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 دهکیچ

با توجه به  .توانند یکی از متولیان اصلی تولید شیر در کشور به شمار روند می سنتیهای  دامداری

 نبودو  دامداران یازمورد نهای  نهاده یمتق یشافزا یندام و همچن ۀیتغذبه مربوط  یها یتمحدود

 تواند می یدامپرور یواحدها ییکارا یشافزا ۀها، برنام نهاده ینو مناسب به ا یکاف یامکان دسترس

سبب  ،یشترب یو سودآور ها زینهحوزه باشد که عالوه بر کاهش ه یندر ا ها برنامه یناز بهتر

شود. با توجه به این مهم در این پژوهش کارایی  می یزن یدیتول یواحدها یقدرت رقابت یشافزا

 یها دادهاستفاده از مدل تحلیل پوششی واحدهای گاوداری شیری سنتی در استان مازندران با 

در  اند، تصادفی ساده انتخاب شده یریگ نمونهبه روش  که گله 44فازی و با استفاده از اطالعات 

بودن کارایی دامداران به ازای مقادیر مختلف  متفاوت بیانگرارزیابی شده است. نتایج  1939سال 

α تایج برآورد مدل نشان داد که کارایی دامداران ن است. ،دامداری ۀانداز ۀگان های سه در گروه

س أر 4 کمتر ازرأس دام( از همه بیشتر و کارایی دامداران گروه اول ) 11تا  4گروه دوم )بین 

س دام( در حد متوسط قرار أر 11 یش ازدام( از همه کمتر است و کارایی دامداران گروه سوم )ب

دو  در مقایسه با ،در دسترس یها نهادهگروه دوم از  تر نهیبهۀ استفاد ۀدهند دارد. این نتایج نشان

و همچنین  ها نهادهگروه دیگر است. با توجه به اینکه مشکالت مالی دامداران برای استفاده از 

، اعطای یارانه به شیر تولیدی و نیز است شیر از دالیل اصلی عدم کارایی تولید شیر کمقیمت 

 ین عرصه پیشنهاد شده است.ا زانیر برنامهخرید تضمینی شیر به 

 

 سنتی، مازندران. یها یگاودارفازی، رهیافت پوششی، عدم کارایی،  یها داده کلیدی: یها واژه

 

  مقدمه

 های بخشیرز ترین ماز مه یو دامپرور یدامدار صنعت

 ییمواد غذا ترین یاساس ةکنندیدکه تول است یکشاورز

و  تیجمع یشافزا است. و گوشت یرش یعنی ینیپروتئ

سبب بیشتر  یو لبن پروتئینی محصوالت به ها آن یازن

 را ییها برنامهعرصه  ینا زانیر برنامهشده است که 

 Akbari) ندکناتخاذ  یرگوشت و ش یدتول یشافزا یبرا

et al., 2008). ذکر است که شیر تولیدی در  شایان

به بیش از  0888میلیون تن در سال  5ایران از حدود 

 ,FAO) رسیده است 0840سال  میلیون تن در 1

2012). 

دام و  ۀیتغذبه مربوط های  یتبا توجه به محدود

دامپروران  یازمورد نهای  نهاده یمتق یشافزا ینهمچن

 ها، نهاده ینو مناسب به ا یکاف یامکان دسترسنبود و 

 تواند می مپروریدا یواحدها ییکارا یشافزا ۀبرنام

وزه باشد که عالوه بر ح یندر ا ها برنامه یناز بهتر یکی
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 یشسبب افزا یشتر،ب یو سودآورها  ینهکاهش هز

 Babaee) شود می یزن یدیتول یواحدها یقدرت رقابت

et al., 2012)ییکارا یشافزا یدبا یجه. در نت 

بخش قرار  ینا یاهداف اساس از ها، از نهاده برداری بهره

از بهتر  ةباعث استفاد ییمنظم کارا یریگ اندازه. یردگ

نامتعادل  یشاز افزا یریامکانات موجود و جلوگ

کاالها و  یتو کم یفیتک یو موجب ارتقاها  ینههز

 Fathi zadeh Galangashi) شود می یدیخدمات تول

et al., 2012) . 

 یناز پرکاربردتر ها داده یپوشش یلتحل مدل

در است.  ییکارا گیری اندازهدر  یکناپارامترهای  روش

 واحدهای کارایی نسبی یریگ زهانداتکنیک  یک واقع

 خروجی و ورودی چند با( ها DMU) گیری تصمیم

 & Puri) ه استشداستفاده   گستردهطور  هکه ب است

Prasad Yadav, 2014; Azadi et al., 2014; Wen &. 

Li, 2009; Nikkhah et al., 2013.)  

 ییبرآورد کارا ۀیندر زم یمختلف مطالعات

صورت  صنعتی و نیمه ی صنعتیدامپرور یواحدها

 .Asmild et al تبه مطالعا توان می گرفته است که

 Galanopoulos et al. (2006)  در دانمارک، (1998)

 Candmir & Koyubenbe  (2006)، Yusefیونان، در 

& Malomo (2007) یجریه ودر ن Uzmay et al. 

 ۀ همچنین در مطالع د.کراشاره  یهدر ترک (2009)

.Yari et al (2014) ،.Farmer et al (2014) ،Neveu 

et al. (2014) ،Cardoso et al. (2013)  و 

Mokhtarpour et al. (2012)  که به بررسی اثر

شیری  یها یگاوداربر عملکرد  ی غذاییها میرژ

 ها یگاوداراند، نتایج از بهبود عملکرد تولیدی  پرداخته

  به باورغذایی نشان داشته است.  یها میرژدر اثر تغییر 

.Steeneveld et al (2014) تولیدی و  یها یژگیو

 ها یگاودارتولید شیر و کارایی  قدارعملکردی گاو بر م

اثر دارد. در نهایت با توجه به اینکه دامداران مورد 

 یها تیحمااند،  رو بوده هبررسی با مشکالت مالی روب

در حالی  پیشنهاد شد. زانیر برنامهمالی از دامداران به 

 یها میرژنشان دادند که  Karegar et al. (2013) که

نتایج  ،غذایی بر عملکرد گاوهای شیری اثری ندارد

از بهبود عملکرد  Abarghuee et al (2013)  ۀمطالع

 مصرف مکمل ۀشیری در نتیج یها یگاودارشیری 

این نتایج به ترکیبات مواد غذایی  علتنشان دارد. 

