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ABSTRACT 

 

Dairy cows are very sensitive to heat stress caused by climate change, and this directly affects 

the efficiency and profitability of these farms. Despite the importance of this issue, economic 

studies that analyze the relationship between the efficiency of dairy farms and climate change are 

very limited. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the effect of climate change on 

the cost productivity of dairy farms. The information of 16 main production provinces in 1990, 

1993, 2000, 2007, 2013 and 2016 was used and the stochastic frontier cost function was estimated 

by considering THI index. The result indicates that the average cost efficiency of dairy farms is 

about 0.70 and its highest and lowest values are 0.78 and 0.50 for east Azerbaijan and Esfahan 

provinces respectively. Also, the changes in the THI index have a negative and significant effect on 

cost efficiencies in the studied provinces. Therefore, it is not necessary to consider genetic selection 

for raising milk production in the breeding policy, but also its adaptation to climate conditions.   
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 های شیری در ایراناثر تغییر اقلیم بر کارایی هزینه گاوداری
 

 زینب شکوهی
 ، شیراز، ایراندانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزیاقتصاد کشاورزی، گروه استادیار 

 (28/9/97تاریخ تصویب:  -29/2/97)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
ییرات آب و هوایی، بسیار های گرمایی ایجاد شده در نتیجه تغهای شیری نسبت به تنشدام

حساس هستند و این مسئله مستقیماً بر کارایی و سود آوری این واحدها اثر گذار است. علی 
رغم اهمیت باالی این موضوع اما مطالعات اقتصادی که به تحلیل ارتباط کارایی واحدهای 

از این مطالعه تولید شیر و تغییرات اقلیمی پرداخته باشد بسیار محدود است. بنابراین هدف 
بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر کارایی هزینه واحدهای تولید شیر در نظر گرفته شد. برای این 

، 1379، 1372، 1368منطقه پر تولید کشور در سالهای  11منظور با استفاده از اطالعات 
-، تابع هزینه مرزی تصادفی در فرم ترانسلوگ با لحاظ شاخص دما1395و  1392، 1386
های بت به عنوان شاخصی از تغییرات اقلیمی، براورد گردید. نتایج نشان می دهد که استانرطو

های آذربایجان شرقی، دارای کمترین و استان 54/0اصفهان، قم و تهران با کارایی معادل 
دارای بیشترین سطح کارایی هزینه تولید شیر  75/0مازندران و گلستان با کارایی تقریب به 

های مورد مطالعه دارای اثر بر کارایی هزینه در استان THIنین تغییرات شاخص هستند. همچ
اصالح نژاد تنها به انتخاب ژنتیکی برای  منفی و معنادار است. بنابراین الزم است در سیاست

 افزایش تولید شیر توجه نشود، بلکه سازگاری آن با شرایط اقلیمی نیز مد نظر قرار گیرد.

 JEL :D24 ،Q12 ،Q54طبقه بندي 

 

های شیری، مرزی تصادفی، تغییر اقلیم، تنش کارایی هزینه، گاوداری: های کلیدیواژه

 گرمایی

 

 مقدمه

هاي تکنولوژيکی به وجود آمده در برخالف پيشرفت

بخش کشاورزي، در حال حاضر تغييرات آب و هوايی و 

اقليمی به عنوان محدودکننده ترين عامل در فرايند 

شود. در همين ت کشاورزي شناخته میتوليد محصوال

راستا، اهميت تغييرات اقليم در موضوعات مرتبط با 

هاي کشاورزي به سرعت در حال امنيت غذايی و سياست

(. تغيير اقليم يا تغييرات آب FAO, 2008افزايش است )

و هوايی به تغيير مشخص در الگوهاي مورد انتظار براي 

ق می شود که در وضعيت ميانگين آب و هوايی اطال

اي خاص و يا تمام کره زمين طوالنی مدت براي منطقه

دهندکه بخش دهد. اگرچه مطالعات نشان میرخ می

هاي مختلف اقتصادي اعم از صنعت، خدمات، 

گردشگري و بيمه تحت تأثير تغييرات اقليمی هستند اما 

وابستگی بسيار زياد بخش کشاورزي به اقليم و اثر 

ابع توليدي و کارآيی فعاليت هاي گذاري آن بر من

گوناگون در اين بخش، يک حقيقت انکار ناپذير است 

(Rhoads et al,  2009; Hoseini et al. 2013 به .)

عبارتی تغييرات اقليمی با تغيير در متوسط دما، بارندگی 

و تغيير در موجهاي گرمايی بر کشاورزي اثر گذار 
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توليد گازهاي هستند. از طرفی بخش کشاورزي نيز با 

گلخانه اي و تبديل زمين هاي غير کشاورزي به 

 کشاورزي، به تغييرات اقليمی سرعت می بخشد.

هاي اين واقعيت که دامداري در ميان انواع فعاليت

کشاورزي نسبت به شاخص هاي آب و هوايی حساسيت 

بااليی دارد در بسياري از پژوهش ها تصديق شده است 

(Frumhoff et. al. 2007; St-Pierre, 2003; Molaei & 

Sani, 2017 حتی در شرايط مديريتی مناسب تغييرات .)

