  های معرفی در میان نهاده
سوخت و  ةدارو، هزین ةهای یونجه، سیلوی ذرت، هزین نهاده

قیمت . ها دارند برق مصرفی اثر منفی بر سوددهی دامداری
یونجه و قیمت سوخت بیشترین اثر منفی را بر سوددهی 

 . دارد
 هر بار تلقیح ةقیمت کنسانتره، دستمزد نیروی کار و هزین

 ،تر گرانة کنسانتراز آنجا که . اثر مثبت بر سوددهی دارند
و رد دا، ضریب تبدیل بهتری است تر تر و مرغوب کیفیتبا

شود؛ در نتیجه درآمد و سود  باعث افزایش تولید شیر می
این نهاده  ةبین هزین ةگردد و رابط بیشتری نصیب دامپرور می

کرده،  تجربه و تحصیل کارکنان با. و سوددهی مثبت است
دهند،  طور که دستمزد بیشتری را به خود اختصاص می همان

درآمد بیشتر دامدار را  ةزمین به علت داشتن مهارت و تخصص
افزایش  ةآورند و اثر منفی افزایش هزینه در نتیج فراهم می

تلقیح  ةورد اثر مثبت هزیندر م. یابد درآمد و سود بهبود می
 6،های تعیین جنسیت شده اسپرم اگرچهبر سود نیز باید گفت 

اما احتمال باروری  تر هستند گران تر و مرغوب 0شده پروف
باروری و نیاز به تلقیح مجدد را کاهش ناو  استها بیشتر  آن
های تلقیح به ازای هر بار آبستنی  هزینه بنابرایندهند؛  می

زودتر وارد  یدهی بعد شیر ةدوریابد و دام در  کاهش می
 . دهد شود و درآمد دامدار را افزایش می تولید می ةچرخ

 

 هانهايی و پيشنهاد يريگ نتيجه

عامل  دوشد که در استان تهران  نشان داده ،در این مطالعه
نقش مهم و  «وری بهره»و  «مدیریتشاخص »مهم 
های صنعتی گاو  داری بر تولید شیر و سودآوری دامداری معنی

رود که وزارت جهاد کشاورزی  انتظار می بنابراینشیری دارند؛ 
 گذاری بیشتر سرمایه های مربوط دامداران و سازمان ةو اتحادی
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در را ر وری واحدها و تربیت مدیران ماه ی افزایش بهرهابر
شاخص  موردهمچنین در  ؛دهنددستور کار خود قرار 

که با اجرای قانون هدفمندسازی  توجه داشت دبایوری  بهره
رسد در  های تولید واحدها به نظر می ها و افزایش هزینه یارانه

شرایط جدید اقتصادی برای افزایش تولید و حفظ واحدهای 
به  یکی از عوامل مهموری  صنعتی گاو شیری افزایش بهره

 .رود شمار می
های  دهد که نهاده برآورد تابع تولید شیر نشان می نتایج
به عنوان  ،خصوص کنسانتره و سپس یونجه به ،خوراکی

از این بیشترین تأثیر را بر تولید شیر دارند؛  ای خوراک علوفه
افزایش تولید بر این دو نهاده تأکید  برای ددامداران بای رو

در جهت رفع  متعادل ةیرباشند و با تنظیم ج بیشتری داشته
 از سوی دیگر،. اقدام کنندنیازهای دام و بهبود ترکیب شیر 

های تولیدی در  مشخص شد که سوخت، همانند سایر بخش
کشور، بیش از حد نیاز در واحدهای دامپروری مصرف 

ویژه  به را این مسئله ضرورت تصحیح مصرف انرژی .دشو می
 .داشتبه همراه خواهد ها قانون هدفمندسازی یارانهبا اجرای 
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