 گردد. موردبررسی برمی ۀمنطق

ی به بررسی کارایی بسیاردر ایران نیز مطالعات 

 ها آن ۀاند که از جمل واحدهای دامپروری پرداخته

در تهران،   Amini et al (2010). به مطالعات  توان یم

.Dourandish et al (2013) در خراسان شمالی و 

Fathizadeh Galangshi et al. (2012) گیالن اشاره  در

که با استفاده از مدل تحلیل د. از جمله مطالعاتی کر

به تعیین کارایی پرداخته است،  ها دادهپوششی 

 Puri & Prasad Yadav  (2014)به مطالعات  توان یم

به  ها بانککه به بررسی کارایی اشاره کرد در هند 

 .Azadi et al پرداختند. همچنین 4آلفا برش روش

کاال به روش  کنندگان عرضهبه بررسی کارایی  (2014)

بودن  برش آلفا پرداختند. نتایج این دو مطالعه متفاوت

نشان  را مختلف یهاαکارایی در شرایط فازی در 

نیز با توجه به نقض مدل  Wen & Li (2009) د.ده می

از مدل تحلیل پوششی  ،ها تحلیل پوششی داده

 دند.کرفازی برای بررسی کارایی استفاده  یها داده

 یها بخشندران از دامداری و دامپروری استان ماز

مهم و پراهمیت از لحاظ تولید و اشتغال به شمار 

که این استان از شرایط مناسبی برای  ، به نحویرود یم

 یها یگاوداردرصد 4/11تولیدات دامی برخوردار است. 

 (.Iran Statistical Center, 2013) ندا کشور، سنتی

درصد شیر  5/5درصد گوشت قرمز و  4/1بیش از 

میلیون  1/3. شود یماستان مازندران تولید  کشور در

و  یابد می واحد دامی در استان مازندران پرورش

 یها یگاوداردرصد این 35که حدود  شود یمنگهداری 

صنعتی    درصد( و نیمه11) صورت سنتی هشیری ب

 Organization of) ندکن یمدرصد( فعالیت 45)

Agriculture Jihad at Mazandaran Province, 

(. بیشتر واحدهای گاوداری در این استان با 2013

و از  نندک یمسنتی فعالیت  صورت بهبه اینکه  توجه

اصول اقتصادی در   نکردن رعایت سبب طرفی به

                                                                               
های پرکاربرد در تخمین مدل تحلیل پوششی  روش برش آلفا از روش .4

های فازی است. مقدار آلفا بین صفر و یک است. در این روش مقادیر  داده

 4و  5/8، 4/8، 6/8، 0/8، 8صورت مقادیر بین صفر و یک مثالً  ا بهآلف

ها توضیح داده  صورتی که در قسمت مواد و روش شوند و به تقسیم می

هایی که بین صفر تا  شود. به خاطر برش شده است، مدل تخمین زده می

 گویند. شود، به آن روش برش آلفا می یک برای تخمین مدل استفاده می
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منابع و محدودیت  ۀتخصیص بهین نبودمدیریت و 

دام، در معرض ورشکستگی قرار دارند  ۀمنابع تغذی

(Cardoso et al., 2013الزم است کار ،) ایی فعلی

د. به همین شوبررسی  ها آن )بالفعل( و آتی )بالقوه(

این مطالعه تالش شده است تا با استفاده از  دلیل در

فازی به ارزیابی کارایی  یها دادهمدل تحلیل پوششی 

شیری شهر ساری پرداخته شود. نتایج  یها یگاودار

ضمن تصویرگری فضای کنونی  تواند یماین مطالعه 

سنتی از منظر کارایی،  یها یگاودار تولید شیر در

ارتقای  در راستای یا منطقه یزیر برنامهبرای هرگونه 

آتی  یها ینانینااطمرفت از  کارایی این واحدها و برون

 باشد. راهنمافعالیت  ۀبرای ادام
 

 ها روشمواد و 

  که در ابتدا توسط 4(DEA) ها داده پوششی تحلیل

.Charnes et al (1978 )یک تکنیک ه شدارائ ،

 غیرپارامتری روش اساس بر که استخطی  یزیر برنامه

 یریگ میتصم واحد یک نسبی کارایی ارزیابی برای
0(DMU )یها یخروج و مختلف یها یورود اساس بر 

