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بررسي كارايي فني واحدهاي صنعتي پرواربندي 
گوساله استان مركزي 

چكید ه 
 اين تحقیق با هدف بررسي كارايي فني عوامل تولید با تأكید بر مديريت ريسک در واحدهاي صنعتي پرواربندي گوساله در 
استان مركزي صورت گرفت. به اين منظور كارايي فني به روش حداقل مربعات تصحیح شده و همچنین معیار تیمر تعیین 
و رابطه متغیرهاي مورد مطالعه با اســتفاده از آزمون هاي آماري مورد آزمون قرار گرفت. ضمن اين كه، برای اندازه گیری 
ريســک از معیار ضريب تغییرات استفاده شــد. داده هاي مورد نیاز اين تحقیق از طريق تكمیل پرسشنامه با  مصاحبه 
حضوري از تعداد 102 واحد پرواربندي در سه طبقه ظرفیتي شامل كوچک، متوسط و بزرگ از 7 شهرستان استان مركزي 
كه به روش نمونه گیري طبقه بندي شــده انتساب متناسب در ســال 1391 انتخاب شده بودند، جمع آوري گرديد. نتايج 
تحقیق نشــان داد كه میانگین كارايي فّني كل واحدهاي مورد مطالعه برابر 49/2 درصد بود كه بیانگر آن است كه واحدها 
از كارايي فني متوســطي برخوردار بوده و آن گونه كه الزم است از نهاده هاي تولید به صورت بهینه استفاده نكرده اند. در 
بین شهرستان هاي استان، شهرســتان هاي خمین، كمیجان و زرند به ترتیب داراي بیشترين میزان میانگین كارايي فّني 
بودند. ضمن اين كه، اختالف 55 درصدي بین واحدهاي تولید با بیشترين و كمترين كارايي فّني وجود داشت. برآورد تابع 
تولید نشــان داد كه بیشترين كشش تولید به ترتیب مربوط به نهاده  هاي نیروي كار ، خوراک مصرفي و ظرفیت فعال بود. 
 )p<0/05( نتايــج همچنین بیانگر آن بود كه رابطه معني دار بین ظرفیت فّعــال واحدهاي پرواربندي و میزان كارايي فّني
وجود ندارد.  از ســوی ديگر، بررسی ضريب تغییرات قیمت و وزن زنده در انتهای پروار نشانگر باالتر بودن ريسک قیمتی 
در مقايســه با ريسک تولید بود. ضمن اين كه، رابطه معنی داری بین بیمه دام و كارايی فّنی و نیز درآمد خالص به ازاء يک 

رأس گوساله پرواری وجود نداشت كه نشان می دهد كه بیمه دام از كارآمدی الزم در مديريت ريسک برخوردار نیست. 

كلمات كلید ی: پرواربندي گوساله، تابع تولید، كارايي فني، مديريت ريسک، استان مركزي 
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مقد مه
گوشــت نه تنهــا از جنبه تأمين پروتئين حيوانــي مورد نياز و 
امنيت غذايي جمعيت رو به رشــد کشــور حائز اهميت است، بلکه 
از جنبه ســهم آن در ارزش افزوده بخش کشاورزي، داراي جايگاه 
ويژه اي اســت. بررســي ميزان توليد انواع گوشت در ايران و جهان 
نشــان مي دهد که در ســال 2010 ميالدي ايران با توليد بيش از 
2/58 ميليون تن انواع گوشــت، با سهمي معادل 0/87 درصد، رتبه 
بيست و دوم را در بين 210 کشور توليدکننده گوشت در جهان در 
اختيار داشــته است. در همين سال، ايران با توليد 410/5 هزار تن 
گوشــت گوساله و با سهمي معادل 0/61 درصد، در بين 197 کشور 
توليدکننده اين محصول، رتبه بيست و نهم را به خود اختصاص داده 

  .)2010 ، Faostat( است
از ســوي ديگر، ميزان ســرانه مصرف پروتئين اعم از گياهي و 
حيوانــي در جهان در ســال 2007 ميالدي برابــر 77 گرم در روز 
بوده و ايران با ســرانه مصرف 84 گرم در روز، در بين کشــورهاي 
جهان از اين حيث حائز رتبه شــصت و چهارم بــوده و از ميانگين 

جهاني نيز باالتر اســت. اين در حالي اســت که از اين ميزان، تنها 
24 گرم به پروتئين حيواني اختصاص داشته که نسبت به ميانگين 
ســرانه مصرف پروتئين حيواني در جهان )29/8 گرم در روز( کمتر 
مي باشــد. از ســوي ديگر، سهم انواع گوشــت در تأمين اين ميزان 
سرانه مصرف پروتئين حيواني در ايران برابر 50/9 درصد بوده است 

.)2007 ، Faostat(
اســتان مرکزي از جمله قطب هاي مهم پرواربندي گوســاله در 
کشور تلقي مي شود. اين استان در سال 1388با دارا بودن 365/73 
هزار رأس گاو و گوســاله اعم از اصيل، دورگ و بومي، بيش از 4/4 
درصد از کل جمعيت گاو و گوســاله ايران را در اختيار داشته و در 
بين استان هاي کشور حائز مقام دوازدهم مي باشد. ضمن اين که، اين 
اســتان با توليد 15 هزار تن گوشت گاو و گوساله حدود 3/3 درصد 
توليد گوشــت قرمز گاو و گوساله کشــور را به خود اختصاص داده 
است )آمارنامه کشاورزی سال 1388، 1389(. با در نظر گرفتن اين 
اهميت، تحقيق حاضر با هدف بررســي کارايي فني پرواربندي هاي 

