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 چکیده

 
طوري که به ،کشاورزي است هايزیربخش ترینمهم از یکی عنوان به دامداري صنعت

 ایستیب ساله هر دارد. بنابراین، گوشت و شیر مانند پایه غذاییمواد نقش مهمی در تولید
 هتوج با .شود تولید آن افزوده میزان بر ی و صادرات مازاد تقاضامنظور تامین تقاضاي داخلبه
 سود و لیدتو افزایش هايراه از یکی دامی، محصوالت ستاده و نهاده بازار بودن رقابتی شبه به

 اراییک محاسبه مطالعه، این از هدف ،لذا .است تولیدي واحدهاي کارایی افزایش ها،دامداري
 شهرستان شیري هايگاوداري در تصادفی مرز تحلیل روش به محیطیزیست کارایی و فنی

 یريش گاوداري 51 از پرسشنامه تکمیل و ساده تصادفی گیرينمونه روش از استفاده با سراب
 95 فنی، کارایی هاي تحلیل مرز تصادفی نشان داد که میانگین. یافتهاست 1394 سال در

 72 ،هاي نیتروژن و فسفر)ردن آالیندهمحیطی (با لحاظ کزیست کارایی میانگین و درصد
 از محیطیزیست و فنی کارایی متوسط بین اختالف آماري يمقایسه جهت. است درصد
 نمیانگی بین اختالف بودن دارمعنی نتیجه، که است شده استفاده والیس-کروسکال آزمون
جیره  ه نوعن بفر و نیتروژهاي فسکند. از آنجایی که مقدار انتشار آالیندهمی تایید را هاکارایی

ه شود واحدهاي تولیدي با مدیریت و بهبود کیفیت جیرپیشنهاد میمصرفی بستگی داشت، 
ریق این ط از کهمحیطی به ازاي هر تن تولید شیر را کاهش داده گاوها، تولید آالیندهاي زیست

 توان کارایی واحدهاي تولیدي را افزایش داد.می
 

 محیطی.زیست کارایی دامداري، نیتروژن، ه فسفر، آالیندهآالیند: کلیدي هايواژه
 

 مقدمه
 ترینمهم از یکی عنوان به دامداري صنعت

 غذایی مواد اساسی کننده تولید ،کشاورزي هايزیربخش
 میزان بر دکه بای باشدمی گوشت و شیر یعنی پایه

منظور تامین تقاضاي داخلی و صادرات آن، به تولیدات
هاي میزان تولید فراورده .شود افزوده مازاد تقاضا،

پروتئینی کشور همواره روندي رو به رشد داشته است. 

میزان تولید شیر نیز فارغ از این پیشرفت نبوده و ساالنه 
 1392میزان تولید شیر در سال  در حال افزایش است.

هزار تن بوده که این مقدار نسبت به سال  8268معادل 
در  ،داشته است. همچنین درصد افزایش 97/3قبل، 

تا  1353هاي ایران آمار و ارقام در دسترس در طی سال
حاکی از آن است که میزان تولید شیر در سال  1392
 5/259، از رشدي معادل 1353نسبت به سال  1392
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طی مدت مورد اي که گونهبهدرصد برخوردار شده است. 
 ،کشور ) میزان تولید شیر در1392تا  1353مطالعه (

 است برخوردار درصدي 34/3 معادل رشدي از ساالنه
)Agriculture Statistics of Iran, 2013.(  از آنجایی که

از طرف  هاي تولید کننده محصوالت دامی معموالًبنگاه
کنند بازار نهاده و ستاده در شرایط شبه رقابتی عمل می

)Akbari et al., 2009(، هاي مطمئن افزایش یکی از راه
 باشد.مد و سود، افزایش کارایی هر بنگاه میدرآ

 فعال در هايگاوداري توسط تولیدشده فضوالت
-به هاآالینده انتشار منابع از یکی دامپروري زیربخش

چنانچه برنامه تغذیه، خوراك دادن و . روندمی شمار
 مقدار ها مناسب نباشد،مدیریت عمومی در گاوداري

 این و شده   دفع ادرار و مدفوع راه از غذاییمواد اضافی
 را تولید يهزینه افزایش و محیط آلودگی پسماندها،