 برای فقط ابتدا در DEA مدل. رود به کار می متعدد

 معموالً و شد فرموله قطعی یها یخروجو  ها یورود

 حداقل به ها یورود باید که فرض وجود داشت این

 حال این با. برسند حداکثر به ها یخروج و مقدار خود

 یها یخروجو  ها یورود واقعی، با وجود دنیای در

امکان استفاده از مدل تحلیل  ،تولید فرایند نامعین در

به  (.Liu et al., 2010)وجود ندارد  ها دادهپوششی 

از  یا گستردهمشکل، طیف  این منظور مقابله با

مستقیم و  یها روشوجود دارد که به  ها روش

در روش غیرمستقیم،  .شوند یمغیرمستقیم تقسیم 

 با صورت یکنواخت و به ها یخروجنامعین  یها ارزش

معین تبدیل  یها یخروجبه  F کاهش تابع هدف

مستقیم برای جلوگیری از تبدیل  یها روش. شوند یم

طور مستقیم  هنامطلوب ب یها یخروجو ترکیب  ها داده

 Puri & Prasad) دشو یماستفاده  DEAدر مدل 

Yadav, 2014 یها یخروج یساز مدل(. در رابطه با 

 ،Seiford & Zhu (2002)به مطالعات  توان یمنامعین 

                                                                               
1. Data Envelopement Analysis 

2 . Decision Making Unit 

Fare & Grosskopf (2004) ،Korhonen & 

Luptacik  (2004) ،Yang & Pollitt (2009) ،Liang 

et al. (2009) ،.Liu et al (2010) ،You & Yan  

(2011)، .Charles et al (2012) ،Ramli & 

Munisamy (2013)  وLeleu  (2013) .اشاره کرد 

های فازی، مسئله به  در مدل تحلیل پوششی داده

ی تبدیل خواهد شد. در این روش ا فاصلهی زیر برنامهیک 

به جای مقایسۀ فواصل، متغیری در این فاصله تعریف 

کند، بلکه  ها را تأمین می قط محدودیتشود که نه ف می

 کند. در عین حال کارایی را نیز محاسبه می

Wang (2005برای محاسبۀ کارایی واحدها با ) 

های نادقیق و  ها و خروجی هایی با ورودی وجود داده

رسد  می فازی مدل زیر را پیشنهاد داده است. به نظر

مدل و تواند به بهبود  می فازی ۀکه استفاده از نظری

 (. در اینChen, 1994بودن نتایج آن کمک کند ) واقعی

CCRصورت مدل 
توان به  می فازی راهای   با داده 9

بودن  به فازی "~"که در آن  کردصورت زیر ارائه 

 (:Wang, 2005ها اشاره دارد ) داده

(4)                          
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 ، m؛تعداد واحدهای تولیدی ،nها  رابطهاین در 

 y و ها ورودی ،x ؛ تعداد خروجی ،s ؛ها تعداد ورودی

 .استخروجی 

ی زیاد یها روش ها مدل گونه نیابرای حل 

 برش روش ها آنپیشنهاد شده است که یکی از 

 Puri & Prasad Yadav, 2014; Azadi et).) ستآلفا

al., 2014; Wen & Li, 2009  روشی آلفا رشبروش ،

با  توان یمرا ها  و خروجیها  است که در آن ورودی

 اطمینان  یها بازههایی از  برش مختلف و سطح

متفاوت نشان داد. در این صورت مقادیر ورودی و 

باال و یک کران  خروجی به ازای هر برش یک کران

پایین خواهد داشت. 
ij

x و
r j

y  اعداد فازی بوده و طبق

                                                                               
3. Charnes, Cooper & Rhodes 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_W._Cooper
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، پس از استفاده از مفهوم [0,1]تعریف برای هر 

 صورت بهطور کلی،  به توان یمبرش، این اعداد را 

 به ،Rبه کران پایین و  ،Lزیر نمایش داد که در آن 

 کران باال اشاره دارد.

(0) ,L ,R ,L ,R

ij ij rj rj
[x ,x ],[y , y ]      

 

 Zhu ،باال و پایین کارایی یها کرانبرای تعیین 

حل دو الگوی  ،و بسیاری دیگر از پژوهشگران (2003)

 مدل اول برایدر که پیشنهاد کردند  زیر را

به ازای  DMU0آوردن کران باالی کارایی  دست هب

)بیشترین  DMU0بهترین شرایط  [0,1] مقادیر

خروجی و کمترین ورودی( را در مقابل بدترین شرایط 

)کمترین خروجی و بیشترین ورودی(  ها  DMUسایر 

  (.9 بطۀا)ر دکنن یمارزیابی 

(9)                        
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آوردن کران پایین  دست هدر مدل دوم برای ب

، بدترین [0,1]به ازای مقادیر  DMU0کارایی 

)کمترین خروجی و بیشترین ورودی(  DMU0ط شرای

)بیشترین  ها DMUرا در مقابل بهترین شرایط سایر 

 (.6ابطۀ رند )کن میخروجی و کمترین ورودی( ارزیابی 

(6)                       
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 ۀکه مجموع دهند یمنشان  6و  9ی ها مدل

کارایی  گیری اندازهشده برای  استفاده یها تیمحدود

تفاوت دارد و این امر  ها آن ۀبا بقیها  DMUهر یک از 

ده است. ها انجامی DMUکارایی  ۀامکان مقایس نبودبه 

ال و پایین کارایی را که با با یها کران 4و  5 یها مدل

لگوی به ا Charnes et al (1987).استفاده از تبدیل 

 .کند یممحاسبه  ،شود یمریزی خطی تبدیل  برنامه

(5)                         
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باال برای تعیین کران باال و پایین های  در مدل

د مورد نظر، به ترتیب بهترین و بدترین کارایی واح

 . شدشرایط این واحد ارزیابی خواهد 

به دلیل کاربرد بسیار زیاد اعداد فازی مثلثی، فرض 

صورت اعداد  ی ورودی و خروجی بهها دادهکه  شود یم
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یک کران  1 ۀ، رابط[0,1]به ازای هر مقدار 

 DMUیک کران پایین کارایی برای هر 5 ۀباال و رابط

 که کران باال، (Wang et al., 2005) دکن یمارائه 

واحدها و کران پایین، کارایی بالفعل  ةکارایی بالقو

 .دهد یمواحدها را نشان 

 ۀمساحت اصطبل، تغذی ،در این مطالعه ها یورود

درمان و دارو  ۀگاو شیری )کیلوگرم در روز(، هزین

 آالت نیماشانرژی )ریال در روز(،  ۀ)ریال در روز(، هزین

 شده فاده)ساعت در روز( و نیروی کار است شده استفاده

. هستند)ساعت در روز( برای هر رأس گاو شیری 

تولید شیر هر گاو شیری  قدارم ،همچنین خروجی

 )کیلوگرم در روز( در نظر گرفته شده است.