کارآيی و سودآوري دامداري در نتيجه تغييرات آب و 

تواند براي هوايی به دليل پايين بودن حاشيه سود می

دامداران تبديل به يک چالش جدي بشود. بسياري از 

هوايی منتج دهند که تغييرات آب و ها نشان میپژوهش

هاي به افزايش متوسط دما، حداکثر دماي روزانه و موج

ي اينها موجب افزايش گرمايی بيشتر شده و همه

ها و در نتيجه کاهش توليد شير و گوشت استرس بر دام

شود و در شرايط بسيار حاد موجب از بين رفتن دام می

(Hatfield et al., 2008; Mader, T. L. 2003; St-

Pierre et al, 2003.)  افزايش دما عالوه بر اثر منفی بر

هاي توليدي به دليل عملکرد دام موجب افزايش هزينه

 شود.ها نيز میتالش بيشتر بمنظور سالم نگه داشتن دام

هاي مختلف دامداري، گاوهاي در ميان فعاليت

شيري به تغييرات آب و هوايی بسيار حساس هستند. 

Darwin, (2001) زي که انجام داد به اين در شبيه سا

درجه افزايش در ميانگين  c 8/1˚نتيجه رسيد که هر 

درصدي در توليد  39/1دماي جهانی موجب کاهش 

شود. گاوهاي شيري اگر ها در منطقه جنوب آسيا میدام

در بازه بهينه آب و هوايی قرار داشته باشند، بيشترين 

ی نه عملکرد را دارند. همچنين با ايجاد استرس گرماي

تنها ميزان توليد شير بلکه کيفيت شير، باروري، ميزان 

مصرف خوراک و رفتار دام تحت تأثير قرار گرفته و در 

گذارد نهايت بر درآمد توليد کننده اثر منفی می

(Hensen, 2007; Rhodls et al, 2009; Tuker et al, 

(. استرس گرمايی عبارت است از ناتوانی حيوان 2007

ماي ايجاد شده که با قرار گرفتن در شرايط براي دفع گر

شود. البته استرس گرمايی نامناسب محيطی تشديد می

دهد فقط مربوط به که عموماً در فصل تابستان رخ می

ها براي تحمل دما دما نيست بلکه رطوبت نيز بر توان دام

هاي (. يکی از شاخصHensen, 2007مؤثر است )

تغييرات اقليمی بر عملکرد  پرکاربرد به منظور بررسی اثر

 Bohmanovaاست ) (THIرطوبت ) -ها شاخص دما دام

et al. 2007) اين شاخص ترکيبی از دما و رطوبت را در .

دهد و در ميان متخصصين علوم دام يک عدد نشان می

اثر استرس  1960ي شناخته شده است. از اوايل دهه

( THI) رطوبت-گرمايی بر دام با استفاده از شاخص دما

اين شاخص در   (.West, 2003مورد ارزيابی قرار گرفت )

هاي مصرفی در توليد شير مؤثر واقع بر کارايی نهاده

موجب کاهش توليد  THIاست به نحوي که سطح باالي 

شير و وزن گيري دام با مصرف ميزان مشخص نهاده 

شود. اين به معناي افزايش هزينه در سطح مشخصی می

دامدار براي جبران اين کاهش ناچار به  از توليد است و

افزايش مخارج در نهاده سرمايه و انرژي با خريد 

هاي خنک کننده و يا افزايش ميزان مصرف سيستم

 (. West, 2003خوراک دام است )

مطالعات هواشناسی نشان می دهند که تغييرات 

دمايی در کشور ايران نيز در دهه هاي اخير داراي 

ه است و از آنجايی که دما از عناصر روندي صعودي بود

اساسی شکل گيري اقليم است، تغييرات آن می تواند 

ساختار آب و هوايی هر محل را دگرگون سازد 

(Ahmadi, 2015همچنين بررسی .) ها نشان می دهد که

هاي اخير به علت اصالحات ژنتيکی صورت سال در

ش گرفته در جهت افزايش توليد شير و در نتيجه افزاي

علت تغييرات  و همچنين به توليد حرارت متابوليکی

اقليمی و گرم شدن تدريجی کره زمين، احتمال وقوع 

. استرس گرمايی در گاوهاي شيري افزايش يافته است

بنابراين هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات تغيير اقليم 

استان پر  18هاي شيري در بر کارايی توليد گاوداري

 توليد ايران است.

