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کارایی گاوداریهای شیری سنتی :پیامدها و راهکارهای ارتقای آنها در استان مازندران
(کاربرد تحلیل پوششی دادههای فازی)
ساسان ترابی 1و محمد قربانی
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 1و  .2دانشجوی دکتری و استاد ،اقتصاد کشاورزی پردیس بینالملل دانشگاه فردوسی مشهد
(تاریخ دریافت - 1934/5/4 :تاریخ تصویب)1934/8/15 :

چکیده
دامداریهای سنتی می توانند یکی از متولیان اصلی تولید شیر در کشور به شمار روند .با توجه به
محدودیتهای مربوط به تغذیۀ دام و همچنین افزایش قیمت نهادههای مورد نیاز دامداران و نبود
امکان دسترسی کافی و مناسب به این نهادهها ،برنامۀ افزایش کارایی واحدهای دامپروری میتواند
از بهترین برنامهها در این حوزه باشد که عالوه بر کاهش هزینهها و سودآوری بیشتر ،سبب
افزایش قدرت رقابتی واحدهای تولیدی نیز میشود .با توجه به این مهم در این پژوهش کارایی
واحدهای گاوداری شیری سنتی در استان مازندران با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادههای
فازی و با استفاده از اطالعات  44گله که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدهاند ،در
سال  1939ارزیابی شده است .نتایج بیانگر متفاوتبودن کارایی دامداران به ازای مقادیر مختلف
 αدر گروههای سهگانۀ اندازۀ دامداری ،است .نتایج برآورد مدل نشان داد که کارایی دامداران
گروه دوم (بین  4تا  11رأس دام) از همه بیشتر و کارایی دامداران گروه اول (کمتر از  4رأس
دام) از همه کمتر است و کارایی دامداران گروه سوم (بیش از  11رأس دام) در حد متوسط قرار
دارد .این نتایج نشاندهندۀ استفادۀ بهینهتر گروه دوم از نهادههای در دسترس ،در مقایسه با دو
گروه دیگر است .با توجه به اینکه مشکالت مالی دامداران برای استفاده از نهادهها و همچنین
قیمت کم شیر از دالیل اصلی عدم کارایی تولید شیر است ،اعطای یارانه به شیر تولیدی و نیز
خرید تضمینی شیر به برنامهریزان این عرصه پیشنهاد شده است.
واژههای کلیدی :دادههای فازی ،رهیافت پوششی ،عدم کارایی ،گاوداریهای سنتی ،مازندران.
مقدمه
صنعت دامداری و دامپروری از مهمترین زیربخشهای
کشاورزی است که تولیدکنندة اساسیترین مواد غذایی
پروتئینی یعنی شیر و گوشت است .افزایش جمعیت و
نیاز آنها به محصوالت پروتئینی و لبنی بیشتر سبب
شده است که برنامهریزان این عرصه برنامههایی را
برای افزایش تولید گوشت و شیر اتخاذ کنند ( Akbari
 .)et al., 2008شایان ذکر است که شیر تولیدی در
* تلفن تماس83455416956 ،85495585156 :

ایران از حدود  5میلیون تن در سال  0888به بیش از
 1میلیون تن در سال  0840رسیده است ( FAO,
.)2012
با توجه به محدودیتهای مربوط به تغذیۀ دام و
همچنین افزایش قیمت نهادههای مورد نیاز دامپروران
و نبود امکان دسترسی کافی و مناسب به این نهادهها،
برنامۀ افزایش کارایی واحدهای دامپروری میتواند
یکی از بهترین برنامهها در این حوزه باشد که عالوه بر
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کاهش هزینهها و سودآوری بیشتر ،سبب افزایش
قدرت رقابتی واحدهای تولیدی نیز میشود ( Babaee
 .)et al., 2012در نتیجه باید افزایش کارایی
بهرهبرداری از نهادهها ،از اهداف اساسی این بخش قرار
گیرد .اندازهگیری منظم کارایی باعث استفادة بهتر از
امکانات موجود و جلوگیری از افزایش نامتعادل
هزینهها و موجب ارتقای کیفیت و کمیت کاالها و
خدمات تولیدی میشود ( Fathi zadeh Galangashi
.)et al., 2012
مدل تحلیل پوششی دادهها از پرکاربردترین
روشهای ناپارامتریک در اندازهگیری کارایی است .در
واقع یک تکنیک اندازهگیری کارایی نسبی واحدهای
تصمیمگیری ( DMUها) با چند ورودی و خروجی
است که بهطور گسترده استفاده شده است ( & Puri
& .Prasad Yadav, 2014; Azadi et al., 2014; Wen
.)Li, 2009; Nikkhah et al., 2013
مطالعات مختلفی در زمینۀ برآورد کارایی
واحدهای دامپروری صنعتی و نیمهصنعتی صورت
گرفته است که میتوان به مطالعات Asmild et al.
( )1998در دانمارک)2006( Galanopoulos et al. ،
در یونانYusef ،)2006( Candmir & Koyubenbe ،
 )2007( & Malomoدر نیجریه و Uzmay et al.
( )2009در ترکیه اشاره کرد .همچنین در مطالعۀ
Neveu ،)2014( Farmer et al. ،)2014( Yari et al.
 )2013( Cardoso et al. ،)2014( et al.و
 )2012( Mokhtarpour et al.که به بررسی اثر
رژیمهای غذایی بر عملکرد گاوداریهای شیری
پرداختهاند ،نتایج از بهبود عملکرد تولیدی گاوداریها
در اثر تغییر رژیمهای غذایی نشان داشته است .به باور
 )2014( Steeneveld et al.ویژگیهای تولیدی و
عملکردی گاو بر مقدار تولید شیر و کارایی گاوداریها
اثر دارد .در نهایت با توجه به اینکه دامداران مورد
بررسی با مشکالت مالی روبهرو بودهاند ،حمایتهای
مالی از دامداران به برنامهریزان پیشنهاد شد .در حالی
که  )2013( Karegar et al.نشان دادند که رژیمهای
غذایی بر عملکرد گاوهای شیری اثری ندارد ،نتایج
مطالعۀ  )2013( Abarghuee et alاز بهبود عملکرد
شیری گاوداریهای شیری در نتیجۀ مصرف مکمل