 یها یگاوداردر این پژوهش برای ارزیابی کارایی 

گرفته شد.  بهرهسنتی شهر ساری از پرسشنامه 

دار، واحد االت مربوط به خود دامسؤ پرسشنامه دارای

 قدارها و اطالعات مربوط به م های دام تولیدی، ویژگی

های مصرفی دام و محصوالت تولیدی دام بوده  خوراکی

است. پرسشنامه پس از چند بار اصالح روایی توسط 

یید شد. برای پایایی پرسشنامه از أو خبرگان ت تاداناس

ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن بیش از 

های  عیین شد که نشان از معتبربودن پرسشت 4/8

مورد نیاز پس از تکمیل  یها دادهشده داشت.  مطرح

در  4پرسشنامه از واحدهای گاوداری سنتی 46

روستاهای شهر ساری که دارای گاوهای بومی )دورگ( 

انتخاب شده تصادفی ساده  یریگ نمونهبا روش  و بودند

بر  داراندامسپس دست آمد. ه ب 4939در سال بودند 

با استفاده از روش  تعداد رأس گاوهای شیریاساس 

 سهبه  SPSSافزار  و با استفاده از نرم یا خوشه یلتحل

رأس گاو  4از  دامداران دارای کمترگروه همگن شامل 

رأس  48تا  4 دامداران دارای(، واحد 98) شیری

 48از  یشترب دامداران دارای( و واحد 00) گاوشیری

 به دنبال آن، .شدند یم( تقسواحد 40) رأس گاو شیری

دامدار  یک دامداران،همگن  یها از گروه یکهر  یبرا

و خروجی را  ها نهادهکه میانگین مصرف  یندهنما

                                                                               
هایی است که در آن دامداران از  های سنتی گاوداری . منظور از گاوداری4

کنند. در واقع استفاده از  داری استفاده میبر های سنتی تولید و بهره روش

آالت در این واحدها کم است و کارایی تولید و عملکرد واحدها نیز  ماشین

 پایین است.

در نظر گرفته شد. در ادامه با استفاده از داشته است، 

 دامداران ةیندنما واحد گاوداری کارایی Gamsافزار  نرم

 ت آمد.دسه گروه بسه  یناز ا یکهر 
 

 نتایج و بحث

درصد دامداران  11 ،های مورد مطالعه از بین نمونه

دارای  ها آندرصد  09دارای تحصیالت زیر دیپلم و 

. با توجه به نتایج جدول بودندتحصیالت دیپلم به باال 

 ،فعالیت دامداران مورد بررسیۀ متوسط سن و تجرب 4

دن بو که جوان و باتجربه استسال  01و  64به ترتیب 

د. متوسط تعداد کل گاو، گوساله ده مینشان را نمونه 

های مورد مطالعه  و گاو شیری در واحدهای گاوداری

. از لحاظ مساحت استرأس  4و  5، 45به ترتیب 

متر مربع و حداکثر  68دامداران حداقل  ، اینگاوداری

. میانگین تولید شیر نددارمتر مربع اصطبل  4888

که با توجه به  استیلوگرم ک 44روزانه در هر واحد 

متوسط تعداد دام دوشا در هر واحد مقدار کمی 

. این مقدار تولید رسد یمکیلوگرم( به نظر  44/48)

سنتی تولید شیر  یها وهیششیر روزانه بر استفاده از 

در این واحدها با توجه به نژاد محلی )رزمی( و دورگ 

 . گواه استهای صنعتی  دام در مقایسه باها  دام

 
ی شیری ها یگاوداری توصیفی مربوط به ها آماره. 4جدول 

 سنتی مورد پژوهش در شهر ساری
 حداکثر میانگین حداقل متغیر

 15 64 00 سن دامدار

 18 45/01 9 تجربۀ فعالیت دامداری

 48 45 4 تعداد کل دام در هر گاوداری

 08 4 4 تعداد گاو شیری

 08 9/48 4 میانگین تولید شیر روزانه

 4888 941 68 مساحت گاوداری )مترمربع(

 45 5 8 تعداد گوساله )رأس(
 ی تحقیقها افتهمأخذ: ی

 

مربوط به استفاده )ساعت در روز( از  0جدول 

ی مورد ها یگاودار، تجهیزات و لوازم آالت نیماش

پژوهش به ازای هر رأس گاو شیری است که استفادة 

فاده از دهد. است کم از این تجهیزات را نشان می

در واحدهای دامداری موجب  آالت نیماشتجهیزات و 

طور که  . همانشود یمسهولت فعالیت در این واحدها 
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تعداد ساعت استفاده از تجهیزات  شود یممشاهده 

شیردوش، ماشین حمل شیر، کاتر، میکسر، آسیاب، 

تیلر و تراکتور در واحدها کمتر از یک ساعت در روز 

درصد واحدهای مورد  65که است. این در حالی است 

و  نندک ینمپژوهش اصالً از این تجهیزات استفاده 

دامداران بازدهی کم تولید شیر و مشکل در تأمین 

از این  نکردن مالی برای خرید را علت اصلی استفاده

. پرداخت یارانه برای خرید این اند دانستهتجهیزات 

تواند راهی برای رفع این کمبود در  تجهیزات می

 احدها باشد.و

   
آالت در  . مقدار استفاده از تجهیزات و ماشین0جدول 

 ی سنتی شیری مورد پژوهش شهر ساریها یگاودار
 آالت،  ماشین

 تجهیزات و لوازم 

ساعت استفاده در روز به 

 ازای یک رأس گاو شیری

 83/8 شیردوش

 85/8 ماشین حمل شیر

 1/8 شیر سردکن

 69/8 مخزن شیر

 8 کاتر

 8 رمیکس

 84/8 آسیاب

 43/8 تیلر

 86/8 تراکتور
 ی تحقیقها افتهمأخذ: ی

 
و  ها یورودبرای ارزیابی کارایی واحدها به 

. در این پژوهش با است هر واحد نیاز یها یخروج

 ه، به مقادیر فازی نیاز استشد هتوجه به مدل استفاد

(Aghakhani et al., 2012) برای نیل به این هدف .