با وجود اينکه متخصصين علوم دام در زمينه 

اثرپذيري توليد شير و گوشت نسبت به تغييرات آب و 

هاي اند اما پژوهشهوايی مطالعات بسياري انجام داده

اقتصادي صورت پذيرفته در باب اين موضوع محدود 

است. اين درحالی است که تحليل کارايی اقتصادي و 

اي مختلف کشاورزي و هعوامل مؤثر بر آن در فعاليت

همچنين توليد شير هميشه مورد توجه اقتصاددانان بوده 

بندي مطالعات صورت است. اگر بخواهيم به جمع

پذيرفته با هدف تحليل کارايی توليد بپردازيم بايد گفت 
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که مهمترين وجه تمايز اين مطالعات در روش هاي به 

ز کار گرفته شده در جهت محاسبه کارايی است. برخی ا

هاي ناپارامتريک و برخی از پارامتريک مطالعات از روش

اند. اساس روش ناپارامتريک استفاده از استفاده کرده

ريزي رياضی است. در حالی که در روش برنامه

ها و محصول پارامتريک از رابطه رياضی ميان مقدار نهاده

شود. رهيافت که همان تابع توليد است بهره گرفته می

هاي پارامتريک، يکی تصادفی در ميان روش توليد مرزي

هاي پرکاربرد در تحليل کارايی فنی انواع از شيوه

محصوالت زراعی و دامی از جمله شير بوده است 

(Dourandish, 2013; Jiang N. and Sharp B. 2014; 

Shahnavazi, 2017  .) 

تر نيز عنوان شد، در رابطه با همانگونه که پيش

قتصادي با شاخص تغييرات اقليمی ارتباط کارايی ا

توان به مطالعات محدود است که از جديدترين آنها می
Key &Sneeringer, (2014); Mukherjee et al, 

(2013); Qi et. al, (2015)  اشاره کرد. در مطالعهQi et. 

al, (2015)  اثر دما بر ميزان توليد شير با استفاده مدل

ارزيابی  الت ويسکانسينتابع توليد مرزي تصادفی در اي

شد. اين منطقه که توليدکننده عمده شير است داراي 

زمستان سرد و برفی و تابستان گرم و مرطوب است. 

اي مناسب جهت ارزيابی بنابراين به عنوان منطقه

تغييرات آب و هوايی در نظر گرفته شده است. نتايج اين 

بر دهد که دما و بارش اثر معناداري مطالعه نشان می

سال مورد  17توليد شير دارد و در مجموع در طی 

مطالعه تغييرات اقليمی اثر منفی بر توليد شير داشته 

بينی صورت پذيرفته ميزان توليد است. بر اساس پيش

در اين منطقه بين  2035تا  2020شير در بين سالهاي 

درصد کاهش خواهد داشت. در دو مطالعه ديگر  11تا  5

 ,Key &Sneeringer, (2014); Mukherjee et alيعنی 

کارايی توليد شير و اثر تغييرات اقليم بر آن در   (2013)

مناطق مختلف آمريکا صورت پذيرفته است. در هر دو 

به عنوان شاخصی از  THIمطالعه از مقدار عددي 

تغييرات اقليمی استفاده شده است. با اين تفاوت که در 

 103براي فقط  Mukherjee et al, (2013)مطالعه 

 Keyو جورجيا انجام شده اما  فلوريدا دو ايالت مزرعه در 

&Sneeringer, (2014)  سطح وسيعتري را مورد مطالعه

ايالت که جزو مناطق  24قرار دادند. آنها اطالعات 

شدند را در تحليل خود وارد کردند. پرتوليد محسوب می

 عالوه بر اين در پژوهش مذکور با فرض اينکه سطح 

تکنولوژي و مکان توليد ثابت است، تغييرات شاخص 

THI  پيش بينی و اثر آن بر کارايی توليد  2030تا سال

دهد شير مطالعه شده است. نتايج اين مطالعه نشان می

که استرس گرمايی باعث کاهش کارايی توليد به ويژه در 

شود. الزم به ذکر است که در هر دو مناطق جنوبی می

ليل کارايی واحدهاي توليد شير و پژوهش براي تح

اثرپذيري آن از شرايط اقليمی از تابع توليد مرزي 

 تصادفی بهره گرفته شده است.

با مروري بر مطالعات موجود اين نتيجه حاصل شد 

اي که به ارزيابی اثرات که تاکنون در ايران مطالعه

هاي شيري پرداخته اقليمی بر کارايی هزينه گاوداري

ندارد. بنابراين به منظور مساعدت به  باشد، وجود

مطالعات صورت پذيرفته، هدف از اين مطالعه اثرپذيري 

هاي صنعتی توليد شير از تغييرات کارايی گاوداري

هاي مختلف ايران با استفاده از رهيافت اقليمی در استان

 تابع هزينه مرزي تصادفی در نظر گرفته شد.

 

 روش تحقیقتئوری و 

دفی در ابتدا در چارچوب تابع توليد تابع مرزي تصا

معرفی شد و سپس به سرعت به سمت الگوي هزينه، 

درآمد و سودتصادفی مرزي توسعه يافت. بنابراين در اين 

بخش از مطالعه، ابتدا تئوري تابع مرزي تصادفی در قالب 

تابع توليد تشريح و سپس با بيان اجزاي تابع هزينه 

رفته شده ارائه خواهد مرزي تصادفی، روش تحقيق بکارگ

 شد.