 برخی ).Chandler, 1996خواهند داشت ( دنبالبه
 به نسبت موادغذایی نیاز از بیش مصرف از حاکی هایافته

 ,Nafisiت (هاي کشور اسدامداري در گاوها نیازهاي

2004; Moshref, 2003 .(آثار ینا بر روزافزون توجه 
 در که است شده باعث زیستمحیط کیفیت و منفی

محیطی هاي زیستآالینده کارایی، به مربوط مطالعات
 . نیز مد نظر قرار گیرد

هاي آن پرورش گاو به منظور تولید شیر و فراورده
هاي مهم بخش کشاورزي در شهرستان یکی از فعالیت

شتغال سراب بوده و نقش قابل توجهی از لحاظ تولید و ا
در و تامین درآمد تولیدکنندگان دارد. این شهرستان 

استان، بیشترین مقدار شیر و گوشت را تولید  سطح
کند که رتبه یک در تولید گوشت قرمز و شیر را در می

درصد 7/15کسب کرده است. این شهرستان  1392سال 
درصد گوشت قرمز استان را تامین  4/12شیر استان و 

اما  باشد.ي سهم قابل توجهی میندهدهکند که نشانمی
هاي شهرستان سراب سنتی بوده متاسفانه اکثر گاوداري

 شود.لید در این واحدها اعمال میهاي سنتی توو شیوه
گیري بهینه از مدیریت صحیح و بهره نیاز به ،لذا

وري و کارایی هاي تولید جهت دستیابی به بهرهنهاده
وري پایین بدلیل بهره. این امر استمطلوب و پایدار 

عوامل تولید، عدم کارایی واحدهاي تولیدي، ضعف در 
مدیریت، نادیده انگاشتن اصول اقتصادي، اعمال 

گیري از تکنولوژي بهره هاي سنتی تولید و عدمشیوه
 .)Dashti, 2008(باشد مدرن می

Ball et al   )2004 (کارایی گیرياندازه که معتقدند 
 زیرا نیست؛ درست بد و خوب ايهستاده تفکیک بدون

-به. گیردنمی نظر در را جانبی اثرات گیرياندازه نوع این
 هم تولید جریان در که معتقدند آنها دیگر، عبارت
 غیرقابل هايستاده هم و بازار به عرضه قابل هايستاده
 بازاري، غیر هايستاده این. شودمی تولید بازار به عرضه
 این. باشندمی منفی و مثبت یمحیطزیست اثرات داراي

 نامطلوب هايستاده مواقع اکثر در که است حالی در
شود نمی گرفته نظر در کارایی تخمین در آلودگی مانند

)Zhang et al., 2008.(  Pittman )1983 (نخستین 
 محصوالت جمله از محصول چندین تولید که بود فردي

 تابع ا استفاده ازوري ببهره و کارایی گیرياندازه در را بد
 محصوالت زیادي مطالعات پیتمن از بعد. گنجاند فاصله

-براي مثال می .نمودند وارد کارایی گیرياندازه در را بد
 ,Fare et al., 1989; Coggins & Swintonتوان به (

1996; Hetemaki, 1996; Hailu & Veeman, 2000; 
Ball et al., 2004; Iribarren et al.; 2011; Ramilan et 

al., 2001; Shortall & Barnrs, 2013 .اشاره نمود ( 
 برآورد منظور به کشور داخل در مطالعه نخستین

) Darijani )2005 محیطی، مطالعهزیست و فنی کارایی

 استان صنعتی دام هايباشد که بر روي کشتارگاهمی
 که مطالعاتی جمله از ،همچنین تهران انجام شده است.