و خروجی  ها یورود، متوسط و حداکثر مقدار حداقل

رأس گاو  4کمتر از  یها یگاوداردر هر سه گروه 

رأس  48رأس گاو شیری و بیش از  48تا  4شیری، 

گاو شیری محاسبه شد که اطالعات مربوط به این 

 آمده است.  5و  6 ،9 های مقادیر در جدول

بود که در این  یا نهادهمساحت اصطبل اولین 

. مقادیر حداقل، میانگین و شده پژوهش استفاد

مختلف واحدهای دامداری  یها گروهحداکثر آن برای 

آمده است. متوسط مساحت  5و  6، 9 های در جدول

اصطبل )مسقف و غیرمسقف( به ازای هر رأس گاو 

 4رأس گاو شیری، بین  4کمتر از  یها گروهشیری در 

رأس گاو شیری به ترتیب  48رأس و بیش از  48تا 

 . استمترمربع  4/45و  9/46، 0/03ر با براب

ترین ورودی برای  دومین و مهم ،گاو شیری ۀتغذی

که مشکل مالی برای  دیآ یمتولید شیر به حساب 

از سوی تولیدکنندگان این  ها نهادهتأمین اعتبار این 

بخش، محدودیت اصلی برای تولید شیر با عملکرد 

وب اصلی تولیدکنندگان محس ۀو دغدغ استمناسب 

تولیدکنندگان گرانی خوراک مصرفی از  بیشتر. شود یم

آماده، سبوس گندم،  ةقبیل ذرت سیلویی، کنسانتر

فعالیت  ۀچغندر، کاه و کلش را مانع اصلی توسع ۀتفال

 & atankhahو  Rafiee et al (2011). ند.دانستخود 

Farajinufchi (2013)  گاو  ۀخوراک و تغذی ۀنیز هزین

دامداران بیان  یا نهیهزبخش  ترین شیری را مهم

دند. در این پژوهش حداقل، میانگین و حداکثر کر

خشک(  ةکیلوگرم مصرف در روز اقالم خوراکی )جیر

 4برای هر واحد گاو شیری در هر سه گروه کمتر از 

رأس  48رأس گاو و بیش از  48تا  4رأس گاو شیری، 

آماده، سبوس  ةکنسانترگاو از قبیل ذرت سیلویی، 

 ۀکلش، نان خشک، کنجالچغندر، کاه و  ۀم، تفالگند

 5و  6، 9 های سویا، جوش شیرین و مکمل، در جدول

آمده است. میانگین تغذیه در گروه سوم بیشتر از بقیه 

ذکر  شایان. ندقرار داردوم و اول  یها گروهو بعد، است 

سویا، جوش شیرین  ۀدامداران از کنجال بیشتراست که 

گاوهای شیری خود استفاده  ۀو مکمل برای تغذی

 ةچغندر قند و کنسانتر ۀندرت از تفال و به اند نکرده

 ها آن. اند دهکرگاوهای خود استفاده  ۀآماده برای تغذی

اقتصادی را دلیل اصلی  ۀصرف نبودمحدودیت مالی و 

. با توجه به اند دهکربیان  نکردن از این اقالم استفاده

کی موجب افزایش استفاده از این اقالم خورا نکهیا

با  توان یم، شود یمعملکرد گاوهای شیری دامداران 

استفاده را برای دامداران  یها نهیزمپرداخت یارانه 

 د تا تولید شیر را افزایش داد.کرمهیا 

 ها یوروددرمان و دارو و انرژی از دیگر  یها نهیهز

برای تعیین کارایی سه گروه دامداران بوده است. 

ه مقادیر حداقل، میانگین و حداکثر اطالعات مربوط ب

)ریال در روز( برای هر گاو شیری در  ها نهیهزاین 

درمان و  یها نهیهزآمده است.  5و  6، 9 های جدول
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درمان  یها نهیهزواکسن، تلقیح و  ۀدارو شامل هزین

دلیل  هگاوهای شیری در صورت بیماری بوده است که ب

تلقیح  زنبودنآمی تلقیح مصنوعی و موفقیت زیاد ۀهزین

تعدادی از  ،اسپرم در گاوهای شیری در یک مرتبه

دامداران مورد پژوهش از گاو نر برای بارداری گاوهای 

که این خود مانعی برای  اند دهکرشیری استفاده 

افزایش تولید شیر در این واحدها بوده است. در این 

کشورهای  یها استیساز تجربه و  توان یمزمینه 

چین بهره جست. در این کشورها برای  روسیه، ترکیه و

حمایت از تولیدکنندگان شیر و افزایش تولید شیر، از 

اسپرم برای تلقیح مصنوعی،  ۀپرداخت هزین یها برنامه

پرداخت یارانه برای عملیات اصالح نژاد برای هر رأس 

دام و پرداخت یارانه برای هر رأس گوساله متولدشده 

الح نژاد استفاده به روش تلقیح مصنوعی برای اص

آب، برق،  ۀسوخت نیز شامل هزین ۀ. هزیناند دهکر

  ۀونقل بوده است. منظور از هزین سوخت و حمل

آب  و های مربوط به انرژی برق، گاز انرژی نیز هزینه

 .است

و تجهیزات از دیگر  آالت نیماشاستفاده از  مدت

ر واحدهای اثرگذار برای تولید شیر د یها یورود

. مقادیر حداقل، میانگین و حداکثر استدامداری 

در روز  آالت نیماشاستفاده از  (ساعتمدت )مربوط به 

 5و  6، 9 های به ازای هر واحد گاو شیری در جدول

استفاده )ساعت در روز( از  کمترینآمده است. 