نشان دارد .علت این نتایج به ترکیبات مواد غذایی
منطقۀ موردبررسی برمیگردد.
در ایران نیز مطالعات بسیاری به بررسی کارایی
واحدهای دامپروری پرداختهاند که از جملۀ آنها
میتوان به مطالعات  )2010( Amini et al.در تهران،
 )2013( Dourandish et al.در خراسان شمالی و
 (2012) Fathizadeh Galangshi et al.در گیالن اشاره
کرد .از جمله مطالعاتی که با استفاده از مدل تحلیل
پوششی دادهها به تعیین کارایی پرداخته است،
میتوان به مطالعات )2014( Puri & Prasad Yadav
در هند اشاره کرد که به بررسی کارایی بانکها به
4
روش برش آلفا پرداختند .همچنین Azadi et al.
( )2014به بررسی کارایی عرضهکنندگان کاال به روش
برش آلفا پرداختند .نتایج این دو مطالعه متفاوتبودن
کارایی در شرایط فازی در αهای مختلف را نشان
میدهد )2009( Wen & Li .نیز با توجه به نقض مدل
تحلیل پوششی دادهها ،از مدل تحلیل پوششی
دادههای فازی برای بررسی کارایی استفاده کردند.
دامداری و دامپروری استان مازندران از بخشهای
مهم و پراهمیت از لحاظ تولید و اشتغال به شمار
میرود ،به نحویکه این استان از شرایط مناسبی برای
تولیدات دامی برخوردار است11/4 .درصد گاوداریهای
کشور ،سنتیاند (.)Iran Statistical Center, 2013
بیش از  1/4درصد گوشت قرمز و  5/5درصد شیر
کشور در استان مازندران تولید میشود 3/1 .میلیون
واحد دامی در استان مازندران پرورش مییابد و
نگهداری میشود که حدود 35درصد این گاوداریهای
شیری بهصورت سنتی (11درصد) و نیمهصنعتی
(45درصد) فعالیت میکنند ( Organization of
Agriculture Jihad at Mazandaran Province,
 .)2013بیشتر واحدهای گاوداری در این استان با

