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 ورد استفاده در تحليل،نسندنتال به عنوان تابع مراتابع ت برآورد آزمون برتري مدل، از طريق و
 با .به دليل تعداد كم شركتهاي تعاوني، از همه گاوداران مصاحبه به عمل آمد .انتخاب گرديد

هاي سبوس و ه نهاداز دست آمد كه ه ب در تابع منتخب اين نتيجه بيتوجه به معني داري ضرا
ها در استان بيش از اندازه استفاده شده ه از اين نهاد توليدي و به عبارتينمك در ناحيه سوم 

به  اندمورد استفاده قرار گرفتهدر ناحيه اول نيز كنسانتره و نيروي كار  هاي مكمل،ه نهاد .است
ميانگين كارايي فني  .ايش مي يابدتوليد افز ها،ه كه در صورت افزايش اين نهاد مفهوماين 

نوسان % 99تا حداكثر % 84از حداقل تقريباً بوده كه % 94حدوداً واحدهاي گاوداري شيري 
  قابل افزايش% 6طور متوسط با بهبود روند مديريتي ميزان كارايي فني ه ب و سته اداشت

كه با  بوده است% 15همچنين شكاف بين بهترين و ضعيفترين توليد كننده حدود  .دمي باش
عوامل مؤثر بر كارايي فني شركتهاي  در پايان،. باشد مي بهبوداعمال شيوه هاي مديريتي قابل 

د كه ميزان تجربه، سطح تحصيالت و انتايج نشان د شد و تعاوني گاو شيري بررسي و تحليل
شده به هر رأس گاو اثر مثبت و معني دار بر كارايي فني داشته در  مساحت اختصاص داده

  .ندحالي كه عوامل اندازه خانوار و سن اثر معني داري از لحاظ آماري نداشته ا
  

  :هاكليدواژه

  ترانسندنتال، كهگيلويه و بوير احمدتابع شير، توليد، كارايي، 
  

  مقدمه

دامداران  ه در حالي كهدشتوليد  88-87هاي ميليون تن شير در كشور طي سال 8بيش از 
به دليل هزينه هاي زياد توليد شير و همچنين كافي نبودن ظرفيت كارخانه ها و پايين بودن 

رو هستند و همه ساله بخشي از ارز كمياب كشور ه قيمت شير تحويلي با مشكل ادامه توليد روب
با توجه به لذا كره   مي گردد و ورده هاي حاصل از شير از قبيل پنير و اصرف وارد كردن فر

لزوم حل مشكالت اين  ،ورده هاي آنارشد جمعيت در كشور و افزايش تقاضا براي شير و فر
  ).1388لوزاده و صالح،ياير(رشته فعاليت اقتصادي اهميت بيشتري پيدا مي كند 
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 كاهش هزينه توليد شير و همچنين افزايش توليد شير بدون افزايش در منابع اساسي و
كار گرفته شده در توليد شير ه كه در توليد نهاده هاي ب -محدود آن از قبيل زمين و آب

امري مطلوب مي باشد كه امروزه بسيار زياد مورد توجه قرار مي گيرد  -شونداستفاده مي
  ).1384كوپايي، (

فعاليتهاي مهم بخش  زاورده هاي آن يكي افر و توليد شير به منظور پرورش گاو
 رأس در هزار 872 از وگوساله اصيل كشور جمعيت گاو .باشدمي  ايران  كشور در  كشاورزي

داشته  درصد 9/4 برابركه رشدي افزايش يافته  1387رأس درسال  هزار 915 به 1386 سال
 4060ه ب  1386رأس درسال  هزار 3747 ازنيز  رگ كشور وگوساله دو جمعيت گاو. است
استان كهگيلويه در اين ميان . استدرصد رشد داشته  35/8 كهرسيده  1387 سال رأس در هزار

هزار رأس گاو  39/52هزار رأس دو رگ و  29/3هزارگاو اصيل،  32/1و بويراحمد داراي 
روند توليد شير نيز در . هزار رأس گاو در استان مي باشد 55/57كه دركل تعداد آن بوده بومي 

رسيده است كه اين روند  1388ار تن در سال هز 8772به  1383هزار تن درسال  6720ايران از
  ).1388وزارت تعاون، ( دهدنشان ميافزايش مناسب شير را دركشور 

امروزه محدوديت منابع وگسترش روزافزون تقاضا براي مواد غذايي از مسائل جدي 
از اين رو توجه به افزايش توليد محصوالت دامپروري با همان ميزان . كشور محسوب مي شود

اينكه نهاده هاي توليد به چه نحوي به كارگرفته . ده هاي در دسترس امري ضروري مي باشدنها
كارايي به عنوان يك . از اهميت خاصي برخوردار است گردند،د تا منجر به افزايش توليد ونش