-می اندپرداخته محیطیزیست کارایی تعیین به ایران در
 Amadeh & Rezaei (2011), Rezaei et alبه توان

(2011), Jafarnia & Esmaeili (2013), Seifi et al 
(2013), Molaei & Sani (2015), Emami Meibodi & 

Jaydari (2015), Shahiki Tash et al (2015)  اشاره
 کرد.
ترین تولیدکننده ها بزرگريبا توجه به اینکه گاودا 

شیر هستند و نقش حیاتی در اقتصاد ملی دارند و 
هاي اقتصاد کوچکترین عدم کارایی در آن بر سایر بخش

این بخش با انتشار  ،گذارد و از سوي دیگراثر می
در  ،لذا ؛شوندزیست میها باعث آلودگی محیطآالینده

ی فنی و شود که با برآورد کارایاین تحقیق تالش می
ها، در راستاي ارتقاي عملکرد محیطی گاوداريزیست

 ایهار هاییمحیطی پیشنهادآنها و کاهش آلودگی زیست
 شود.
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 هاروش و مواد
 کارایی سنجش براي و است نسبی مفهوم کارایی

 بالقوه شرایط در کارایی با نظر مورد بنگاه عملکرد باید
 و هانگاهب کارایی که شود مشخص تا شود مقایسه تولید

 چه تا آلایده و انتظار مورد اندازه از تولیدي واحدهاي
 کارایی به گیرياندازه هايروش دارد. فاصله حد

 شودمی تقسیم ناپارامتریک و پارامتریک هايروش
(Reinhard et al., 2000) .تحلیل مرز تصادفی (SFA)  از

 به نیاز آن، برآورد که است پارامتري هايجمله روش
دارد که در این  هاداده احتمال توزیع و تولید تابعی شکل

 شود.کار گرفته میهمطالعه این روش ب
 کارایی فنی-الف

براي برآورد کارایی فنی واحدهاي تولید شیر الزم 
 است تابع تولید مرزي تصریح و برآورد شود. ساختار

رابطه  صورت به تصادفی مرزي تولید تابع مدل اساسی
 :(Reinhard, 1996) باشدمی )1(
)1( ( ; )*exp{ }

1,...,
i i i iY F X V U

i I
β= −

=
 

iY ید،دهنده سطح تولنشان iX يدهندهنشان 
ی اخالل تصادفء جز iV ،پارامترها بردار βها، نهاده

~,0)2با توزیع ستقل و م یکسان یعتوز يدارا( )vN δ( يبرا 
در نظر گرفتن حوادث خارج از کنترل مزارع در نظر 

و  ینامنف یاخالل تصادفء جز iUگرفته شده است. 
)2و مستقل  یکسان یعتوز يدارا , )uN µ δ+ يکه برا 

با  فته شده است.درنظر گر یدتول ییناکارا ءمحاسبه جز
را با گرا ستاده یفن ییکارا توان) می1استفاده از تابع (

 ;Reinhard, 1999( براورد نمود )2(رابطه استفاده از 
Battese & Coelli, 1992.( 

)2( exp( ){ }
( )

i
i

i i

UTE E
V U

−
=

−  
 يرو یقاًآنها دق یدکه مقدار تول ییواحدها براي 
0iU گیردیقرار م یدتول يمرز یمنحن  ياست، اما برا =

قرار  یدتول يمرز یمنحن یرآنها ز یدکه تول ییواحدها
0iU گیردیم  است.  <

 محیطیکارایی زیست-ب
محیطی، برآورد تابع منظور برآورد کارایی زیستبه
 و محصول چند توام تولیدات اي که دربرگیرندهفاصله

 ,Fare & Primont( باشد، الزم استمینهاده  چندین

 فاصله تابع براي مناسب تابعی شکل تعیین براي ).1995

 شرط تحمیل امکان که هست یک شکل تابعی به نیاز
 ،همچنین .همگنی در آن باشد و) تحدب( دوم مرتبه
 ,Reinhard)باشد ( محاسبه قابل آسانی به ناکارایی اجزا

 قابل پذیريعطافان از ترانسلوگ تابعی شکل. 1999
مطالعات  از بسیاري بوده و در برخوردار قبولی

)Morrison & Johnston, 1996; Coelli & Perelman, 
1996; Grosskopf et al., 1997; Fuentes et al., 2001; 
Kumar & Khanna, 2003; Ball et al., 2004; Cuesta 
et al., 2009; Raushan & Kumbhakar, 2014; Njuki 

et al., 2016; Mamardashvili et al., 2016 از آن (
 تابعی فرم این از نیز مطالعه این دراستفاده شده است. 