توجه به اینکه بهصورت سنتی فعالیت میکنند و از
طرفی بهسبب رعایتنکردن اصول اقتصادی در
 .4روش برش آلفا از روشهای پرکاربرد در تخمین مدل تحلیل پوششی
دادههای فازی است .مقدار آلفا بین صفر و یک است .در این روش مقادیر
آلفا بهصورت مقادیر بین صفر و یک مثالً  8/5 ،8/4 ،8/6 ،8/0 ،8و 4
تقسیم میشوند و بهصورتی که در قسمت مواد و روشها توضیح داده
شده است ،مدل تخمین زده میشود .به خاطر برشهایی که بین صفر تا
یک برای تخمین مدل استفاده میشود ،به آن روش برش آلفا میگویند.
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مدیریت و نبود تخصیص بهینۀ منابع و محدودیت
منابع تغذیۀ دام ،در معرض ورشکستگی قرار دارند
( ،)Cardoso et al., 2013الزم است کارایی فعلی
(بالفعل) و آتی (بالقوه) آنها بررسی شود .به همین
دلیل در این مطالعه تالش شده است تا با استفاده از
مدل تحلیل پوششی دادههای فازی به ارزیابی کارایی
گاوداریهای شیری شهر ساری پرداخته شود .نتایج
این مطالعه میتواند ضمن تصویرگری فضای کنونی
تولید شیر در گاوداریهای سنتی از منظر کارایی،
برای هرگونه برنامهریزی منطقهای در راستای ارتقای
کارایی این واحدها و برونرفت از نااطمینانیهای آتی
برای ادامۀ فعالیت راهنما باشد.
مواد و روشها
تحلیل پوششی دادهها ( 4)DEAکه در ابتدا توسط
 )1978( Charnes et al.ارائه شد ،یک تکنیک
برنامهریزی خطی است که بر اساس روش غیرپارامتری
برای ارزیابی کارایی نسبی یک واحد تصمیمگیری
 )DMU(0بر اساس ورودیهای مختلف و خروجیهای
متعدد به کار میرود .مدل  DEAدر ابتدا فقط برای
ورودیها و خروجیهای قطعی فرموله شد و معموالً
این فرض وجود داشت که باید ورودیها به حداقل
مقدار خود و خروجیها به حداکثر برسند .با این حال
در دنیای واقعی ،با وجود ورودیها و خروجیهای
نامعین در فرایند تولید ،امکان استفاده از مدل تحلیل
پوششی دادهها وجود ندارد ( .)Liu et al., 2010به
منظور مقابله با این مشکل ،طیف گستردهای از
روشها وجود دارد که به روشهای مستقیم و
غیرمستقیم تقسیم میشوند .در روش غیرمستقیم،
ارزشهای نامعین خروجیها بهصورت یکنواخت و با
کاهش تابع هدف  Fبه خروجیهای معین تبدیل
میشوند .روشهای مستقیم برای جلوگیری از تبدیل
دادهها و ترکیب خروجیهای نامطلوب بهطور مستقیم
در مدل  DEAاستفاده میشود ( Puri & Prasad
 .)Yadav, 2014در رابطه با مدلسازی خروجیهای
نامعین میتوان به مطالعات ،(2002) Seiford & Zhu
1. Data Envelopement Analysis
2. Decision Making Unit
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،)2004( Fare & Grosskopf
Liang ،)2009( Yang & Pollitt ،)2004( Luptacik
You & Yan ،)2010( Liu et al. ،)2009( et al.
& Ramli
(،)2012( Charles et al. ،)2011
 )2013( Munisamyو  )2013( Leleuاشاره کرد.
در مدل تحلیل پوششی دادههای فازی ،مسئله به
یک برنامهریزی فاصلهای تبدیل خواهد شد .در این روش
به جای مقایسۀ فواصل ،متغیری در این فاصله تعریف
میشود که نه فقط محدودیتها را تأمین میکند ،بلکه
در عین حال کارایی را نیز محاسبه میکند.
 )2005( Wangبرای محاسبۀ کارایی واحدها با
وجود دادههایی با ورودیها و خروجیهای نادقیق و
فازی مدل زیر را پیشنهاد داده است .به نظر میرسد
که استفاده از نظریۀ فازی میتواند به بهبود مدل و
واقعیبودن نتایج آن کمک کند ( .)Chen, 1994در این
صورت مدل  CCR9با دادههای فازی را میتوان به
صورت زیر ارائه کرد که در آن "~" به فازیبودن
دادهها اشاره دارد (:)Wang, 2005
& Korhonen
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در این رابطهها  ،nتعداد واحدهای تولیدی؛ ،m
تعداد ورودیها؛  ،sتعداد خروجی؛  ،xورودیها و y
خروجی است.
برای حل اینگونه مدلها روشهای زیادی
پیشنهاد شده است که یکی از آنها روش برش
آلفاست ( .(Puri & Prasad Yadav, 2014; Azadi et
 al., 2014; Wen & Li, 2009روش برش آلفا ،روشی
است که در آن ورودیها و خروجیها را میتوان با
 برش مختلف و سطحهایی از بازههای اطمینان
متفاوت نشان داد .در این صورت مقادیر ورودی و
خروجی به ازای هر برش یک کران باال و یک کران
پایین خواهد داشت x ij .و  y r jاعداد فازی بوده و طبق
3. Charnes, Cooper & Rhodes
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تعریف برای هر ] ،   [0,1پس از استفاده از مفهوم
 برش ،این اعداد را میتوان بهطور کلی ،بهصورت
زیر نمایش داد که در آن  ،Lبه کران پایین و  ،Rبه
کران باال اشاره دارد.
 ,L
 ,R
 ,L
 ,R
] [x ij , x ij ],[yrj , yrj
()0
برای تعیین کرانهای باال و پایین کارایی،
) (2003و بسیاری دیگر از پژوهشگران ،حل دو الگوی
زیر را پیشنهاد کردند که در مدل اول برای
بهدستآوردن کران باالی کارایی  DMU0به ازای
مقادیر ]   [0,1بهترین شرایط ( DMU0بیشترین
خروجی و کمترین ورودی) را در مقابل بدترین شرایط
سایر  DMUها (کمترین خروجی و بیشترین ورودی)
ارزیابی میکنند (رابطۀ .)9
Zhu
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در مدلهای باال برای تعیین کران باال و پایین
کارایی واحد مورد نظر ،به ترتیب بهترین و بدترین
شرایط این واحد ارزیابی خواهد شد.
به دلیل کاربرد بسیار زیاد اعداد فازی مثلثی ،فرض
میشود که دادههای ورودی و خروجی بهصورت اعداد
فازی مثلثی