به ويژه در اقتصاد كشاورزي  ،توليد و بهره وري منابع توليد افزايشعامل بسيار مهم در 
اين كشورها از يك طرف با كمبود منابع و . محسوب مي شود ،حال توسعهكشورهاي در 

هاي موجود به طور كارا استفاده نمي فناوريد و از طرف ديگر، ازنفرصتهاي محدود مواجه
كارايي در توليد محصوالت دامپروري وكوشش در جهت نامطالعات مربوط به  ،بنابراين ؛كنند

شناخت تنگناهاي توسعه كشاورزي و نيز  نابع در اين كشورهابهبود كارايي و استفاده بهينه از م
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مناسب به افزايش بهره وري عوامل توليد و افزايش توليد محصوالت كشاورزي  راهبرد واتخاذ 
  ).1388لوزاده و صالح،ياير(كمك مي نمايد 

در دهه هاي اخير در نتيجه مطالعات فراواني كه در زمينه اقتصاد تعاونيها صورت گرفته 
وري و بازاريابي كشاورزي، االگوهاي رفتار اقتصادي تعاونيها، به ويژه تعاونيهاي فر ،است

تعاون بحث رفتار  نظريهيكي از زمينه هاي بسيار مهم دردر واقع . توسعة قابل توجهي يافته اند
صورت گرفته،  ايرانمتأسفانه طي مطالعاتي كه در زمينه تعاونيها در  ست كهاقتصادي تعاونيها

تعاون براي رفتار اقتصادي تعاونيها  نظريهدر حالي كه در  ،له كمتر به چشم مي خوردئين مسا
يكي از اين رفتارهاي اقتصادي . استشده الگوها، اهداف مختلف وگاه متفاوتي در نظر گرفته 

، كه يكي از   عمده ترين عوامل كاهش شير در ستله استفاده از نهاده ها به صورت كارائمس
با بررسي و مطالعه در اين زمينه و تعيين مقادير . در استان كهگيلويه و بويراحمد استكشور و 

و به تبع آن، در و تعاونيهاي مربوطه بهينه نهاده مي توان افق روشني را براي گاوداريهاي استان 
  . كشور شاهد بود

ن، با توجه به امكانات و محدوديتهاي موجود در بخش كشاورزي ايرابا اين اوصاف 
كارگيري صحيح و مطلوب ه يكي از راه هاي اساسي براي افزايش توليد و درآمد كشاورزان، ب

در و كارايي فني در زمينه برآورد توابع توليد . عوامل موجود و بهبود كارايي فني مي باشد
بخش كشاورزي و دامپروري در داخل و خارج از كشور مطالعاتي صورت گرفته است كه به 

  :اشاره مي شودزير در  برخي از آنها

به بررسي كارايي فني گندمكاران و عوامل مؤثر بر آن در استان ) 1380(رحماني 
در اين مطالعه كارايي فني گندمكاران استان با بهره گيري . كهگيلويه و بويراحمد پرداخته است

فني از تخمين تابع توليد مرزي اندازه گيري و عوامل اقتصادي اجتماعي مؤثر بركارايي 
يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه ميان مقادير كارايي فني بهترين زارع با . مشخص شده است

همچنين پتانسيل افزايش توليد در شهرستانهاي . ديگر زارعان اختالف زيادي وجود دارد
ميزان تحصيالت، . درصد است 33درصد و در شهرستان دوگنبدان  41كهگيلويه وبويراحمد 
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ماشين آالت كشاورزي و تعداد  و ترويجي، نوع مالكيت، ياي آموزششركت در كالسه
قطعات زمين زير كشت گندم از جمله عوامل اقتصادي اجتماعي مؤثر بر ناكارايي فني 

  .گندمكاران بوده است

به بررسي شاخص بهره وري گاو شيري و ) 1385( شدانشور كاخكي و همكاران
اده هاي توليدي در دامداري صنعتي در واحد توليد شير همچنين تعيين حدود استفادة بهينه از نه

براساس نتايج اين مطالعه، ميزان بهره وري هر . مؤسسة كنبيست آستان قدس رضوي پرداختند
است كه نشاندهندة باال بودن سطح بهره وري توليد شير  40/1گاو شيري در اين واحد توليدي 

رد تابع توليد شير مشخص شد كه ميزان همچنين پس از برآو. گاوهاي اين واحد مي باشد
ناحية (اي، تفالة خشك، ذرت دانه اي و جو در ناحيه دو استفاده از يونجة خشك، ذرت علوفه

و ميزان ) ناحية غير اقتصادي توليد(، ميزان استفاده از مالس در ناحية اول )اقتصادي توليد
ناحية (واحد توليدي در ناحية سوم استفاده از سبوس و نيز تعداد گاوهاي شيري موجود در اين 