 فاصله تابع. شودمی استفاده فاصله تابع برآورد براي
 دو و مطلوب ستاده یک با ترانسلوگ شکل به ستاده
 شودمی تصریح )3( رابطه صورت به نامطلوب ستاده

Reinhard, 1999)(: 
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oiD ستاده، فاصله تابعiY خوب، محصول بردارiZ 
 بردار پارامترها βها،نهاده بردار itXبد، محصوالت بردار

 شرط اعمال منظور به. باشدمی تصادفی اخالل جز iVو
) 4 (رابطه هاییمحدودیت بایستی تقارن شرط و همگنی

 ):Reinhard, 1999( شود اعمال فاصله تابع در
)4( 1 1 1 2 1 0;Z Z Z Z YZβ β β+ + = 

1 2 1;Y Z Zβ β β+ + =  

1 2 0;Z Y Z Y YYβ β β+ + = 1 2 2 2 2 0;Z Z Z Z YZβ β β+ + = 

1 2 2 1
; ;Z Z Z Z Kl lKβ β β β= = 

1 2+ + =0;KY KZ KZβ β β  

 به فاصله تابع سازينرمال طریق از هامحدودیت این
 & Coelliشود (می اعمال هاستاده از یکی يوسیله

Perelman, 1996; Morrison & Johnston, 1996.(  پس
خوب گراي فوق با یک ستاده از برآورد تابع فاصله ستاده

لگاریتم کارایی  نهاده، چهار و محیطیزیست ستاده دو و
شود محیطی با استفاده از رابطه زیر برآورد میزیست

)Zhang & Xue, 2005.( 
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 صورتبه محیطیزیست کارایی شاخص ،بنابراین

 :شودمی محاسبه )6( رابطه
)6( )exp(LnEEEE = 

 گاوها دفعی مواد برآورد براي مختلفی تمعادال
 ,.Nennich et al., 2005; Hollman et alوجود دارد (

 فسفر و نیتروژن محاسبه براي مطالعه این در). 2008
 Hollman et al مطالعه از شیري هايگاوداري دفعی

 استفاده شده است.) 2008(
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،که در روابط باال
XDMI  ماده خشک مصرفی کل گله

درصد پروتئین خام جیره،  dietary CP(کیلوگرم)، 
dietary P  ،درصد فسفر خام جیرهMY  عملکرد شیر

تعداد گاوهاي  Xوزن گاو و  BWبراي هر رأس گاو، 
به ترتیب نیتروژن و فسفر  EPو ENموجود در گله،

 دفعی (گرم در روز) است.
 جیره نوع شامل شیري گاوداري واحدهاي اطالعات

 آوريجمع طریق از آنها مقدار و گاو تغذیه براي مصرفی
 از. است گرفته صورت منطقه هايگاوداري از پرسشنامه

 برداري،هبهر پروانه داراي شیري هايگاوداري واحد 109
 کامال گیرينمونه از استفاده با نمونه براي واحد 51

 شدند انتخاب تصادفی
 

 
 
 
 
 

 و بحث نتایج
 به مربوط توصیفی هايآماره بیانگر )1( جدول

 هاينهاده. باشدمی سراب شهرستان شیري هايگاوداري
 ،)گاز و برق هزینه( مصرفی انرژي شامل استفاده مورد

 و شیر مطلوب، ستاده و کنسانتره و علوفه کار، نیروي
بر . باشندمی دفعی نیتروژن و فسفر نامطلوب هايستاده
 با میانگین طور به ساالنه گاوداري هر جدول، این اساس
 53/2 کنسانتره، تن 90/54 علوفه، تن 49/53 مصرف

 ساالنه انرژي، ریال میلیون 19/10 و کار نیروي نفر
 42/0 و نیتروژن تن 88/1 و تولید کرده شیر تن 73/77
 .است کرده زیستمحیط روانه فسفر تن