به ازای هر رأس گاو شیری در سه گروه  آالت نیماش

رأس گاو  48تا  4رأس گاو شیری،  4دامداران کمتر از 

به ترتیب برابر با  ،رأس گاو شیری 48شیری و بیش از 

این مقدار در این  یانگین. ماست 45/8و  4/8، 85/8

ساعت  86/4و  46/4، 83/4سه گروه به ترتیب برابر با 

. همچنین استدر روز به ازای هر واحد گاو شیری 

تیب برابر با حداکثر این مقدار در این سه گروه به تر

 . است 41/4 و 56/0، 0/5

 
 یری(رأس گاو ش 4ی کمتر از ها یگاودار) 4و تولید شیر در روز هر گاو شیری گروه  ها نهاده. بازة مصرف 9جدول 

 حداکثر میانگین حداقل  

 ها یورود

 48 0/03 3 مساحت اصطبل )متر مربع برای هر رأس گاو شیری(

 99 53/45 4/4 تغذیۀ هر گاو شیری )کیلوگرم جیرة خشک در روز(

 5043 54/0163 4835 هزینۀ درمان )ریال در روز(

 1888 5/0138 058 هزینۀ انرژی )ریال در روز(

 0/5 83/4 85/8 )ساعت در روز( آالت نیشمااستفاده از 

 9/5 6/4 95/8 مدت استفاده از نیروی کار )ساعت در روز(

 08 40 1 تولید شیر هر گاو شیری )کیلوگرم در روز( خروجی

 ی تحقیقها افتهمأخذ: ی       

 

 رأس گاو شیری( 48تا  4ی بین ها یگاودار) 0و تولید شیر در روز برای هر گاو شیری گروه  ها نهاده. بازة مصرف 6جدول 

 حداکثر میانگین حداقل  

 ها یورود

 4/04 9/46 6/1 مساحت اصطبل )مترمربع برای هر رأس گاو شیری(

 5/95 1/43 55/48 )کیلوگرم جیرة خشک در روز( تغذیۀ هر گاو شیری

 9895 3/4595 565 هزینۀ درمان )ریال در روز(

 4641 4644 088 هزینۀ انرژی )ریال در روز(

 56/0 46/4 4/8 )ساعت در روز( آالت نیماشاستفاده از 

 5/0 5/4 6/8 ساعت استفاده از نیروی کار )ساعت در روز(

 45 9/48 5 او شیری )کیلوگرم در روز(تولید شیر هر گ خروجی

 ی تحقیقها افتهمأخذ: ی      
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 ها یگاودارآخرین ورودی که برای تعیین کارایی 

 4رأس گاو شیری،  4مختلف کمتر از  یها گروهدر 

رأس گاو شیری  48رأس گاو شیری و بیش از  48تا

در گاوداری  شده ه است، نیروی استفادهشداستفاده 

عنوان مدیر در  است. نقش نیروی انسانی بهبوده 

بهینه و تولید  یبردار بهرهواحدهای تولیدی برای 

. اطالعات استمطلوب و کارا بسیار حائز اهمیت 

آمده  5و  6، 9 های مربوط به این متغیر در جدول

)ساعت در روز( به  کار یرویناست. حداکثر استفاده از 

رأس دام شیری در ازای هر گاو شیری با افزایش تعداد 

. حداقل و متوسط این متغیر در ابدی یمکاهش  ها گروه

 مختلف روند مشخصی نداشته است. یها گروه

میانگین تولید شیر هر دام  ،خروجی در این مطالعه

رأس  4کمتر از  یها گروهدوشا در روز در هر یک از 

 48رأس گاو شیری و بیش از  48تا  4گاو شیری، 

 از ترین درآمد دامداران مهم رأس گاو شیری است.

  و Vatankhah & Faraji(2013) تولید شیر است. 

Mashayekhi & Ordukhani  (2013) نیز در مطالعات 

 خود به این نتیجه رسیدند. 

کمترین  5و  6، 9 هایبا توجه به نتایج جدول

 بیترت بهتولید شیر در سه گروه مورد پژوهش  مقدار

رم در روز به ازای هر گاو شیری کیلوگ 4و  5، 1برابر با 

است که در این سه گروه روند مشخصی نداشته است. 

میانگین تولید شیر هر گاو شیری در سه گروه کمتر از 

رأس گاو شیری و بیش از  48تا  4رأس گاو شیری،  4

و  9/48، 40برابر با  بیترت بهرأس گاو شیری  48

ظه طور که مالح . هماناستکیلوگرم در روز  15/5

متوسط تولید شیر روزانه هر دام دوشا مقدار  شود یم

سنتی  یها وهیشکه نشان از استفاده از  کمی است

تولید و عدم کارایی در تولید این دامداران دارد. در 

شیر  کمو قیمت  یا هیتغذایران با توجه به گرانی اقالم 

تولیدی که مشکل اصلی تولیدکنندگان به شمار 

مکمل یارانه به  یها استیسهمزمان  توان یم ،رود یم

خوراک دام و خرید تضمینی باالتر از  ۀبخش تغذی

قیمت شیر برای مواجهه با نوسانات  کنونیسطح 

 کنندگان مصرفقیمت و همچنین پرداخت یارانه به 

 د.کربرای افزایش سرانه مصرف شیر اعمال 

آن در هر کشور  یها وردهافرمصرف شیر و  قدارم

المت افراد و پیشرفت اقتصادی و س دهندة نشان

ت یالبته باتوجه به اهم است؛بهداشت در آن کشور 

ش یخانوار، افزا ییغذا یدر الگو یمحصوالت لبن

 یاز طرف .رسد یمبه نظر  ین بخش ضروریت از ایحما

ننده و کدیتول یتیحما یها استیستنوع در 

د و مصرف یش تولیباعث افزا تواند یم کننده مصرف

ن یه به ایافت اختصاص ۀارانی ۀنیم بهیقسسرانه و ت

 یها بخشر یه در ساکطور  همان بنابراینبخش شود. 