  .دنقرار دار) غيراقتصادي

عيين ميزان تغييرات رفاه توليدكنندگان و ـت تـهـج) 1386( شـكارانـروري و همـس
پس از تخمين توابع عرضه و تقاضاي شير، ميزان  ،82-1338كنندگان براي دوره مصرف
اين سپس. قرار دادندير را مورد ارزيابيشدرصدي قيمت 20و  10، 5ر اثر تغييرات برفاه تغييرات

. مورد پيش بيني قرار گرفت 90-1383تغييرات رفاه به كمك چند روش پيش بيني براي دوره 
كنندگان مصرفافزايش و رفاهتوليدكنندگانرفاه ،شيرقيمتر اثر افزايشبدهد كه مينتايج نشان

رفاه توليدكنندگان ) افزايش(همواره تغييرات  ،ر اثر اين تغييراتبكه استگفتني. يابدميكاهش
همچنين براساس ميزان خطاي . رفاه مصرف كنندگان مي باشد) كاهش(بيش از تغييرات 

  . مي باشند روشهاي مناسبتري  Holtو روش ARIMA ،BROWN)1,0,1( روشهاي ،برآورد
 جمله ازدر زمينه ارزيابي اقتصادي طرحهاي دامپروري ) 1388(ايريلوزاده وصالح 

سياستهاي مربوط به حفظ ثبات  كه گيري كردندنتيجهگاوداري شيري در استان تهران 
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درآمدهاي حاصل از واحدهاي گاوداري نسبت به تثبيت نهادهاي توليدي از اهميت و اولويت 
همچنين تفاوت نسبي ميزان شاخصهاي مالي نسبت به شاخصهاي اقتصادي  .بيشتري برخوردارند

يت ارائه تسهيالت و كمكهاي اعطايي از سوي دولت به توليدكنندگان بوده بين اهمم همربوط
  .است

كارايي فني گندمكاران را در چهار ناحيه ) Battese and Corra, 1997(باتيس و كورا 
آنان نشان مي دهد كه كارايي فني كشاورزان مسنتر و مطالعه نتايج . از پاكستان برآورد كردند

  .تر بيشتر مي باشدداراي تحصيالت رسمي باال

گيري پاكستان را اندازهپنجابمزارعكارايي)Ali and Chaudhy, 1990(و چودريعلي
برتر و ساير كشاورزان، در  كشاورزانو نشان دادند كه با كاهش شكاف كارايي ميان  ندكرد

ون و ايونس وبراو. سطح فعلي كاربرد نهاده ها مي توان توليد و درآمد آنان را افزايش داد
)Bravo and Evenson, 1994 ( براي بررسي عوامل مؤثر بر كارايي فني كشاورزان پنبه كار

كه متوسط كارايي فني، اقتصادي، تخصيصي  ندنشان داد وپاراگوئه از آناليز واريانس استفاده 
  .درصد است 1/70.  7/40، 2/58به ترتيب 

شگران انجام شده است با مرور تحقيقات داخلي و خارجي كه تاكنون از سوي پژوه
گونه تأكيدي در انتخاب درست مدل تابع توليد متوسط و مرزي در  هيچشود مشخص مي

، به طوري كه در اكثر تحقيقات، از ردتعاونيهاي گاو شيري كشورهاي مختلف دنيا وجود ندا
ي در حال ،استفاده شده است براي برآورد تابع توليد مرزي تصادفي ١داگالس-تابع توليد كاب

، بهتر بتواند توابع توليد مرزي تصادفي را در تعيين )٢ترانسندنتال(كه ممكن است مدل متعالي 
كارايي فني گاوهاي شيري توضيح دهد كه به طور حتم با كمك آزمونهاي آماري، اين 

هدف اصلي از اين تحقيق شود كه در پايان اين بخش يادآوري مي. موضوع مشخص مي شود
  .مي باشد كهگيلويه و بوير احمدشركتهاي تعاوني گاو شيري در استان تعيين كارايي فني 

                                                            
1. Cobb-Douglas Production Function 
2. Trancendental 
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 مواد و روشها

مصاحبه حضوري  و تكميل پرسشنامه از استفاده با واطالعات مورد نياز اين تحقيق آمار
 شركت تعاوني گاوداري استان 40 از 88-1387و به روش نمونه گيري تصادفي ساده در سال 

 به نظري مباني و شده انجام مطالعات مربوط به سوابق عاتجمع آوري شد و ديگر اطال
 .دست آمده ب ذيربط سازمانهاي در موجود آمار و اسناد استفاده از با و اي كتابخانه صورت