به حداکثر مقادير  در تئوري هاي اقتصاد خرد

توان از مقدار مشخصی نهاده در سطح محصول که می

-مشخصی از محصول بدست آورد، تابع توليد گفته می

اغلب مطالعات تجربی  60شود. با اين حال تا اواخر دهه 

با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اقدام به 

کردند. در اين شرايط تابع براوردي اورد تابع توليد میبر

بيش از آنکه نشان دهنده حداکثر مقادير باشد بيانگر 

با  1957مقدار متوسط توليد بود. تا اينکه فارل در سال 

ارائه مفهوم توليد مرزي بيان کرد که کليه مقادير نهاده 

تر از توليد مرزي قرار و محصول مشاهده شده که پايين

 باشند. بگيرند داراي درصدي از ناکارايی فنی می
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تابع توليد مرزي در دو فرم قطعی و تصادفی قابل 

شود مقادير توليد برآورد است. در حالت قطعی فرض می

قطعی است و چنانچه تصميم به لحاظ آثار عوامل 

تصادفی همچون تغييرات آب و هوايی، خطاي اندازه 

توان از الگوي ود، میگيري و غيره در توليد گرفته ش

هاي تصادفی بهره گرفت که فرم کلی آن براي داده

 ,Billoti & Ilardiباشد )مقطعی به ترتيب زير می

2012:)  

(1) 

                             
 

ميزان نهاده ها  xميزان توليد محصول،  yکه در آن 

برداري از ضرايب براوردي است.  Bو 

 ivجمله ناکارايی و  iuاست،  همچنين

اجزاي اخالل است. با توسعه ادبيات تابع توليد مرزي 

هاي تابلويی، دو گرايش گيري از دادهتصادفی و بهره

متفاوت در تحليل روند زمانی اين توابع شکل گرفت. در 

شود کارايی فنی در طی زمان ثابت يک گرايش فرض می

در ديگري اين فرض پذيرفته است و تغيير نمی يابد و 

است که ساختار تکنولوژي در طی زمان تغيير می يابد و 

بنابراين جزء ناکارايی تابعی از زمان است. متناظر با اين 

دو نگرش، روش هاي متعددي نيز براي پرداختن به اين 

موضوع توسعه يافت که از جمله آن می توان به مدل 

اين مدل که توسط اثرات تصادفی صحيح اشاره کرد. در 

Green, (2005)  معرفی شد، اجازه داده می شود که

هاي توليدي به عرض از مبدأ ثابت نبوده و در بين بنگاه

صورت اثرات ثابت و يا تصادفی تغيير نمايد و در نتيجه 

هاي ها که بعضاً ناشی از تفاوتناهمگنی ميان بنگاه

است سبک مديريتی و يا سطوح متفاوت مهارت کارکنان 

 از جزء ناکارايی جدا شود. 

با توجه به اينکه در اين مطالعه از الگوي هزينه 

مرزي تصادفی استفاده شده است، در ادامه به تشريح 

جزئيات آن خواهيم پرداخت. در اين روش تابع هزينه 

 ,Billoti & Ilardiباشد)مرزي تصادفی به فرم زير می

2012:) 

(2) 

 

                                                                                

(3) 

                                             

                                                                       

در  امiمعرف ميزان هزينه توليد بنگاه  که در آن 

نشان دهنده ماتريس متناجس از قيمت  ام،  tزمان 

K  ،نيز بردار نامعلوم از  ميزان توليد شير و  نهاده

 ضرايبی است که بايستی براورد گردند. همچنين 

جمله ناکارايی، غيرمنفی و از توزيع نرمال منقطع شده با 

 ( و واريانس ) ميانگين 

نيز بيانگر   است. جمله   برخوردار و مستقل از 

اجزاي اخالل تصادفی داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر 

از متغيرهاي مؤثر بر اندازه  است.  و واريانس 

برداري از  ر طول دوره مورد بررسی و ناکارايی د

 ضرايب مجهول است. 

درصد کارا باشد، جزء ناکارايی  100اگر يک بنگاه 

صفر است و بر روي منحنی هزينه مرزي قرار دارد. در 

غير اينصورت از منحنی هزينه مرزي فاصله خواهد 

داشت. بدين ترتيب کارايی در هزينه از تقسيم مقدار 

ه مرزي تصادفی بر هزينه واقعی بنگاه به شکل زير هزين

 شود:محاسبه می

(4) 

                                                               

ها و ميزان با داشتن اطالعات کافی از قيمت نهاده

بطور مستقل  و  توليد محصول و با فرض اينکه

( 3( و )2اند، پارامترهاي معادالت )ز يکديگر توزيع شدها

قابل براورد است. در اين راستا از روش حداکثر 

توان بهره هاي متفاوت آماري میدرستنمايی با توزيع

جست که نتايج حاصل از آنها تفاوت چندانی با يکديگر 

اي که در اينجا بهتر است به (. نکتهGreen, 2005ندارد )

 شود، اين است که امکان براورد مستقيم  آن اشاره

وجود ندارد. بلکه آنچه که در نتيجه براورد پارامترهاي 

باشد. می تابع هزينه تصادفی قابل مشاهده است، 

نشان  Jondrow et al. (1982)براي حل اين مسئله 

واند به ترتيب زير تمی مشروط بر  دادند که 

 برآورد گردد:
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(5) 