 
شیري  هايگاوداري ساالنه توصیفی هايآماره -1 جدول

 شهرستان سراب
 حداکثر حداقل میانگین عالمت متغیر
 a 49/53 04/23 198 علوفه 

 k 90/54 76 05/500 کنسانتره
 l 53/2 1 5 نیروي کار

 e 05/1019 60 4320 انرژي
 m 73/77 77/12 5/1204 ولیديشیر ت

 p 42/0 088/0 51/8 فسفر دفعی
 n 88/1 77/0 009/15 نیتروژن دفعی

 حقیقت هايیافته: ماخذ

 مطالعه این به دالیلی که در پیشتر ذکر گردید، در
محیطی فنی و کارایی زیست کارایی برآورد منظوربه
ترتیب از تابع تولید مرزي تصادفی و تابع فاصله به
 گرا به شکل ترانسلوگ استفاده شد.ادهست

 به منظور برآورد کارایی فنی، تابع تولید مرزيبه
 تعمیم نرمال نیمه توزیع با راستنمایی حداکثر روش
 نتایج که شد، زده تخمین کارایی، عدم اثرات براي یافته

 )γ( گاما مقدار. است شده گزارش )2( جدول در حاصله
درصد  یکدر سطح  بوده که 99/0دست آمده از مدل ب

 یلاست که دل یناز ا یحاک یجهنت ین. اباشددار میمعنی
از آثار  یناش یريش هايياختالف عملکرد گاودار یاصل

 یاربس V یتصادف يبوده و سهم خطا U ییعدم کارا
 کوچکتر است. 
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 وگترانسل فرم به مرزي تولید تابع برآورد نتایج  -2 جدول
متغی

 
 Zآماره  ضریب

Lk 14/0- 45/1- 
La 74/0*** 39/5 
Ll 47/0-*** 89/3- 
Le 18/0** 47/2 
Lk
*Lk 

08/0*** 92/2 
La
*L 

17/0-*** 64/3- 
Ll
*Ll 

13/0-*** 98/2- 
Le
*L 

037/0-*** 21/3- 
Lk
*L 

013/0- 29/0- 
Lk

*Ll 
061/0** 4/2 

Lk
*L 

046/0** 52/2 
La

*Ll 
15/0*** 59/4 

La
*L 

08/0-*** 39/4- 
Ll
*L 

0049/0 23/0 
عر
  
 

036/1-*** 14/4- 
داري ، ** و * به ترتیب معنی***تحقیق؛ ( هايیافته: ماخذ

دهنده لگاریتم طبیعی نشان Lدرصد) و  10و  5، 1در سطوح 
 هست
 

 متوسط تابع تولید مرزي، برآورد نتایج مبناي بر
منطقه با استفاده از  شیري هايگاوداري فنی کارایی

دست درصد به 95 ) محاسبه شده و برابر با2ي (ربطه
 نسبت( هاواحد این کارایی ارتقاي ظرفیت ،بنابراین. آمد
 پنج تا) بررسی مورد نمونه در کارآمدترین واحد به

 .است افزایش قابل درصد
نیز ابتدا  محیطیزیست کارایی آوردن دستهب براي

ا با یک محصول خوب (شیر) و دو گرتابع فاصله ستاده
محصول بد (نیتروژن و فسفر) و چهار نهاده برآورد 

 .است ) آمده3( جدول آن در گردید؛ که نتایج
 خطاي واریانس، هاي آماري انجام شده (ناهمسانیآزمون
بودن اجزاي اخالل مدل برآورد شده)  نرمال و تصریح
 باشد.دهنده برازش خوب مدل مینشان
 
 
 
 
 
 
 
 

 گرا فاصله ستاده تابع برآورد نتایج -3 دولج

داري ، ** و * به ترتیب معنی***(؛ تحقیق هايیافته: ماخذ
دهنده لگاریتم طبیعی نشان Lدرصد) و  10و  5، 1در سطوح 

  هست

 کارایی مقدار ،)U( ناکارایی جز برآورد از پس
  .گردید محاسبه 7و  6با استفاده از روابط  محیطیزیست

 t آماره ضریب متغیر
Lp 53/1 35/1 
Lm 4/0- 56/0- 
Ln 13/2- ** 05/2- 
Lk 43/0 56/0 
La 35/0 56/0 
Ll 27/0 46/0 
Le 11/0 44/0 