تجزيه وتحليل داده ها با استفاده ازروشهاي اقتصادسنجي و تحليلهاي رگرسيوني درقالب 
 F كه پس از برآورد آزمون فتورت پذيرص) ترانسندنتال و داگالس -كاب(مدلهاي رياضي

نرم افزارهاي . حداقل مربعات مقيد، تابع ترانسندنتال به عنوان بهترين تابع توليد انتخاب گرديد
براي برآورد تابع توليد و بوده كه  Frontier4.1و  Eviews 5به كار گرفته شده در اين تحقيق 

  .گرفتندهمچنين كارايي فني مورد استفاده قرار 
  

  )متعالي(تابع توليد ترانسند نتال 

كلية  كردند كهمطرح  1957در سال  ٣و هاكينگ ٢، كارتر١اولين بار هالتررا اين تابع 
فرم كلي اين تابع براي نهاده متغير به . خصوصيات تابع نئوكالسيك ها را توضيح مي دهد

  :زير مي باشد  صورت
  )1             (                                                                    





n

i
ixiei

ixAY
1



  
، است كل نهاده هاي مصرف شده در توليد iXمقدار كل توليد شير، Yدر اين رابطه 

ميزان نمك مصرفي بر حسب  X2ميزان سبوس مصرفي بر حسب كيلوگرم،  X1به طوري كه 
ميزان كنسانتره مصرفي بر حسب  X4ي بر حسب كيلوگرم، ميزان مكمل مصرف X3كيلوگرم، 
 نفر و  -ميزان نيروي كار بر حسب روز X5كيلوگرم،  i  وi  كه بايد هستند پارامترهاي تابع

  .عرض از مبدأ مي باشدنيز  Aبه روش حداكثر درستنمايي تخمين زده شوند و 
                                                            

1. Halter 
2. Karter 
3.Haking 
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i در مدل ياد شده، جمله خطاست كه از دو جزء مستقل زير تشكيل شده است:  

itVitUit    )2(     

itV  جزء متفاوتي است كه تغييرات تصادفي توليد ناشي از تأثير عوامل خارج از
ال با ميانگين صفر و اين جزء داراي توزيع نرم. كنترل زارع مانند آب و هوا را در بر مي گيرد

2واريانس
v  است  2,0~ vV  .از طرف ديگرiU  مربوط به كارايي فني واحدهاست و

 است يكطرفه دامنة با نرمال توزيع داراي اين جزء. شودمي مديريتي عوامل شامل





 2,(~ uuiniu   .احدهايي كه مقدار توليد آنها روي تابع توليد مرزي قراربراي و  

 مي گيرد، iU  برابر صفر است و براي واحدهايي كه ميزان توليد آنها زير منحني مرزي توليد
  .بزرگتر از صفر خواهد بود iU ،است

  :زير مي باشد واريانس جمله خطاي تابع مرزي توليد به صورت رابطة
)3(                                                                                                   

222
uvs    

  :ه اندكردتعريفرا چنين پارامتر 1977و كورا در سال باتيس ،كارايي فنيتعيينبراي

)4(                                                     10                               
  22

2

2

2

sv

u

s

u











  

ان معناست كه اختالف  ددر مدل وجود ندارد و اين ب iU ،برابر صفر باشد هرگاه 
در اين حالت كارايي . باشدود بين واحدها مربوط به عوامل خارج از كنترل كشاورز ميموج

فني غير قابل مشاهده خواهد بود و روش حداقل مربعات معمولي به روش حداكثر درستنمايي 
  در غير اين صورت روش حداكثر درستنمايي مورد استفاده قرار ؛ترجيح  داده خواهد شد

 .مي گيرد

جان درو، الول، ماترو و اشميت با درنظر گرفتن فرضهايي كه نسبت  1982در سال 

  :نمودند تعيينيي فني را از طريق فرمول زير امعيار كار ،شده استمطرح  iUو iVبه
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 iE

EF
iEf

s
vu

iEiUE
)(1

)(.
)(  

 تابع توزيع نرمال استاندارد و  f*تابع چگالي نرمال استاندارد و F*در رابطه فوق
  .دنمي باش rو  uنسبت 

  :لذا كارايي فني واحدها را مي توان با استفاده از رابطة زير محاسبه نمود   

)6(                                                                                 iEiUETE  exp  
مدلي را ارائه نمودند كه عالوه بر اينكه كارايي  1993باتيس، كوئلي وكولبي در سال 

اين  . د داردتخصيصي در آن در نظر گرفته شده است، امكان استفاده از سريهاي زماني هم وجو
  :مدل به صورت رابطة زير است

)7(                                                                      itUitVitXitY    
i = 1 , 2 , 3 , …, N 

t = 1, 2, 3, … , T 

 

)8(                                                                         
   

 2.~

exp

uNitU

TtiUitU



 
 