در مدل دوم برای بهدستآوردن کران پایین
کارایی  DMU0به ازای مقادیر ] ،   [0,1بدترین
شرایط ( DMU0کمترین خروجی و بیشترین ورودی)
را در مقابل بهترین شرایط سایر DMUها (بیشترین
خروجی و کمترین ورودی) ارزیابی میکنند (رابطۀ .)6
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مدلهای  9و  6نشان میدهند که مجموعۀ
محدودیتهای استفادهشده برای اندازهگیری کارایی
هر یک از DMUها با بقیۀ آنها تفاوت دارد و این امر
به نبود امکان مقایسۀ کارایی DMUها انجامیده است.
مدلهای  5و  4کرانهای باال و پایین کارایی را که با
استفاده از تبدیل  )1987( Charnes et al.به الگوی
برنامهریزی خطی تبدیل میشود ،محاسبه میکند.
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باشند؛ در این صورت رابطههای  5و  4بهصورت
رابطههای زیر بازنویسی میشود:
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به ازای هر مقدار ] ،   [0,1رابطۀ  1یک کران
باال و رابطۀ  5یک کران پایین کارایی برای هرDMU
ارائه میکند ( )Wang et al., 2005که کران باال،
کارایی بالقوة واحدها و کران پایین ،کارایی بالفعل
واحدها را نشان میدهد.
ورودیها در این مطالعه ،مساحت اصطبل ،تغذیۀ
گاو شیری (کیلوگرم در روز) ،هزینۀ درمان و دارو
(ریال در روز) ،هزینۀ انرژی (ریال در روز) ،ماشینآالت
استفادهشده (ساعت در روز) و نیروی کار استفادهشده
(ساعت در روز) برای هر رأس گاو شیری هستند.
همچنین خروجی ،مقدار تولید شیر هر گاو شیری
(کیلوگرم در روز) در نظر گرفته شده است.
در این پژوهش برای ارزیابی کارایی گاوداریهای
سنتی شهر ساری از پرسشنامه بهره گرفته شد.
پرسشنامه دارای سؤاالت مربوط به خود دامدار ،واحد
تولیدی ،ویژگیهای دامها و اطالعات مربوط به مقدار
خوراکیهای مصرفی دام و محصوالت تولیدی دام بوده
است .پرسشنامه پس از چند بار اصالح روایی توسط
استادان و خبرگان تأیید شد .برای پایایی پرسشنامه از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن بیش از
 8/4تعیین شد که نشان از معتبربودن پرسشهای
مطرحشده داشت .دادههای مورد نیاز پس از تکمیل
 46پرسشنامه از واحدهای گاوداری سنتی 4در
روستاهای شهر ساری که دارای گاوهای بومی (دورگ)
بودند و با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده
بودند در سال  4939به دست آمد .سپس دامداران بر
اساس تعداد رأس گاوهای شیری با استفاده از روش
تحلیل خوشهای و با استفاده از نرمافزار  SPSSبه سه
گروه همگن شامل دامداران دارای کمتر از  4رأس گاو
شیری ( 98واحد) ،دامداران دارای  4تا  48رأس
گاوشیری ( 00واحد) و دامداران دارای بیشتر از 48
رأس گاو شیری ( 40واحد) تقسیم شدند .به دنبال آن،
برای هر یک از گروههای همگن دامداران ،یک دامدار
نماینده که میانگین مصرف نهادهها و خروجی را
 .4منظور از گاوداریهای سنتی گاوداریهایی است که در آن دامداران از
روشهای سنتی تولید و بهرهبرداری استفاده میکنند .در واقع استفاده از
ماشین آالت در این واحدها کم است و کارایی تولید و عملکرد واحدها نیز
پایین است.
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داشته است ،در نظر گرفته شد .در ادامه با استفاده از
نرمافزار  Gamsکارایی واحد گاوداری نمایندة دامداران
هر یک از این سه گروه به دست آمد.
نتایج و بحث
از بین نمونههای مورد مطالعه 11 ،درصد دامداران
دارای تحصیالت زیر دیپلم و  09درصد آنها دارای
تحصیالت دیپلم به باال بودند .با توجه به نتایج جدول
 4متوسط سن و تجربۀ فعالیت دامداران مورد بررسی،
به ترتیب  64و  01سال است که جوان و باتجربهبودن
نمونه را نشان میدهد .متوسط تعداد کل گاو ،گوساله
و گاو شیری در واحدهای گاوداریهای مورد مطالعه
به ترتیب  5 ،45و  4رأس است .از لحاظ مساحت
گاوداری ،این دامداران حداقل  68متر مربع و حداکثر
 4888متر مربع اصطبل دارند .میانگین تولید شیر
روزانه در هر واحد  44کیلوگرم است که با توجه به
متوسط تعداد دام دوشا در هر واحد مقدار کمی
( 48/44کیلوگرم) به نظر میرسد .این مقدار تولید
شیر روزانه بر استفاده از شیوههای سنتی تولید شیر
در این واحدها با توجه به نژاد محلی (رزمی) و دورگ
دامها در مقایسه با دامهای صنعتی گواه است.
جدول  .4آمارههای توصیفی مربوط به گاوداریهای شیری
سنتی مورد پژوهش در شهر ساری
متغیر
سن دامدار
تجربۀ فعالیت دامداری
تعداد کل دام در هر گاوداری
تعداد گاو شیری
میانگین تولید شیر روزانه
مساحت گاوداری (مترمربع)
تعداد گوساله (رأس)

حداقل میانگین حداکثر
00
9
4
4
4
68
8

64
01/45
45
4
48/9
941
5

15
18
48
08
08
4888
45
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جدول  0مربوط به استفاده (ساعت در روز) از
ماشینآالت ،تجهیزات و لوازم گاوداریهای مورد
پژوهش به ازای هر رأس گاو شیری است که استفادة
کم از این تجهیزات را نشان میدهد .استفاده از
تجهیزات و ماشینآالت در واحدهای دامداری موجب
سهولت فعالیت در این واحدها میشود .همانطور که
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مشاهده میشود تعداد ساعت استفاده از تجهیزات
شیردوش ،ماشین حمل شیر ،کاتر ،میکسر ،آسیاب،
تیلر و تراکتور در واحدها کمتر از یک ساعت در روز
است .این در حالی است که  65درصد واحدهای مورد
پژوهش اصالً از این تجهیزات استفاده نمیکنند و
دامداران بازدهی کم تولید شیر و مشکل در تأمین
مالی برای خرید را علت اصلی استفادهنکردن از این
تجهیزات دانستهاند .پرداخت یارانه برای خرید این
تجهیزات میتواند راهی برای رفع این کمبود در
واحدها باشد.
جدول  .0مقدار استفاده از تجهیزات و ماشینآالت در
گاوداریهای سنتی شیری مورد پژوهش شهر ساری
ماشینآالت،
تجهیزات و لوازم
شیردوش
ماشین حمل شیر
شیر سردکن
مخزن شیر
کاتر
میکسر
آسیاب
تیلر
تراکتور

ساعت استفاده در روز به
ازای یک رأس گاو شیری
8/83
8/85
8/1
8/69
8
8
8/84
8/43
8/86
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برای ارزیابی کارایی واحدها به ورودیها و
خروجیهای هر واحد نیاز است .در این پژوهش با
توجه به مدل استفادهشده ،به مقادیر فازی نیاز است
) .(Aghakhani et al., 2012برای نیل به این هدف
مقدار حداقل ،متوسط و حداکثر ورودیها و خروجی
در هر سه گروه گاوداریهای کمتر از  4رأس گاو
شیری 4 ،تا  48رأس گاو شیری و بیش از  48رأس
گاو شیری محاسبه شد که اطالعات مربوط به این
مقادیر در جدولهای  6 ،9و  5آمده است.
مساحت اصطبل اولین نهادهای بود که در این
پژوهش استفاده شد .مقادیر حداقل ،میانگین و
حداکثر آن برای گروههای مختلف واحدهای دامداری
در جدولهای  6 ،9و  5آمده است .متوسط مساحت
اصطبل (مسقف و غیرمسقف) به ازای هر رأس گاو