 

                                                                           

در مرحله بعد به منظور براورد اثرمتغيرهاي برون زايی 

بر کارايی،  (THIاقليم ) همچون شاخص تغييرات

دون در نظر توان پيش گرفت. اول اينکه بدوشيوه را می

ابتدا کارايی براورد و سپس در مرحله  THIگرفتن متغير 

دوم اثر آن بر کارايی، تخمين زده شود. روش ديگر اين 

 THIاست که عوامل تعيين کننده کارايی همچون 

( و 2مستقيماً در مدل لحاظ و سپس ضرايب معادالت )

 Wang & Schmidt( به طور همزمان برآورد شود. 3)

اي ن دادند که استفاده از روش دو مرحلهنشا (2002)

نتايج تخمين را اريب و ناکارا می کند. بنابراين در اين 

مطالعه از روش دوم يعنی براورد همزمان پارامترهاي 

 ( استفاده شد.3( و )2معادالت )

در اين جا تابع هزينه شير به صورت 

 

 باشد که در آن می 

قيمت کنسانتره، نيروي کار، انرژي، علوفه تر و  به ترتيب

ام در iميزان توليد شير براي منطقه  علوفه خشک و 

ام است. به دليل اينکه تابع هزينه ترانسلوگ جزو tسال 

توابع انعطاف پذير و داراي مزايايی همچون کافی بودن 

تعداد پارامترها و عدم محدوديت بر ساختار تکنولوژي 

وليد می باشد، بنابراين در اين مطالعه از فرم ترانسلوگ ت

در براورد هزينه مرزي تصادفی به ترتيب زير بهره گرفته 

 شد:

 

(6) 

                                                                                            

دمايی  -ی الزم به توضيح است که اثر شاخص رطوبت

(THIبه عنوان متغير برون ) زا بر تغييرات کارايی هزينه

( لحاظ گرديد. اين شاخص به شکل 3در معادله )

مناسبی اثرات دما و رطوبت را توأم با هم به عنوان 

تواند بررسی کند استرس گرمايی بر ميزان توليد شير می

 & Dickmenکه با استفاده از رابطه زير محاسبه شد )

Hansen, 2009:)  

(5) 

 رطوبت نسبی)] +(دماي محيط*0.8) 

                 46.4 + [(14.4 – دماي محيط)*(100/

 

از آنجايی که در اين پژوهش براورد تابع هزينه توليد 

شير با توجه به اطالعات موجود در سطح استان صورت 

گرفته بنابراين به طور ضمنی فرض شده است که تمام 

وداري ها موجود در هر منطقه از نظر هزينه توليد گا

 همگن هستند. 

 هاداده

منظور برآورد تابع هزينه اطالعات گاوداريهاي ه ب

يعنی دوره  ششصنعتی در يازده منطقه کشور براي 

 1395و  1392، 1386، 1379، 1372، 1369هاي سال

هاي صنعتی، منتشر شده توسط از آمارنامه گاوداري

 دربرگيرندهاين مناطق  ايران استفاده شد. مرکز آمار

استان هايی است که بيش از دو درصد از توليد کل 

شيرخام در گاوداري هاي صنعتی را به خود اختصاص 

می دهند که شامل استان اصفهان، آذربايجان شرقی، 

اردبيل، تهران، قم، البزر، خراسان شمالی، خراسان 

سمنان، فارس،  رضوي، خراسان جنوبی، زنجان، قزوين،

به  است اماکرمان، مازندران، گلستان، مرکزي و يزد 

دليل تغييرات بوجود آمده در تقسيمات کشوري در 

. اين شدتقسيم  منطقه 11استان مذکور به  16نهايت 

آذربايجان شرقی و اردبيل، -2اصفهان، -1گروهها شامل 

خراسان شمالی و رضوي و -4تهران و قم و البرز، -3

 -8فارس،  -7سمنان،  -6زنجان و قزوين،  -5جنوبی، 

يزد  -11مرکزي و  -10مازندران و گلستان،  -9کرمان، 

عالوه بر اين اطالعات هواشناسی مورد نياز  ميباشد.

هاي هواشناسی استخراج شامل دما و رطوبت از آمارنامه

ها براي مرکز هر استان در نظر و تغييرات اين شاخص

يح است که براي محاسبه هزينه گرفته شد.  الزم به توض
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توليد مناطقی که از چند استان تشکيل می شوند از 

هاي مورد نظر )چون اطالعات جمع اطالعات استان

آماري جمع آوري شده توسط مرکز آمار به صورت کل 

هاي صنعتی شيري به تفکيک هر استان براي گاوداري

رطوبت کماکان از اطالعات -است( و براي شاخص دما

اشناسی مرکز استان قبل از تغييرات تقسيم بندي هو

 کشوري استفاده شد. 