   
 بردار نهاده ها، t ،it  Xام در دوره زماني iتوليد واحد  it  Yتعداد مشاهدات،  N كه در آن

يي فني مي اكارنا و مبينادفي متغير غيرتص itUمتغير تصادفي جزء اخالل، it  Vبردار ضرايب، 
  .هر دو پارامترهاي قابل تخمين هستند و  .باشد

) 1981(مدل به مدل پيت  ،شوددر نظر گرفته مي 0كه محدوديت  در حالي
مدل فوق به مدل اصلي كه  ،در نظر گرفته شود 1Tچنانچه محدوديت . تبديل خواهد شد

 محدوديت كه گردد و درصورتيبر مي ،ارائه شدشآگنر و همكارانبه وسيله 1977در سال
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0 ميزان كارايي فني . مدل فوق به مدل باتيس، كوئلي و كولبي تبديل خواهد شد ،باشد

  .در اين مدل در طول زمان ثابت فرض مي شود
  از آزمون نسبت حداكثر درستنمايي تعميم يافته استفاده ،براي انتخاب مدل مناسب

  :شودمي
)9(                       )](log)0([log2 1HlikelihoodHlikelihood   

  .ابل استفرضيه مق1Hفرضيه صفر و  0Hنسبت حداكثر درستنمايي ، در رابطه فوق 
بر آنها استوار  الف، ب، ج، د حال در اين قسمت به معرفي پارامترهايي كه فرضهاي 

  .مي پردازيم ،است
  :وضعيت جملة اخالل است.  
 : ميانگين جمالت اخاللui مثبت بودن آن نشانة توزيع نرمال دوطرفه و صفر و مي باشد

  .توزيع نرمال يكطرفه براي جمله اخالل است مبين بودن آن
  : اين پارامترمي تواند مثبت، منفي و يا صفر باشد . در خالل زمان است فناوريروند تغييرات

  .يي فني در طول زمان استاكه به ترتيب نشاندهندة صعودي، نزولي و ثابت بودن كار
  :د به صورت زير است دارسي قرار توان مورد برميكه را فروضي 

در اين حالت هر يك از پارامترهاي : گونه محدوديت باشد مدل بدون هيچ) الف
   .مقادير دلخواه اختيار مي نمايند و،

  .توزيع نرمال يكطرفه براي جمله اخالل است مبيناين حالت 0) ب

در اين حالت  .خنثي بودن مدل نسبت به زمان است مبيناين حالت  0) ج
  .تغييرات كارايي فني در طول زمان صفر مي باشد

0) د   در اين حالت واريانس جمله اخالل برابر صفر خواهد بود و
كارايي فني  ،براينبنا. دگردرميلذا تمام اختالفات بين واحدها به عوامل خارج از كنترل زارع ب

  .غير قابل مشاهده خواهد بود
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كارايي  فني كشاورزان از    آنها دراجتماعي و تأثير  -براي بررسي ويژگيهاي اقتصادي
چنانچه ويژگيهاي فوق به دو يا بيشتر از دو گروه تقسيم . واريانس استفاده مي شودتحليلآزمون

  ).1376نژاد و نجارزاده،موسي؛ 1381ن پور، حس(شوند كار گرفته ميبه Tو  Fشوند، آزمونهاي
  

  نواحي توليد 

سه ناحيه جدا از هم در  ،در تابع نئوكالسيك xiAPو  xiMPبا استفاده از رابطة بين 
 .توليد مشخص مي شود كه نقش تعيين كننده اي در ميزان نهاده متغير دارند

  ناحية اول توليد 

جايي كه  بهشروع و ) نقطه صفر(ناحية اول توليد از مبدأ مختصات ، 1توجه به نمودار با 
در اين مرحله، توليد نهايي عامل . ، خاتمه مي يابد) Bنقطه( توليد متوسط به حداكثر خود برسد

از اين رو، مقادير توليد  .)MP>AP(توليد مثبت و همواره بزرگتر از توليد متوسط آن است
 .ليد كل هر دو با هم به همراه افزايش مصرف نهاده افزايش مي يابندمتوسط و تو

  ناحية دوم توليد 

xiيعني نقطه حداكثر  Bناحيه دوم توليد از نقطه  ،1با توجه به نمودار 
AP شروع  

در اين  .صفر مي شود، ادامه پيدا مي كند xiMPيعني جايي كه Cشود و تا نقطه مي
xiمساوي با  xiMPمرحله

AP آن است، ولي مقدار آن مثبت يا مساوي صفر  زيا كوچكتر ا
   .است

  ناحية سوم توليد 

 xiMPآغاز مي شود كه توليد نهايي Cناحية سوم توليد از نقطه  ،1با توجه به نمودار 
كه كل  طوريه ار بيش از حد نهادة متغيربا نهادة ثابت تركيب مي گردد بمنفي مي شود و مقد