شیری در گروههای کمتر از  4رأس گاو شیری ،بین 4
تا  48رأس و بیش از  48رأس گاو شیری به ترتیب
برابر با  46/9 ،03/0و  45/4مترمربع است.
تغذیۀ گاو شیری ،دومین و مهمترین ورودی برای
تولید شیر به حساب میآید که مشکل مالی برای
تأمین اعتبار این نهادهها از سوی تولیدکنندگان این
بخش ،محدودیت اصلی برای تولید شیر با عملکرد
مناسب است و دغدغۀ اصلی تولیدکنندگان محسوب
میشود .بیشتر تولیدکنندگان گرانی خوراک مصرفی از
قبیل ذرت سیلویی ،کنسانترة آماده ،سبوس گندم،
تفالۀ چغندر ،کاه و کلش را مانع اصلی توسعۀ فعالیت
خود دانستند )2011( Rafiee et al. .و & atankhah
 (2013) Farajinufchiنیز هزینۀ خوراک و تغذیۀ گاو
شیری را مهمترین بخش هزینهای دامداران بیان
کردند .در این پژوهش حداقل ،میانگین و حداکثر
کیلوگرم مصرف در روز اقالم خوراکی (جیرة خشک)
برای هر واحد گاو شیری در هر سه گروه کمتر از 4
رأس گاو شیری 4 ،تا  48رأس گاو و بیش از  48رأس
گاو از قبیل ذرت سیلویی ،کنسانترة آماده ،سبوس
گندم ،تفالۀ چغندر ،کاه و کلش ،نان خشک ،کنجالۀ
سویا ،جوش شیرین و مکمل ،در جدولهای  6 ،9و 5
آمده است .میانگین تغذیه در گروه سوم بیشتر از بقیه
است و بعد ،گروههای دوم و اول قرار دارند .شایان ذکر
است که بیشتر دامداران از کنجالۀ سویا ،جوش شیرین
و مکمل برای تغذیۀ گاوهای شیری خود استفاده
نکردهاند و بهندرت از تفالۀ چغندر قند و کنسانترة
آماده برای تغذیۀ گاوهای خود استفاده کردهاند .آنها
محدودیت مالی و نبود صرفۀ اقتصادی را دلیل اصلی
استفادهنکردن از این اقالم بیان کردهاند .با توجه به
اینکه استفاده از این اقالم خوراکی موجب افزایش
عملکرد گاوهای شیری دامداران میشود ،میتوان با
پرداخت یارانه زمینههای استفاده را برای دامداران
مهیا کرد تا تولید شیر را افزایش داد.
هزینههای درمان و دارو و انرژی از دیگر ورودیها
برای تعیین کارایی سه گروه دامداران بوده است.
اطالعات مربوط به مقادیر حداقل ،میانگین و حداکثر
این هزینهها (ریال در روز) برای هر گاو شیری در
جدولهای  6 ،9و  5آمده است .هزینههای درمان و
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دارو شامل هزینۀ واکسن ،تلقیح و هزینههای درمان
گاوهای شیری در صورت بیماری بوده است که بهدلیل
هزینۀ زیاد تلقیح مصنوعی و موفقیتآمیزنبودن تلقیح
اسپرم در گاوهای شیری در یک مرتبه ،تعدادی از
دامداران مورد پژوهش از گاو نر برای بارداری گاوهای
شیری استفاده کردهاند که این خود مانعی برای
افزایش تولید شیر در این واحدها بوده است .در این
زمینه میتوان از تجربه و سیاستهای کشورهای
روسیه ،ترکیه و چین بهره جست .در این کشورها برای
حمایت از تولیدکنندگان شیر و افزایش تولید شیر ،از
برنامههای پرداخت هزینۀ اسپرم برای تلقیح مصنوعی،
پرداخت یارانه برای عملیات اصالح نژاد برای هر رأس
دام و پرداخت یارانه برای هر رأس گوساله متولدشده
به روش تلقیح مصنوعی برای اصالح نژاد استفاده
کردهاند .هزینۀ سوخت نیز شامل هزینۀ آب ،برق،
سوخت و حملونقل بوده است .منظور از هزینۀ
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انرژی نیز هزینههای مربوط به انرژی برق ،گاز و آب
است.
مدت استفاده از ماشینآالت و تجهیزات از دیگر
ورودیهای اثرگذار برای تولید شیر در واحدهای
دامداری است .مقادیر حداقل ،میانگین و حداکثر
مربوط به مدت (ساعت) استفاده از ماشینآالت در روز
به ازای هر واحد گاو شیری در جدولهای  6 ،9و 5
آمده است .کمترین استفاده (ساعت در روز) از
ماشینآالت به ازای هر رأس گاو شیری در سه گروه
دامداران کمتر از  4رأس گاو شیری 4 ،تا  48رأس گاو
شیری و بیش از  48رأس گاو شیری ،به ترتیب برابر با
 8/4 ،8/85و  8/45است .میانگین این مقدار در این
سه گروه به ترتیب برابر با  4/46 ،4/83و  4/86ساعت
در روز به ازای هر واحد گاو شیری است .همچنین
حداکثر این مقدار در این سه گروه به ترتیب برابر با
 0/56 ،5/0و  4/41است.