لحاظ شده در براورد تابع هزينه مرزي هاي نهاده

خوراک دام متشکل از سه جزء  ،شيرخام شامل تصادفی

کنسانتره، علوفه سبز و علوفه خشک، نيروي کار و انرژي 

. براي محاسبه قيمت کنسانتره از باشدمیمصرفی 

اي، سبوس، ميانگين وزنی کنسانتره آماده، جو، ذرت دانه

کنجاله و مالس و براي علوفه سبز از ميانگين وزنی ذرت 

تر، شبدر و اسپرس تر و در نهايت اي، يونجهعلوفه

بمنظور محاسبه قيمت علوفه خشک از ميانگين وزنی 

. شدشک استفاده کاه، يونجه خشک، شبدر و اسپرس خ

همچنين الزم به توضيح است که قيمت انرژي مصرفی 

انواع قيمت در واحدهاي گاوداري از طريق ميانگين وزنی 

انرژي شامل آب، برق، نفت سفيد، گازوئيل، گازطبيعی، 

گرديد و کليه اطالعات مذکور مايع و بنزين محاسبه گاز 

نيز با از مرکز آمار ايران اخذ شد. در نهايت براوردها 

الزم به  صورت پذيرفت. همچنين Rاستفاده از نرم افزار 

توضيح است که در گاوداري هاي صنعتی مورد مطالعه، 

عالوه بر توليد شير، توليد کود و گاوپرواري نيز صورت 

ه ينبرآورد تابع هزگيرد. در اين شرايط به منظور می

توان پيش گرفت. اول شيرخام دو نگرش کلی را می

دامداريها به عنوان يک واحد توليدي چند  پذيرفتن

ها تنها براي محصوله و دوم خالص سازي مقدار نهاده

توليد شير خام و برآورد تابع هزينه با يک محصول می 

گيري محصوالت توليدي واحد اندازهکه باشد. از آنجايی 

متفاوت است )در بخشی از فروش دام همانگونه که 

اهميت است در حالی که  توضيح داده شد، تعداد حائز

در اساس مقياس وزنی می باشد( بنابراين  توليد شير بر

با خالص سازي هزينه توليد، از تابع هزينه  اين مطالعه

  .شدتک محصولی استفاده 

 براي خالص سازي هزينه توليد شيرخام، ابتدا

 

ترکيب خوراک دام براي گاو ماده، گاو نر پرواري، گوساله 

اقالم در ظر کارشناسان علوم دام، بر طبق نو تليسه 

مشخص  و با توجه به تعداد دام نر  اساسی خوراک دام

پرواري موجود در گله، ميزان خوراک دام اين گروه از 

. سپس درآمدهاي شدکل مصرف خوراک دام حذف 

حاصل از فروش دام )تليسه، گاوماده حذفی و گوساله( و 

نهايت هزينه  . درگرديدکود محاسبه و از هزينه ها کسر 

خالص سازي شده در برآورد تابع هزينه شير خام مورد 

  .گرفتاستفاده قرار 

 

 نتایج

همان گونه که در بخش قبل توضيح داده شد، در 

اين مطالعه به منظور تعيين عوامل مؤثر بر کارايی هزينه 

گاوداري هاي شيري در ايران و اثرپذيري آن از تغييرات 

رزي تصادفی در فرم ترانسلوگ اقليمی از تابع هزينه م

استفاده شد. قبل از براورد تابع هزينه به منظور اعمال 

ها با استفاده از قيمت شرط همگنی در ابتدا قيمت نهاده

علوفه خشک نرمال سازي شد و بنابراين قيمت اين 

( و 2( حذف گرديد. سپس معادالت )2نهاده در معادله )

 Battese & Coelli (1995)( با استفاده از رهيافت 3)

براورد گرديد. قبل از تفسير نتايج حاصله الزم است به 

ذکر است که دو تابع هزينه مقيد براي آزمون فرم تابعی 

کاب داگالس و وجود بازدهی ثابت نسبت به مقياس نيز 

براورد شد. در بررسی فرم تابعی کاب داگالس ضرايب 

قرار گرفت و نتايج حاصله صفر  برابر و  ، 

درصد نشان داد که فرضيه صفر  95در سطح معناداري 

مبنی بر وجود فرم کاب داگالس پذيرفته نيست و فرم 

تري از هزينه توليد شير تابعی ترانسلوگ توضيح مناسب

ارائه می کند. همچنين در آزمون ديگري با برابر صفر 

فرضيه بازده ثابت نسبت به  و  قرار دادن 

مقياس آزمون شد که در آن نيز نتايج نشان داد که در 

درصد، تابع هزينه ترانسلوگ داراي  99سطح معناداري 

بازده ثابت نسبت به مقياس نيست و بنابراين سطح 

توليد بر ميزان هزينه اثرگذار است. البته سطح معناداري 

( ارائه شده 1( که در جدول )2ضرايب براوردي معادله )

 نيز مؤيد نتايج مذکور است.
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نتايج حاصل از براورد تابع هزينه مرزي تصادفی   -1جدول 