ژه یو ننده بهک ننده و مصرفکدیعمده تول یشورهاک

ش سطح ی، افزاشود یمافته مشاهده ی توسعه یشورهاک

متنوع  یتیحما یو استفاده از ابزارها ها تیحما

د ید نظر مفدن به اهداف موریرس یدر راستا تواند یم

باعث  ها استیسن یا ۀمجموع که یطوربه  ؛باشد

 448دن مصرف سرانه به سطحید و رسیش تولیافزا

 یمجامع بهداشت یه از سوک شود یم لوگرم در سالکی

 ه شده است.یتوص یا هیتغذو 

 
 رأس گاو شیری( 48ی بیش از ها یگاودار) 9و تولید شیر در روز هر گاو شیری گروه  ها نهاده. بازة مصرف 5جدول 

 حداکثر میانگین حداقل  

 ها یورود

 06 4/45 1/4 مساحت اصطبل )متر مربع برای هر رأس گاو شیری(

 15/69 06 0/49 تغذیۀ هر گاو شیری )کیلوگرم جیرة خشک در روز(

 0434 4/4618 565 هزینۀ درمان )ریال در روز(

 5915 4954 044 هزینۀ انرژی )ریال در روز(

 41/4 86/4 45/8 )ساعت در روز( آالت نیماشاده از استف

 1/2 0/4 85/8 ساعت استفاده از نیروی کار )ساعت در روز(

 5/40 15/5 4 تولید شیر هر گاو شیری )کیلوگرم در روز( خروجی

 ی تحقیقها افتهمأخذ: ی      
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ی کارایی دامداران ها بازهنشان از  4دول نتایج ج

 دهد نشان میدارد که  α مختلف دیربه ازای مقا

مصرفی  یها نهادهچنانچه دامداران تحت پژوهش از 

نابهینه و بهینه استفاده  صورت بهبرای تولید شیر 

برابر با کران  بیترت به ها گروهدر  ها آننمایند، کارایی 

 .شود یمکارایی  یها بازهپایین و باالی 

های  وهگر یدر تمام شود می گونه که مالحظه  همان

 یرمقاد یبه ازا ییکارا یکران باال ی،تحت بررس

وجود  یانگرب . ایندست آمده ب یکبرابر با  αمختلف 

در صورت  دامداران یتمام ییکارا ایالزم بر یلپتانس

نشان  است ودر دسترس های  از نهاده ینهبه ةاستفاد

مختلف و به  یها گروه در برداران بهرهچنانچه  دهد یم

ممکن که  یها نهادهاز حداقل  αمختلف  یرمقاد یازا

در هر گروه مشخص شده  5و  6، 9 های در جدول

مورد  ۀنمون ینب ییبه حداکثر کارا ،دکنناست، استفاده 

از  ینهبه ةکه نشان از استفاد رسند می یبررس

 ینحداکثر با استفاده از ا یدممکن و تولهای  نهاده

 .دارد ها نهاده

 αمختلف  یرمقاد یبه ازا ییکارا یینکران پا

 ;Puri & Prasad Yadav, 2014) ه استمتفاوت بود

Azadi et al., 2014) این مقادیر کارایی بالفعل .