جدول  .9بازة مصرف نهادهها و تولید شیر در روز هر گاو شیری گروه ( 4گاوداریهای کمتر از  4رأس گاو شیری)

ورودیها

خروجی

حداقل

میانگین

حداکثر

مساحت اصطبل (متر مربع برای هر رأس گاو شیری)

3

03/0

48

تغذیۀ هر گاو شیری (کیلوگرم جیرة خشک در روز)

4/4

45/53

99

هزینۀ درمان (ریال در روز)

4835

0163/54

5043

هزینۀ انرژی (ریال در روز)

058

0138/5

1888

استفاده از ماشینآالت (ساعت در روز)

8/85

4/83

5/0

مدت استفاده از نیروی کار (ساعت در روز)

8/95

4/6

5/9

تولید شیر هر گاو شیری (کیلوگرم در روز)

1

40

08
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جدول  .6بازة مصرف نهادهها و تولید شیر در روز برای هر گاو شیری گروه ( 0گاوداریهای بین  4تا  48رأس گاو شیری)

ورودیها

خروجی

حداقل

میانگین

حداکثر

مساحت اصطبل (مترمربع برای هر رأس گاو شیری)

1/6

46/9

04/4

تغذیۀ هر گاو شیری (کیلوگرم جیرة خشک در روز)

48/55

43/1

95/5

هزینۀ درمان (ریال در روز)

565

4595/3

9895

هزینۀ انرژی (ریال در روز)

088

4644

4641

استفاده از ماشینآالت (ساعت در روز)

8/4

4/46

0/56

ساعت استفاده از نیروی کار (ساعت در روز)

8/6

4/5

0/5

تولید شیر هر گاو شیری (کیلوگرم در روز)

5

48/9

45
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آخرین ورودی که برای تعیین کارایی گاوداریها
در گروههای مختلف کمتر از  4رأس گاو شیری4 ،
تا 48رأس گاو شیری و بیش از  48رأس گاو شیری
استفاده شده است ،نیروی استفادهشده در گاوداری
بوده است .نقش نیروی انسانی بهعنوان مدیر در
واحدهای تولیدی برای بهرهبرداری بهینه و تولید
مطلوب و کارا بسیار حائز اهمیت است .اطالعات
مربوط به این متغیر در جدولهای  6 ،9و  5آمده
است .حداکثر استفاده از نیرویکار (ساعت در روز) به
ازای هر گاو شیری با افزایش تعداد رأس دام شیری در
گروهها کاهش مییابد .حداقل و متوسط این متغیر در
گروههای مختلف روند مشخصی نداشته است.
خروجی در این مطالعه ،میانگین تولید شیر هر دام
دوشا در روز در هر یک از گروههای کمتر از  4رأس
گاو شیری 4 ،تا  48رأس گاو شیری و بیش از 48
رأس گاو شیری است .مهمترین درآمد دامداران از
تولید شیر است )2013( Vatankhah & Faraji .و
 )2013( Mashayekhi & Ordukhaniنیز در مطالعات
خود به این نتیجه رسیدند.
با توجه به نتایج جدولهای  6 ،9و  5کمترین
مقدار تولید شیر در سه گروه مورد پژوهش بهترتیب
برابر با  5 ،1و  4کیلوگرم در روز به ازای هر گاو شیری
است که در این سه گروه روند مشخصی نداشته است.
میانگین تولید شیر هر گاو شیری در سه گروه کمتر از
 4رأس گاو شیری 4 ،تا  48رأس گاو شیری و بیش از
 48رأس گاو شیری بهترتیب برابر با  48/9 ،40و
 5/15کیلوگرم در روز است .همانطور که مالحظه

میشود متوسط تولید شیر روزانه هر دام دوشا مقدار
کمی است که نشان از استفاده از شیوههای سنتی
تولید و عدم کارایی در تولید این دامداران دارد .در
ایران با توجه به گرانی اقالم تغذیهای و قیمت کم شیر
تولیدی که مشکل اصلی تولیدکنندگان به شمار
میرود ،میتوان همزمان سیاستهای مکمل یارانه به
بخش تغذیۀ خوراک دام و خرید تضمینی باالتر از
سطح کنونی قیمت شیر برای مواجهه با نوسانات
قیمت و همچنین پرداخت یارانه به مصرفکنندگان
برای افزایش سرانه مصرف شیر اعمال کرد.
مقدار مصرف شیر و فراوردههای آن در هر کشور
نشاندهندة سالمت افراد و پیشرفت اقتصادی و
بهداشت در آن کشور است؛ البته باتوجه به اهمیت
محصوالت لبنی در الگوی غذایی خانوار ،افزایش
حمایت از این بخش ضروری به نظر میرسد .از طرفی
تنوع در سیاستهای حمایتی تولیدکننده و
مصرفکننده میتواند باعث افزایش تولید و مصرف
سرانه و تقسیم بهینۀ یارانۀ اختصاصیافته به این
بخش شود .بنابراین همانطور که در سایر بخشهای
کشورهای عمده تولیدکننده و مصرفکننده بهویژه
کشورهای توسعهیافته مشاهده میشود ،افزایش سطح
حمایتها و استفاده از ابزارهای حمایتی متنوع
میتواند در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر مفید
باشد؛ به طوریکه مجموعۀ این سیاستها باعث
افزایش تولید و رسیدن مصرف سرانه به سطح448
کیلوگرم در سال میشود که از سوی مجامع بهداشتی
و تغذیهای توصیه شده است.

جدول  .5بازة مصرف نهادهها و تولید شیر در روز هر گاو شیری گروه ( 9گاوداریهای بیش از  48رأس گاو شیری)

ورودیها

خروجی

حداقل

میانگین

حداکثر

مساحت اصطبل (متر مربع برای هر رأس گاو شیری)

4/1

45/4

06

تغذیۀ هر گاو شیری (کیلوگرم جیرة خشک در روز)

49/0

06

69/15

هزینۀ درمان (ریال در روز)

565

4618/4

0434

هزینۀ انرژی (ریال در روز)

044

4954

5915

استفاده از ماشینآالت (ساعت در روز)

8/45

4/86

4/41

ساعت استفاده از نیروی کار (ساعت در روز)

8/85

4/0

2/1

تولید شیر هر گاو شیری (کیلوگرم در روز)

4

5/15

40/5
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ترابی و قربانی :کارایی گاوداریهای شیری سنتی :پیامدها و راهکارهای ...