توليد در مرحله سوم، حتي اگر نهادة متغير به صورت رايگان . ده شروع به كاهش مي نمايدنستا
در اختيار توليد كننده باشد، از لحاظ اقتصادي معقول نيست، زيرا اضافه نمودن نهاده ثابت 

در اين مرحله، بازده كاهنده نسبت به مقياس وجود دارد، به . ودده مي شنباعث كاهش ستا



  6 شمارهدوره جديد،  –تعاون                                                                        32

واحد ما قبل  يند توليد، مقدار محصول را كمتر ازاكه هر واحد از نهادة اضافه شده به فر طوري
 .خود افزايش مي دهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 نواحي سه گانه تابع توليد نئوكالسيك ها با يك نهاده متغير .1نمودار

  نتايج و بحث

  تابع توليد .1

باتوجه به اينكه تابع ترانسندنتال به عنوان تابع برتر شناخته شده است، بنابراين به بررسي 
  .آمده است 1نتايج حاصل در جدول . نتايج اين تابع پرداخته مي شود

5544332211

55443322110
xbxbxbxbxb

LnxLnxLnxLnxLnxLny



 
    )10                          (  

  :كه در آن
Lnx1 = سبوس مصرفيلگاريتم                Lnx2 =لگاريتم ميزان نمك مصرفي  
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=Lnx3 لگاريتم ميزان مكمل مصرفي               =Lnx4 ميزان كنسانتره مصرفي  
 =Lnx5  ميزان نيروي كار                                X1 =سبوس مصرفي 

  X2 =نمك مصرفي                                       =X3 مكمل مصرفي 

=X4 كنسانتره مصرفي                                      X5 =نيروي كار  
نتايج رگرسيون تابع توليد ترانسندنتال شركتهاي تعاوني گاو شيري در شهرستان . 1جدول

  كهگيلويه و بوير احمد
  T  ضريب  متغير

  -86/1*  -88/325  مقدار ثابت

Lnx1  55/0- ns25/0  
Lnx2  51/0- **53/1-  
Lnx3  22/0 ns 46/0  
Lnx4  39/2 **53/1  

Lnx5  38/29- ***04/5-  
X1  64/0- ns 71/0-  

X2  31/1-  *95/1-  

X3  44/3  ***66/1  

X4  05/0  ns 16/0  

X5  18/1  ***86/3  

٩٢/١D.W=  

۴٠N=  

23/33F= 

000/0 Signif F=  
99/0 2R =  
98/0 2R  =  

  يافته هاي تحقيق:مأخذ

  درصد 1معني داري در سطح :               ***درصد 5معني داري در سطح          **:درصد10معني داري در سطح  *: 
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درصد  99مي باشد، متغيرهاي موجود در اين تابع  99/0كه برابر با ٢Rباتوجه به ميزان 
ن مي دهد تابع تخمين زده شده معني دار نشا Fآماره . دنتغييرات متغير وابسته راتوضيح مي ده

 ،توان نتيجه گرفت درتابعمي باشد مي92/1واتسون  كه برابر -باتوجه به آماره دوربين . است 
  .خود همبستگي وجود ندارد

نهاده نمك درسطح ده درصد معني دار و نهاده هاي لگاريتم نمك،  ،1طبق جدول 
و نهاده هاي لگاريتم نيروي كار، مكمل و نيروي  درصد معني دار 5لگاريتم كنسانتره در سطح 

. دنكار در سطح يك درصد معني دار و همچنين عرض ازمبدأ درسطح ده درصد معني دار
  .دنسايرمتغيرها فاقد معني مي باش همچنين

  
 كشش توليد نهاده ها. 2

  :فرمول كشش توليد درتابع ترانسندنتال به صورت زير مي باشد
  

  ixieixAY




 
  

  ،كشش توليد در تابع ترانسندنتال محاسبه مي شود ،2باتوجه به جدول 
  كشش توليد هر يك از نهاده هاي مصرفي در توليد شير. 2جدول 

  كشش توليد  نهاده ها

 -75/19 سبوس
 -66/0 نمك
 98/13 مكمل
 49/2 كنسانتره

 54/22 نيروي كار

 40 تعداد نمونه مورد مطالعه

  يافته هاي تحقيق: مأخذ        

iiii xE  
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توان نتيجه گرفت كه نهاده هاي سبوس و باتوجه به ميزان محاسباتي  كششهاي توليد مي
سوم توليدي قراردارند و در نتيجه از  ةدر ناحي  ارند،نمك به دليل اينكه ميزان كشش منفي د