 صورت را درمقادیر کارایی  و کند را بیان میدامداران 

برای تولید  در دسترس یها نهادهاز  غیربهینهاستفادة 

. در واقع کران دهد یمنشان  یک واحد شیر در روز

، در سه گروه αی کارایی به ازای مقادیر مختلف باال

نشان  را کارایی بالفعل ،کارایی بالقوه و کران پایین

 .دهد می

 4در جدول  برداران بهرهکران پایین کارایی 

 αافزایش این مقدار با افزایش مقادیر  دهندة نشان

 یینو کران پا α یرمقاد ینب یممستق ۀرابط که است

را نشان  ها گروه کنندگان شیر اینتولید یندر ب ییکارا

ازای  رأس گاو شیری به 4. در گروه کمتر از دهد می

 ،4و  15/8، 5/8، 05/8، 8یعنی  αمقادیر مختلف 

، 03/8، 45/8، 81/8کران پایین به ترتیب برابر با 

 4در گروه کمتر از  81/8. کارایی است 4و  564/8

ر مساوی با صفر بیانگ αرأس گاو شیری و مقدار 

دامداران این گروه از منابع  کارایی در صورتی است که

همین  یازا بهو چنانچه  دکنننابهینه  ةخود استفاد

مقدار  ،نندکبهینه  ةاز منابع خود استفاد αمقدار 

=  α. در گروه اول به ازای مقدار است 488کارایی برابر 

و  45/8کران پایین و کران باال به ترتیب برابر با  8،/05

که چنانچه  دهد نشان می. این مقدار کارایی تاس 4

 صورت بهدرصد منابع خود  05دامداران این گروه از 

درصد  488تا  45از  ها آنکارایی  ،ندکنبهینه استفاده 

. دشو ینم ترکمو از مقدار حداقل خود  دکن یمتغییر 

در این گروه نیز  α=5/8اعداد کران پایین و باال به ازای 

 58که چنانچه دامداران این گروه از  بیانگر این است

به حداقل  ،نندکبهینه  ةدرصد منابع خود استفاد

و این مقدار  رسند یمدرصد در تولید شیر  03کارایی 

د. افزایش یابدر این گروه  تواند یمهم  488کارایی تا  

درصد  15همچنین چنانچه دامداران گروه اول از 

حداقل کارایی به  ،نندکبهینه  ةمنابع خود  استفاد

درصد دست  488درصد و حداکثر کارایی  4/56

 488و در نهایت چنانچه دامداران گروه اول از  ابندی یم

به حداقل و  ،نندکبهینه  ةدرصد منابع خود استفاد

. این روند ابندی یمدرصد دست  488حداکثر کارایی 

 48تا  4دوم و سوم یعنی دامداران دارای  یها گروهدر 

رأس گاو شیری نیز  48ری و بیش از رأس گاو شی

دامداران گروه دوم چنانچه از  که یطور هب. استمشابه 

درصد تخصیص  05نابهینه،  صورت بهمنابع خود 

درصد تخصیص  15درصد تخصیص بهینه،  58بهینه، 

به حداقل  ،ندکندرصد تخصیص استفاده  488بهینه و 

 که رسند یم 4و  40/8، 93/8، 065/8، 46/8کارایی 

افزایش کارایی در صورت تخصیص  دهندة نشان

. در استمنابع در تولید شیر در این گروه  تر نهیبه

گروه سوم نیز این روند ادامه دارد و حداقل کارایی به 

. ابدی یمافزایش  4تا  40/8از  αازای مقادیر مختلف 

  و Uzmay et al (2009).میانگین کارایی در مطالعات  

Gelan & Muriithi (2010)  50/8به ترتیب برابر با، 

 Sabetanshirazi et al. (2010)محاسبه شد.  63/8

، متوسط و زیادحداقل کارایی را در سه گروه با کارایی 

دند. کرگزارش  96/8و  443/8، 566/8ترتیب  به کم

به  شده گفته همچنین حداکثر کارایی در سه گروه

 دید.محاسبه گر 654/8و  184/8، 4ترتیب برابر با 

مقادیر کارایی در سه گروه به  یها بازهبا توجه به 

کارایی گروه دوم یعنی دامداران  ،مختلف یهاαازای 
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و  است رأس گاو شیری از همه بیشتر 48تا  4دارای 

بعد از آن گروه سوم و سپس گروه اول قرار دارند. 

که با  دهد یمکارایی گروه اول و سوم نشان  ۀمقایس

ازای مقادیر  شیری، بر کارایی به یاگاوهافزایش تعداد 

که این افزایش غیرخطی  شود یمافزوده  αمختلف 

 است.

 
 αمختلف  یرمقاد یمختلف دامداران به ازاهای  گروه یبرا ییکاراهای  بازه. 4جدول 

 α 05/8=α 5/8=α 15/8=α 4=α=8 سطوح دامداری

 رأس گاو شیری 4کمتر از 

 رأس گاو شیری 48تا  4بین 

 رأس گاو شیری 48 بیش از

 (4 ،81/8) 

 (4 ،46/8) 

(4 ،40/8) 

 (4 ،45/8) 

 (4 ،065/8) 

(4 ،0/8) 

 (4 ،03/8) 

 (4 ،93/8) 

(4 ،99/8) 

 (4 ،564/8) 

 (4 ،40/8) 

(4 ،55/8) 

 (4 ،4) 

 (4 ،4) 

(4 ،4) 

 گروه اول <گروه سوم  <گروه دوم  بندی کارایی رتبه

 ی تحقیقها افتهمأخذ: ی

 

 پیشنهادو  یریگ جهینت

سنتی  یها یگاوداردر این پژوهش به بررسی کارایی 

اطالعات  یآور جمعاستان مازندران پرداخته شد. برای 

حضوری با دامداران  ۀمیدانی و مصاحب یها شیمایپاز 

بهره گرفته شد. پس از تکمیل پرسشنامه دامداران به 

 4رأس گاو شیری،  4سه گروه دامداران دارای کمتر از 

رأس گاو شیری  48س گاو شیری و بیش از رأ 48تا 

کارایی با رهیافت تحلیل  ۀتقسیم شدند و محاسب

 .صورت گرفتفازی  یها دادهپوششی 

آالت در نیمی  نتایج نشان داد که استفاده از ماشین

از گروه مورد پژوهش بسیار کم بوده که دلیل اصلی 

و مشکالت مالی  ها یگاوداراین این امر، عملکرد پایین 

 آالت نیماشامداران در تأمین مالی برای خرید این د

 بوده است. 

متفاوت بودن کارایی به ازای  ،کارایی یریگ اندازه

ۀ . همچنین مقایسدهد را نشان میα مقادیر مختلف 

گروه دوم کارایی که  دهد یمواحدهای تولیدی نشان 

است رأس دام( از همه بیشتر  48تا  4)دامداران دارای 

رأس دام(  48سوم )دامداران بیش از  گروهن و بعد از آ

 رأس دام( قرار دارند. 4و گروه اول )کمتر از 

با توجه به اینکه تأمین مالی برای خرید مواد 

 یها یدامدارخوراکی دام از علل اصلی کارایی پایین 

 از تجربیات توان یم، در این زمینه استسنتی 

 

کانادا،  کشورهای دیگر نظیر امریکا، روسیه، ترکیه،

 یها برنامهد. در این کشورها کرچین و هند استفاده 

حمایتی فراوانی برای افزایش عملکرد تولید شیر و 

حمایت از تولیدکنندگان استفاده شده است. در ایران 

 بیشتر برای تأمین مالی دامداران که توان یمنیز 

دامداران موردمطالعه آن را سدی بر سر راه خود 

، از اند دادهناچار به این فعالیت ادامه  و به اند دانسته

حمایتی پرداخت یارانه به ازای هر رأس  یها استیس

اسپرم برای تلقیح  ۀروسیه(، پرداخت هزین ۀگاو )تجرب

کشورهای روسیه، ترکیه، امریکا و  ۀمصنوعی )تجرب

کانادا(، پرداخت یارانه برای عملیات اصالح نژاد دام 

اخت یارانه به ازای هر روسیه و ترکیه(، پرد ۀ)تجرب

ترکیه(، تعیین تعرفه بر  ۀکیلوگرم شیر تولیدی )تجرب

واردات محصوالت لبنی برای حمایت از تولید داخلی 

 ۀروسیه و کانادا(، پرداخت یارانه برای هر گوسال ۀ)تجرب

روسیه(،  ۀمتولدشده با روش تلقیح مصنوعی )تجرب

منظور حمایت از  حمایتی قیمتی به یها برنامه

بازار و  یها متیقتولیدکنندگان در برابر کاهش 

در برابر نوسانات قیمت و  کنندگان مصرفحمایت از 

امریکا و  ۀتغییرات عرضه و تقاضای فصلی )تجرب

 ۀلبنیات )تجرب ۀکانادا(، ایجاد سیستم مدیریت عرض

هند،  ۀملی )تجرب صورت بهکانادا( و بازاریابی شیر 

 .کردکانادا و چین( استفاده 
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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. 
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