نتایج جدول  4نشان از بازههای کارایی دامداران
به ازای مقادیر مختلف  αدارد که نشان میدهد
چنانچه دامداران تحت پژوهش از نهادههای مصرفی
برای تولید شیر بهصورت نابهینه و بهینه استفاده
نمایند ،کارایی آنها در گروهها بهترتیب برابر با کران
پایین و باالی بازههای کارایی میشود.
همانگونه که مالحظه میشود در تمامی گروههای
تحت بررسی ،کران باالی کارایی به ازای مقادیر
مختلف  αبرابر با یک به دست آمد .این بیانگر وجود
پتانسیل الزم برای کارایی تمامی دامداران در صورت
استفادة بهینه از نهادههای در دسترس است و نشان
میدهد چنانچه بهرهبرداران در گروههای مختلف و به
ازای مقادیر مختلف  αاز حداقل نهادههای ممکن که
در جدولهای  6 ،9و  5در هر گروه مشخص شده
است ،استفاده کنند ،به حداکثر کارایی بین نمونۀ مورد
بررسی میرسند که نشان از استفادة بهینه از
نهادههای ممکن و تولید حداکثر با استفاده از این
نهادهها دارد.
کران پایین کارایی به ازای مقادیر مختلف α
متفاوت بوده است ( ;Puri & Prasad Yadav, 2014
 .)Azadi et al., 2014این مقادیر کارایی بالفعل
دامداران را بیان میکند و مقادیر کارایی را در صورت
استفادة غیربهینه از نهادههای در دسترس برای تولید
یک واحد شیر در روز نشان میدهد .در واقع کران
باالی کارایی به ازای مقادیر مختلف  αدر سه گروه،
کارایی بالقوه و کران پایین ،کارایی بالفعل را نشان
میدهد.
کران پایین کارایی بهرهبرداران در جدول 4
نشاندهندة افزایش این مقدار با افزایش مقادیر α
است که رابطۀ مستقیم بین مقادیر  αو کران پایین
کارایی در بین تولیدکنندگان شیر این گروهها را نشان
میدهد .در گروه کمتر از  4رأس گاو شیری بهازای
مقادیر مختلف  αیعنی  8/15 ،8/5 ،8/05 ،8و ،4
کران پایین به ترتیب برابر با ،8/03 ،8/45 ،8/81
 8/564و  4است .کارایی  8/81در گروه کمتر از 4
رأس گاو شیری و مقدار  αمساوی با صفر بیانگر
کارایی در صورتی است که دامداران این گروه از منابع
خود استفادة نابهینه کنند و چنانچه بهازای همین

659

مقدار  αاز منابع خود استفادة بهینه کنند ،مقدار
کارایی برابر  488است .در گروه اول به ازای مقدار = α
 8،/05کران پایین و کران باال به ترتیب برابر با  8/45و
 4است .این مقدار کارایی نشان میدهد که چنانچه
دامداران این گروه از  05درصد منابع خود بهصورت
بهینه استفاده کنند ،کارایی آنها از  45تا  488درصد
تغییر میکند و از مقدار حداقل خود کمتر نمیشود.
اعداد کران پایین و باال به ازای  α=8/5در این گروه نیز
بیانگر این است که چنانچه دامداران این گروه از 58
درصد منابع خود استفادة بهینه کنند ،به حداقل
کارایی  03درصد در تولید شیر میرسند و این مقدار
کارایی تا  488هم میتواند در این گروه افزایش یابد.
همچنین چنانچه دامداران گروه اول از  15درصد
منابع خود استفادة بهینه کنند ،به حداقل کارایی
 56/4درصد و حداکثر کارایی  488درصد دست
مییابند و در نهایت چنانچه دامداران گروه اول از 488
درصد منابع خود استفادة بهینه کنند ،به حداقل و
حداکثر کارایی  488درصد دست مییابند .این روند
در گروههای دوم و سوم یعنی دامداران دارای  4تا 48
رأس گاو شیری و بیش از  48رأس گاو شیری نیز
مشابه است .بهطوریکه دامداران گروه دوم چنانچه از
منابع خود بهصورت نابهینه 05 ،درصد تخصیص
بهینه 58 ،درصد تخصیص بهینه 15 ،درصد تخصیص
بهینه و  488درصد تخصیص استفاده کنند ،به حداقل
کارایی  8/40 ،8/93 ،8/065 ،8/46و  4میرسند که
نشاندهندة افزایش کارایی در صورت تخصیص
بهینهتر منابع در تولید شیر در این گروه است .در
گروه سوم نیز این روند ادامه دارد و حداقل کارایی به
ازای مقادیر مختلف  αاز  8/40تا  4افزایش مییابد.
میانگین کارایی در مطالعات  )2009( Uzmay et al.و
 )2010( Gelan & Muriithiبه ترتیب برابر با ،8/50
 8/63محاسبه شد(2010) Sabetanshirazi et al. .
حداقل کارایی را در سه گروه با کارایی زیاد ،متوسط و
کم بهترتیب  8/443 ،8/566و  8/96گزارش کردند.
همچنین حداکثر کارایی در سه گروه گفتهشده به
ترتیب برابر با  8/184 ،4و  8/654محاسبه گردید.
با توجه به بازههای مقادیر کارایی در سه گروه به
ازای αهای مختلف ،کارایی گروه دوم یعنی دامداران
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افزایش تعداد گاوهای شیری ،بر کارایی بهازای مقادیر
مختلف  αافزوده میشود که این افزایش غیرخطی
است.