 هاي منتخبشير در فرم ترانسلوگ براي استان

 ضرايب پارامتر
خطاي 

 معيار
 ضرايب پارامتر 

خطاي 

 معيار

 
11/33*** 89/0  

 
0/99*** 0/12 

 
***10/16- 0/25  

 
0/49*** 0/06 

 
3/84*** 0/80   

***57/1- 38/0 

 
76/0  0/59  

 
***36/0- 0/09 

 
1/13 0/91  

 
-0/07 0/13 

 
***5/9 07/1   

0/64** 34/0 

 
0/54*** 0/16  

 
-2/66** 0/52 

 
-0/04 0/09  

 
0/31*** 0/10 

 
-0/24* 0/14  

 
0/37* 0/22 

 
-0/04 0/09  

 
0/75** 0/15 

 
0/64*** 11/0   

1/01*** 32/0 

 
0/03 0/28  

 
**95/1 0/45 

 
-0/66*** 0/18  

 
***56/0- 0/13 

Efficiency effect      

Constant 1/21 0/96     

THI -0/03** 0/01     

 هاي پژوهشمأخذ: يافته

 

همان گونه که قابل مالحظه است اکثر متغيرها در 

. همچنين مقدار آماره والد مدل براوردي معنادار هستند

بدست آمده که فرضيه برابر صفر بودن  11/367برابر 

 کند. همه متغيرها را رد می

( ضرايب 1در بخش دوم نتايج ارائه شده در جدول )

دهد. همان گونه که قابل ( را نشان می3براوردي معادله )

بر کارايی هزينه توليد شير  THIمالحظه است، شاخص 

عنادار و منفی است. اين بدين معنا است که داراي اثر م

با افزايش دما و رطوبت کارايی تخصيصی گاوداري هاي 

شير کاهش خواهد يافت. به نحوي که با افزايش يک 

واحدي اين شاخص، ميزان کارايی هزينه توليد شير در 

واحد کاهش می  03/0مناطق مورد مطالعه تقريب به 

از افزايش هزينه به منظور يابد. اين امر را می توان ناشی 

خنک نگه داشتن دام و در عين حال کاهش ميزان توليد 

 THIشير و باروري دام در نتيجه افزايش شاخص 

 دانست.

از ديگر نتايجی که به واسطه براورد تابع هزينه 

مرزي تصادفی قابل بيان است، ميزان کارايی است. 

 هاي الگو براوردي نشان می دهد که متوسطخروجی 

ي مورد بررسی برابر کارايی هزينه در توليد در طی دوره

 30است. بنابراين کارايی هزينه توليد حدود  70/0

درصد با مقدار کامالً کاراي آن فاصله دارد. همچنين 

متوسط کارايی هزينه در مناطق مختلف به ترتيب زير 

 باشد:می

 
 هاي شيري صنعتیميانگين کارايی هزينه گاوداري -2جدول 

 هاي منتخبدر استان

 نام استان شماره مناطق
ميانگين 

 کارايی

 50/0 اصفهان 1

 77/0 يل, اردب شرقی آذربايجان 2

 58/0 و البرز قم ،تهران 3

 66/0 خراسان رضوي، شمالی و جنوبی 4

 72/0 ينو قزو زنجان 5

 75/0 سمنان 6

 73/0 فارس 7

 70/0 کرمان 8

 78/0 و گلستان مازندران 9

 68/0 مرکزي 10

 67/0 يزد 11

 مأخذ: يافته هاي پژوهش

 

هاي اصفهان، شامل استان 3و  1که درآن مناطق 

شامل  9و  2تهران، قم و البرز داراي کمترين و مناطق 

هاي آذربايجان شرقی، اردبيل، مازندران و گلستان استان

 داراي بيشترين کارايی هزينه  توليد شير هستند. 

زينه به فرم ترانسلوگ، تفسير مستقيم در تابع ه

پارامترها امکان پذير نيست و براي اين منظور بهتر است 

ها محاسبه و مورد تحليل قرار هاي قيمتی نهادهکشش

( نتايج حاصل از کشش هاي خود 3گيرد. جدول )

 قيمتی پنج نهاده مورد مطالعه را نشان می دهد.
 

عوامل توليد  هاي خود قيمتی تقاضاي(: کشش 3) جدول

 شير

 کنسانتره 
علوفه 

 تر

علوفه 

 خشک

نيروي 

 کار
 انرژي

مقدار 

 کشش
65/0- 05/1- 13/1- 4/1- 31/0- 

 هاي تحقيقمأخذ: يافته 
 



 105 ...هاي شيرييی هزينه گاودارياثر تغيير اقليم بر کارا: شکوهی 

دهد که ها نشان میعالمت منفی تمامی اين کشش

 م درها براي تابع هزينه شيرخاشرط تقعر در قيمت نهاده

مقدار عددي کشش فرم ترانسلوگ برقرار است. همچنين 

ه بدهد که کنسانتره هاي توليد نشان میتقاضاي نهاده

عنوان مهمترين نهاده در توليد شير داراي تقاضاي 

 راتکشش ناپذير است. بنابراين دامداران در مقابل تغيي

 توانند انعطاف پذيري نشان دهند.قيمت آن نمی

 نتيجه گيري

ت نگرانی در رابطه با گرم شدن زمين و موضوعا
پيرامون آن روز به روز در حال افزايش است. تغيير اقليم 