ري هاي نمك در اكثر گاودااز استفاده بيش از حد . استفاده مي شود حداين نهاده ها بيش از 
موجب نگهداري آب در بدن و ايجاد خيز در برخي گاوها به ويژه تليسه در  وايران وجود دارد 

نهاده هاي مكمل، كنسانتره و نيروي . شكم اول مي شود وكاهش توليد شير را سبب مي گردد
ن در ناحيه اول توليد قرار دارند، به اي ،ددارنكار  به دليل اينكه ميزان كشش باالتر از يك 
  لذا پيشنهادو ميزان توليد افزوده مي شود  رمفهوم كه در صورت افزايش اين  نهاده ها، ب

كنسانتره و نيروي كار به مقدار بيشتر درگاوداري هاي استان  شود از نهاده هاي مكمل،مي
  . كهگيلويه و بويراحمد استفاده شود

  
  كارايي فني واحدهاي گاوداري مورد مطالعه . 3

از تابع توليدي مرزي  ،ورد كارايي فني واحدهاي گاوداري مورد مطالعهبه منظور برآ
انجام  Deapو Frontier 4/1برآورد با كمك بسته نرم افزاري . تصادفي استفاده شده است

يكي از فرضهاي مورد آزمون در اين  ،طور كه ذكر گرديد همان. گرفته است
0قسمت  يه پذيرفته شود به اين مفهوم است كه كارايي اگر اين فرض. مي باشد

به عبارتي تفاوت ميان كارايي فني واحدهاي گاوداري مورد مطالعه  ؛فني قابل محاسبه نيست
در صورتي كه اين فرض  .ناشي از وجود عوامل تصادفي بوده و عوامل مديريتي دخالتي ندارند

هاي گاوداري در ميان گاوداران بخشي از تفاوتهاي موجود در توليد شير واحد،مردود شود
حداكثر  هجهت آزمون فرض فوق مقدار آمار. مورد مطالعه به علت عوامل مديريتي مي باشد

)  2(ي دوكاسپس آماره  و  دوشميمحاسبه  وراستنمايي در دو وضعيت با و بدون 
ي كاد و با مقايسه آن با مقدار يآميدست ه ب ،طبق آنچه در روش تحقيق ذكر گرديد

0(جدول فرض مذكور ) 2(دو  (در صورتي كه  .آزمون مي گردد
نتايج  .درد مي شو0Hفرض  ،جدول بزرگتر باشد  2محاسباتي از مقدار 2مقدار
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 ،طور كه مشاهده مي شود همان. آورده شده است 3آزمون فرض فوق در جدول 
0فرض   و لذا اين نتيجه استنباط مي شود كه بخشي از تفاوت  گرددميرد

بر . موجود در توليد شير گاوداريهاي شيري مورد مطالعه متأثر از عوامل مديريتي مي باشد
  .ر كارايي فني واحدهاي گاوداري شيري قابل اندازه گيري استهمين اساس مقدا

  نتايج حاصل از آزمون حداكثر راستنمايي. 3جدول 
  نتيجه  جدول2  محاسباتي2  فرضيات

0  46/12 38/3  عدم پذيرش  
0 0 3/3  پذيرش  

  يافته هاي تحقيق: أخذم 

 2/84درصد بوده كه از حداقل  9/94ميانگين كارايي فني واحدهاي گاوداري شيري 
طور متوسط با ه بدهد كه نشان ميدرصد نوسان داشته است ) 4جدول( 9/99درصد تا حداكثر 

همچنين شكاف ميان . درصد قابل افزايش است 6ميزان كارايي فني  ،بهبود روند مديريتي
  اشد كه با اعمال شيوه هاي مديريتيـبد ميـدرص 15دود ـوليد كننده حـن تـريـين و ضعيفترـبهت

  .استقابل بهبود 
  توزيع فراواني شركتهاي تعاوني گاو شيري در سطوح مختلف كارايي فني . 4جدول 

  )درصد(سطوح كارايي فني 
  توزيع فراواني 

  درصد  تعداد

  0 0 80كمتر از

80-90 2 5  

  95 38 90ازبزرگتر

  9/94 ميانگين

  2/84  حداقل

  9/99 حداكثر

  يافته هاي تحقيق: مأخذ          
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  عوامل مؤثر بر كارايي فني. 4

ثر بر كارايي فني، عواملي مانند سن مدير واحد گاوداري، تجربه، ؤدر قسمت عوامل م

د بررسي و سطح تحصيالت، اندازه خانوار و مساحت اختصاص داده شده به هر رأس گاو مور

دهد كه  رابطه مثبتي بين سن كشاورزان و نتايج حاصل نشان مي. )5 جدول( تحليل قرار گرفتند

ميزان تجربه اثر  . هستكارايي فني آنها وجود داشته و اين متغير از نظر آماري معني دار نيز 