Lp×Lp 62/0 ** 06/2 
Lm×Lm 75/0- ** 24/2- 
Ln×Ln 3/0 7/0 
Lk×Lk 00056/0 01/0 
La×La 189/0 13/1 
Ll×Ll 2/0 51/1 
Le×Le 077/0- ** 63/2- 
Lp×Lk 069/0 33/0 
Lp×La 073/0- 37/0- 
Lp×Ll 1/0- 63/0- 
Lp×Le 12/0- * 78/1- 
Lm×Lk 1/0- 98/0- 
Lm×La 34/0 ** 16/2 
Lm×Ll 11/0- 06/1- 
Lm×Le 008/0- 16/0- 
Ln×Lk 035/0 18/0 
Ln×La 26/0- 13/1- 
Ln×Ll 21/0 16/1 
Ln×Le 13/0 5/1 
Lp×Lm 097/0- 49/0- 
Lp×Ln 52/0- * 76/1- 
Ln×Lm 22/0 88/0 
Lk×La 8/0- 61/0- 
Lk×Ll 12/0 64/1 
Lk×Le 16/0 *** 91/2 
La×Ll 19/0 ** 06/2 
La×Le 18/0-*** 13/3- 
Ll×Le 045/0- 75/0- 

 -56/0 -39/1 عرض از مبدا
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محیطی براي هر و زیست کارایی فنی برآورد نتایج
صورت و به  )4( جدول در بنگاه یا واحد تولیدي شیر

 است. آمده) 5بندي شده در جدول (گروه
 

 محیطیزیست کارایی فنی و کارایی نتایج  -4 جدول
 TE EE بنگاه TE EE بنگاه
1 95/0 99/0 29 1 84/0 
2 98/0 98/0 30 95/0 5/0 
3 95/0 79/0 31 81/0 78/0 
4 98/0 95/0 32 97/0 47/0 
5 96/0 70/0 33 97/0 84/0 
6 99/0 95/0 34 99/0 35/0 
7 97/0 57/0 35 93/0 2/0 
8 99/0 64/0 36 1 81/0 
9 96/0 53/0 37 87/0 81/0 
10 98/0 95/0 38 96/0 56/0 
11 1 9/0 39 95/0 95/0 
12 98/0 1 40 89/0 61/0 
13 96/0 92/0 41 96/0 25/0 
14 96/0 89/0 42 91/0 46/0 
15 98/0 99/0 43 96/0 36/0 
16 96/0 79/0 44 99/0 82/0 
17 91/0 90/0 45 95/0 96/0 
18 90/0 35/0 46 99/0 76/0 
19 98/0 96/0 47 91/0 59/0 
20 92/0 69/0 48 97/0 68/0 
21 96/0 27/0 49 98/0 61/0 
22 96/0 79/0 50 68/0 92/0 
23 95/0 1 51 97/0 57/0 
24 97/0 92/0    
 72/0 95/0 میانگین 72/0 98/0 25
 2/0 68/0 حداقل 55/0 87/0 26
 1 1 حداکثر 61/0 97/0 27
 222/0 058/0 معیارانحراف 65/0 78/0 28

 تحقیق هايیافته: ماخذ

 روش از استفاده با محیطیزیست کارایی میانگین
 ،بارتیع به. باشدمی درصد 72 برابر تصادفی مرز تحلیل

 را شیر میزان توانمی درصد 28 تا هانهاده ثابت سطح با
 برابر محیطیزیست کارایی حداکثر و حداقل داد افزایش

 اختالف وجود از نشان که باشدمی درصد 20 و 100
 محیطیزیست کارایی حداکثر و حداقل بین توجه قابل
 .دارد وجود منطقه شیري هايگاوداري بین

 محیطیزیست کارایی فنی و کارایی درصد و تعداد  -5 جدول
 سراب شهرستان شیري هايگاوداري

درصد 
 کارایی

ها تعداد گاوداري
(درصد) از نظر کارایی 

 فنی

ها (درصد) تعداد گاوداري
از نظر کارایی 

 محیطیزیست
50-0 0 )0 ( 8 )68/15( 
70-50 1 )96/1( 13 )49/25( 
90-70 5 )8/9( 14 )45/27( 
100-90 45 )23/88 ( 16 )37/31( 
 تحقیق هايیافته: ماخذ