دارای  4تا  48رأس گاو شیری از همه بیشتر است و
بعد از آن گروه سوم و سپس گروه اول قرار دارند.
مقایسۀ کارایی گروه اول و سوم نشان میدهد که با

جدول  .4بازههای کارایی برای گروههای مختلف دامداران به ازای مقادیر مختلف α
سطوح دامداری
کمتر از  4رأس گاو شیری
بین  4تا  48رأس گاو شیری
بیش از  48رأس گاو شیری

α=8

α=8/05

α=8/5

α=8/15

α=4

( )8/81 ،4
( )8/46 ،4
()8/40 ،4

( )8/45 ،4
( )8/065 ،4
()8/0 ،4

( )8/03 ،4
( )8/93 ،4
()8/99 ،4

( )8/564 ،4
( )8/40 ،4
()8/55 ،4

( ) 4 ،4
( ) 4 ،4
() 4 ،4

رتبهبندی کارایی

گروه دوم > گروه سوم > گروه اول

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهاد

در این پژوهش به بررسی کارایی گاوداریهای سنتی
استان مازندران پرداخته شد .برای جمعآوری اطالعات
از پیمایشهای میدانی و مصاحبۀ حضوری با دامداران
بهره گرفته شد .پس از تکمیل پرسشنامه دامداران به
سه گروه دامداران دارای کمتر از  4رأس گاو شیری4 ،
تا  48رأس گاو شیری و بیش از  48رأس گاو شیری
تقسیم شدند و محاسبۀ کارایی با رهیافت تحلیل
پوششی دادههای فازی صورت گرفت.
نتایج نشان داد که استفاده از ماشینآالت در نیمی
از گروه مورد پژوهش بسیار کم بوده که دلیل اصلی
این امر ،عملکرد پایین این گاوداریها و مشکالت مالی
دامداران در تأمین مالی برای خرید این ماشینآالت
بوده است.
اندازهگیری کارایی ،متفاوت بودن کارایی به ازای
مقادیر مختلف  αرا نشان میدهد .همچنین مقایسۀ
واحدهای تولیدی نشان میدهد که کارایی گروه دوم
(دامداران دارای  4تا  48رأس دام) از همه بیشتر است
و بعد از آن گروه سوم (دامداران بیش از  48رأس دام)
و گروه اول (کمتر از  4رأس دام) قرار دارند.
با توجه به اینکه تأمین مالی برای خرید مواد
خوراکی دام از علل اصلی کارایی پایین دامداریهای
سنتی است ،در این زمینه میتوان از تجربیات

کشورهای دیگر نظیر امریکا ،روسیه ،ترکیه ،کانادا،
چین و هند استفاده کرد .در این کشورها برنامههای
حمایتی فراوانی برای افزایش عملکرد تولید شیر و
حمایت از تولیدکنندگان استفاده شده است .در ایران
نیز میتوان برای تأمین مالی دامداران که بیشتر
دامداران موردمطالعه آن را سدی بر سر راه خود
دانستهاند و بهناچار به این فعالیت ادامه دادهاند ،از
سیاستهای حمایتی پرداخت یارانه به ازای هر رأس
گاو (تجربۀ روسیه) ،پرداخت هزینۀ اسپرم برای تلقیح
مصنوعی (تجربۀ کشورهای روسیه ،ترکیه ،امریکا و
کانادا) ،پرداخت یارانه برای عملیات اصالح نژاد دام
(تجربۀ روسیه و ترکیه) ،پرداخت یارانه به ازای هر
کیلوگرم شیر تولیدی (تجربۀ ترکیه) ،تعیین تعرفه بر
واردات محصوالت لبنی برای حمایت از تولید داخلی
(تجربۀ روسیه و کانادا) ،پرداخت یارانه برای هر گوسالۀ
متولدشده با روش تلقیح مصنوعی (تجربۀ روسیه)،
برنامههای حمایتی قیمتی بهمنظور حمایت از
تولیدکنندگان در برابر کاهش قیمتهای بازار و
حمایت از مصرفکنندگان در برابر نوسانات قیمت و
تغییرات عرضه و تقاضای فصلی (تجربۀ امریکا و
کانادا) ،ایجاد سیستم مدیریت عرضۀ لبنیات (تجربۀ
کانادا) و بازاریابی شیر بهصورت ملی (تجربۀ هند،
کانادا و چین) استفاده کرد.
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ABSTRACT
Traditional dairy farm can be one of the main entities of milk production in the country. Regarding
livestock feed limitations and the rise in price and shortage of necessary inputs in Iran, the policy of
boosting the efficiency of stock units, could be one of the good policies to reduce the costs, produces
more benefits and increases the competitiveness among the units. Taking in to account the importance of
this issue, this study attempted to assess the efficiency of Mazandaran traditional dairy farms, using fuzzy
data envelopment analysis. The data were collected using interviews and 64 questionnaires with random
sampling in 2014. The data indicates the difference of dairy farmer's efficiency for different amounts of α
in 3 categories. The results indicated that the efficiency of the second group (from 6 to 10 cattle) is more
than the other two groups and the efficiency of the first dairy farm (less than 6 cattle) is less than others
and the efficiency of the third group (more than 10 cattle) is average. These results indicate that more
efficient use of available inputs in the second group in comparison with the other two groups. Taking into
account that financial problems for using inputs and low price of milk are main reasons for non-efficiency
of milk production in these farms, allocating subsidies to produced milk and guaranteed purchase of milk
is suggested to the planners.
Keywords: envelopment analysis, fuzzy data, Mazandaran, non-efficiency, traditional dairy farms.
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