ايي فني آنها ميزان كار ،عبارتي با افزايش تجربه گاودارانه ب ؛معني دار بر كارايي فني دارد

رابطه مساحت تخصيص داده شده به هر رأس گاو و كارايي فني  مورددر . افزايش يافته است

  سطح تحصيالتمورد در . نتايج حاكي از وجود يك رابطه مثبت و معني دار مي باشد

تر توان گفت كه افراد داراي مدارك باالتر از زمينه مساعدتري جهت مطالعه تخصصييم

و به نحو مطلوبتري مي توانند ند ائل مربوط به گاوداريهاي شيري برخوردارموضوعات و مس

در مورد رابطه سطوح مختلف اندازه خانوار با ميانگين كارايي . مديريت علمي را اعمال نمايند

  .فني آنها هيچ رابطه معني داري از نظر آماري ديده نشده است
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اوني گاو شيري با توجه به ويژگيهاي مقايسه ميانگين كارايي فني شركتهاي تع. 5جدول 

  اقتصادي آنها  - اجتماعي

  يافته هاي تحقيق: مأخذ     

  نتيجه گيري و پيشنهاد

ت تعاوني گاو شيري در كهگيلويه ـركـش 40از  ،يـصادفـري تـه گيـمونـاده از نـبا استف
ط رياضي بين توليد و بمنظور بررسي روابه . و بويراحمد اطالعات مورد نياز جمع آوري شد

. مصرف نهاده ها، توابع توليد شير به فرم ترانسندنتال و كشش توليد نهاده ها برآورد گرديد
همچنين كارايي فني گاوداران و عوامل مؤثر بر آن نيز مورد سنجش و تجزيه و تحليل قرار 

  تعداد  كارايي متغيرها  تعداد  كارايي  متغير ها

  :سن. 1
  سال 40كمتر از 

  سال 60تا  40
  سال 60بيشتر از 

F-Value  

  
5/67  
6/60  
0/73  

**574/1 

  
8  

17  
15  

  :تجربه. 2
  سال 20كمتر از 

  سال 40تا  20
  سال 40بيشتر از 

F-Value 

  
7/71  
5/67  
6/74  

*435/1  

  
6  

13  
21  
  

  :تحصيالت. 3
  بي سواد تا ابتدايي
  راهنمايي تا ديپلم
  ديپلم به باال
F- Value 

  
9/70  
2/65  
1/70  

**126/2 

  
10  
15  
15  

  :اندازه خانوار. 4
  نفر 5كمتر از 

  نفر 9تا  5
  نفر 9بيشتر از 

F-Value  

  
5/6  
8/55  
3/65  

ns312/0  

  
4  

30  
6  

  مساحت. 5
  متر150كمتر از 

  متر 300تا  150
  متر 300بيشتر از 

F-Value  

 

6/80  
3/70  
1/45  

**786/0  

  
20  
10  
10  
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سانتره بيشترين كشش مثبت را نتايج نشان داد كه نهاده هاي مكمل، نيروي كار و كن. گرفت
نهاده هاي  .نداند در حالي كه كشش توليد نهاده هاي سبوس و نمك منفي برآورد شدداشته

عبارت ديگر از اين نهاده ها بيش از اندازه ه ب ؛سوم توليدي هستند ةسبوس و نمك در ناحي
  استفاده 

ه اين مفهوم توليد قرار دارند ب شود و نهاده هاي مكمل، كنسانتره و نيروي كار در ناحيه اولمي
درصد بوده كه  5/94ميانگين كارايي فني گاوداران . ميزان توليد مي افزايند ها، بركه اين  نهاده

متغيرهاي سن، تحصيالت، . درصد نوسان داشته است 9/99درصد تا حداكثر  2/84از حداقل 
 ه با ميانگين كارايي فنيتجربه، مساحت اختصاص داده شده به هر رأس گاو به طور جداگان

پيشنهاهاي زير جهت بهبود كارايي  ،با توجه به نتايج اين تحقيق. رابطه مستقيمي داشته اند
  :گاوداران استان ارائه مي شود

گردد با توجه به قرار گرفتن مكمل و كنسانتره و نيروي كار در ناحيه اول پيشنهاد مي -
 .كهگيلويه و بوير احمد بيشتر استفاده شوداز اين نهاده ها در توليد شير در استان 

شود با توجه به قرار گرفتن نهاده هاي سبوس و نمك در ناحيه سوم توليد، پيشنهاد مي -
 .از اين دو نهاده در توليد شير استان كهگيلويه و بويراحمد كمتر استفاده شود

خصوص ه زم بافراد در ارتباط مستمر با مراكز آموزشي قرارگرفته و آموزشهاي ال -
  .آموزشهاي تخصصي به صورت مستمر به آنها ارائه گردد
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