 نشان )5( جدول در مندرج نتایج که طورهمان
 درصد 68/15 حدود محیطیزیست کارایی دهد،می

باشد؛ در می درصد 50 از کمتر شیري هايگاوداري
 ها داراي کارایی فنی زیرکه هیچ یک از گاوداريحالی

 کارایی که است توجه شایان. باشنددرصد نمی 50
و  شیري هاياز گاوداري درصد 37/31 محیطیزیست

 درصد 90 از درصد از آنها باالتر 23/88کارایی فنی 
 محیطیزیست کارایی تعداد بیشترین که باشدمی

طور که همان .دارد قرار بازه این در شیري هايگاوداري
شود با افزایش کارایی فنی کارایی مشاهده می

فزایش یافته و همبستگی مثبت بین محیطی نیز ازیست
  آنها وجود دارد.

 بین داريمعنی تفاوت آیا اینکه بررسی منظوربه
 ،خیر یا دارد وجود محیطیزیست کارایی و فنی کارایی

 استفاده 1والیس-کروسکال غیرپارامتري آزمون از
 توزیع نبودن نرمال آزمون، این از استفاده دلیل .شودمی

 میانگین بودن یکسان 0Hفرضیه. باشدمی کارایی مقادیر
 هابنگاه بین در محیطیزیست کارایی با فنی کارایی

دو براي آزمون -نتیجه آزمون (مقدار آماره چی .باشدمی
دست آمد) به 35/47کروسکال والیس برابر با 

دار بودن اختالف بین کارایی فنی و ي معنیدهندهنشان
 . درصد است 100یطی در سطح احتمال محزیست
 گیري و پیشنهادهانتیجه

در این مطالعه تالش شد تا تا با لحاظ محصوالت بد 
هاي شیري تولید شده در فرآیند تولید شیر در گاوداري

تري از شهرستان سراب (نیتروژن و فسفر) برآورد دقیق
                                                                                  
1. Kruskal-Wallis 
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دست آید. همانطور که ها بهمقادیر کارایی این بنگاه
دهد محیطی نشان میي کارایی فنی و زیستسهمقای

محیطی از اختالف بین کارایی فنی و کارایی زیست
عبارت دیگر، لحاظ نکردن دار است. بهلحاظ آماري معنی

محصوالت بد در برآورد کارایی فنی تخمین بیش از 
دهد؛ که منجر به دست میاز مقادیر کارایی را به 1واقع

 شود.در این صنعت میهاي ناصحیح گیريتصمیم
مالحظه شد که با لحاظ محصوالت بد  ،همچنین

باشد، در درصد می 0-50کارایی هشت گاوداري بین 
اي که بدون لحاظ این محصوالت هیچ گاوداريحالی

با لحاظ  ،درصد ندارد. همچنین 50کارایی فنی کمتر از 
ها داراي کارایی درصد گاوداري 37/31محصوالت بد 

                                                                                  
1. Overestimate 

درصد بودند ولی بدون لحاظ آالینده  90-100بین 
درصد واحدهاي تولیدي در این گروه از کارایی  23/88

شود براي برآورد دقیق کارایی قرار دارند. توصیه می
ها نیز در توابع تکنولوژي تولید واحدهاي تولیدي، آالینده

وارد شده و لحاظ گردند. از آنجایی که مقدار انتشار 
تروژن به نوع جیره مصرفی هاي فسفر و نیآالینده

شود واحدهاي پیشنهاد می ،روبستگی داشت، از این
اي تولیدي با مدیریت صحیح و انتخاب روش تغذیه

هاي تولیدي را بهبود داده و از این مناسب، مصرف نهاده
محیطی (نیتروژن هاي زیستطریق میزان تولید آالینده

ا کاهش و فسفر) به ازاي تولید شیر را کاهش دهند. ب
محیطی امید است که میزان کارایی هاي زیستآالینده

هاي شیري منطقه مورد مطالعه افزایش فنی گاوداري
 یابد.
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