هاي مختلف در نتيجه تغييرات آب و هوايی بر بخش
اقتصاد و به ويژه کشاورزي اثرگذار است. تحقيقات نشان 

-هاي مختلف کشاورزي، دامدهد که در ميان فعاليتمی

هاي گرمايی ايجاد شده در هاي شيري نسبت به تنش
ت آب و هوايی، بسيار حساس هستند و اين نتيجه تغييرا

مسئله مستقيماً بر کارايی و سود آوري اين واحدها اثر 
گذار است. علی رغم اهميت باالي اين موضوع اما 
مطالعات اقتصادي که به تحليل ارتباط کارايی واحدهاي 
توليد شير و تغييرات اقليمی پرداخته باشد بسيار محدود 

ين مطالعه بررسی اثر تغييرات است. بنابراين هدف از ا
اقليمی بر کارايی هزينه واحدهاي توليد شير در نظر 
گرفته شد و براي اين منظور با مروري بر ادبيات موضوع 
از تابع هزينه مرزي تصادفی با فرم ترانسلوگ بهره گرفته 
شد. سپس با تقسيم تابع هزينه مرزي تصادفی بر هزينه 

ينه براي هر منطقه براورد واقعی بنگاه ميزان کارايی هز
تهران، "و  "اصفهان"شد. نتايج نشان داد که دو منطقه 

آذربايجان شرقی و "کمترين و مناطق  "قم و البرز
داراي بيشترين کارايی  "گلستان و مازندران"و  "اردبيل

هزينه توليد شير  هستند. اين بدان معنا است که در اين 
اطق بهينه تر مناطق تخصيص منابع نسبت به ساير من

صورت گرفته و اين مناطق توانسته اند براي توليد سطح 
مشخصی شير، هزينه کمتري را صرف نمايند و فاصله 
کمتري را تا تابع هزينه مرزي داشته باشند. آمارها نيز 

 "آذربايجان شرقی و اردبيل" ینشان می دهد که منطقه
به طور متوسط در دوره مورد مطالعه، نسبت به ساير 

مناطق داراي بيشترين ميزان توليد شير به ازاي مصرف 
است و  اي بودههرکيلوگرم مصرف کنسانتره و علوفه دانه

از آنجايی که خوراک دام بيشترين سهم را در هزينه 
توليد دارد بنابراين باالترين کارايی هزينه براي اين 
منطقه دور از انتظار نيست. عالوه بر اين متوسط شاخص 

THI 12/61ي مورد بررسی ي منطق مختلف در دورهبرا 
بوده که نتايج نشان داد اثر مثبت و معناداري بر ناکارايی 
هزينه داشته است. به طوري که با افزايش يک واحدي 

يابد. واحد افزايش می 03/0ميزان ناکارايی  THIشاخص 
تواند ناشی از کاهش توليد، اين افزايش ناکارايی می

ي توليد از جمله مصرف بيشتر انرژي هاافزايش هزينه
براي خنک نگه داشتن دام، کاهش توليد مثل و غيره 
باشد. کاهش کارايی هزينه به معناي افزايش قيمت تمام 
شده شير و در نتيجه کاهش مصرف آن و به تبع کاهش 
رفاه مصرف کنندگان محصوالت لبنی است. اين در 

در اين  حالی است که بيشترين تمرکز سياست گذاران
حوزه بر بهبود نژاد دام به منظور توليد بيشتر شير است. 

اصالح نژاد تنها به انتخاب  بنابراين الزم است در سياست
ژنتيکی براي افزايش توليد شير توجه نشود، بلکه 
سازگاري آن با شرايط اقليمی نيز مد نظر قرار گيرد. 

ايی و ناکار THIعالوه بر اين، ارتباط مثبت ميان شاخص 
دهد که صنعت توليد شير در کشور هزينه نشان می

بايستی با توجه به ويژگی هاي اقليمی هر منطقه توسعه 
هاي هر منطقه به گونه اي انتخاب شود يابد و نژاد دام

که سازگار با شرايط اقليمی آن باشد. در حالی که 
هاي آمارهاي موجود نشان می دهد که توسعه گاوداري

مام استان هاي کشور که داراي اقليم صنعتی شير در ت
هاي متفاوتی هستند، بر پايه نژاد هلشتاين صورت گرفته 

درصد از دام هاي موجود را به خود  70و بيش از 
دهند. استفاده از يک نوع نژاد دام براي اختصاص می

تمام مناطق کشور و توسعه توليد در مناطق گرمسير 
در کشور خواهد موجب باال رفتن قيمت تمام شده شير 

بينی روند تغييرات همچنين در مطالعات آتی پيش شد.
اقليمی در سالهاي آتی و اثرگذاري آن بر کارايی توليد 

 شود. شير نيز پيشنهاد می
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