گوساله در استان مرکزي شکل گرفت. 
تاکنون تحقيقــات متعددي در زمينه تعيين ميزان کارايي فني 
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An investigation of technical efficiency in the industrial fattening calves farms of Markazi province
By: Rahnavard Kaisami A. (Corresponding Author; Tel: +989127957403) Department of Animal Science, Varamin-
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and Agriculture Research Center
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This study aims to investigate the technical efficiency of production factors in the industrial fattening calves’ farms 
in Markazi province with emphasis on risk management. For this purpose, technical efficiency was determined using 
Corrected Ordinary Least Squares (COLS) method and Timmer measure, and also relationship of studied variables 
were examined by statistical tests. Meanwhile, coefficient of variation measure was applied for risk measurement. 
The necessary data was completed through completion of questionnaire with direct interview from 102 farms in three 
capacity groups included small, medium and large from 7 townships of Markazi province, which were selected by 
appropriate stratified sampling method in the year 2012. The results showed that the mean technical efficiency for all 
studied farms was equal to 49/2 percent, which indicates that the farms have a moderate technical efficiency and they 
don’t optimally utilize production inputs. Khomein, Komijan and Zarand townships had the highest mean technical 
efficiency between all townships of the province, respectively. Meanwhile, there was 55 percent difference in technical 
efficiency between the highest and lowest technically efficient farms. The estimation of production function revealed 
that the highest production elasticity was belonged to labour, feed and active capacity inputs, respectively. The results 
also indicated that there was not significant relationship between active capacity of farms and technical efficiency 
(p>0.05). On the other hand, the study of coefficient of variation in price and live weight in the end of fattening 
indicated that the price risk was more as compared to production risk. Meanwhile, there was no significant relationship 
between livestock insurance and net income per head of fattening calves with technical efficiency, which are shown 
that the livestock insurance is not necessarily effective for risk management. 

 Keywords:Fattening calves, Production function, Technical efficiency,Risk management, Markazi province 
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در صنعت دامپروري در ســطح ايران و جهان انجام شــده که از آن 
جمله مي توان به ترتيب به موارد زير اشاره کرد. 

صبوحــي )1374( در تحقيقي عوامل مؤثــر بر کارايي فني در 
گاوداري هاي شيري استان فارس را با استفاده از تخمين تابع توليد 
مرزي تصادفي به دســت آورد. در اين مطالعــه از تابع توليد کاب- 
داگالس اســتفاده شد. اطالعات مورد نياز اين تحقيق از تعداد 151 
گاوداري شــيري در دو شهرستان سپيدان و مرودشت استان فارس 
جمع آوري گرديد. نتايج نشــان داد که ســطح آموزش مدير واحد، 
اســتفاده از تکنيــک تلقيح مصنوعي، وجود جايــگاه کامل، حضور 
دامپزشــک تمام وقت در واحد و اندازه گله با کارايي فني واحدهاي 

مورد بررسي ارتباط معني داري داشتند. 
زيبايي )1375( کارايي فني گاوداري هاي شــيري استان فارس 
را برآورد نمود. ايشــان به اين منظــور از تابع توليد مرزي تصادفي 
اســتفاده کرد. داده هاي اين تحقيق از طريق تکميل پرسشــنامه از 
تعداد 100 واحد گاوداري شيري فعال در استان بدست آمد. .نتايج 
تحقيق نشــان داد که ميانگين کارايي فني واحدهاي مورد بررسي 
برابر 67/7 درصد بود که نشــانگر امکان افزايش توليد به ميزان 22 
درصــد  با به کارگيري نهاده هاي موجود مي باشــد. نتايج همچنين 
بيانگر آن بود که انــدازه گله بر ميزان کارايي فّني تأثير معني داري 

داشت. 
ترکمانــي و محمدي  )1381( در تحقيقي کارايي فني و عوامل 
مؤثر بر آن در واحدهاي پرواربندي گوساله در استان فارس را بررسي 
نمودند. ايشان به اين منظور از تکنيک هاي مرزي و غير مرزي و تابع 
توليد مرزي تصادفي ترانسندنتال استفاده کردند. داده هاي مورد نياز 
اين تحقيق از طريق تکميل پرسشنامه از تعداد 50 واحد پرواربندي 
گوساله در شهرستان شيراز در ســال 1377 جمع آوري شد. نتايج 
اين تحقيق نشــان داد که حدود 65 درصد از واحدهاي پرواربندي 
داراي کارايي فني بين 60 تا 80 درصد بودند و متوسط کارايي فني 
واحدهــاي پرواربندي مورد مطالعــه 75 درصد و حداقل و حداکثر 
کارايــي فني به ترتيب 36 و 91 درصد، متغير بود. اين امر نشــان 
مي دهد که امــکان افزايش توليد با توّجه به منابع موجود به ميزان 
قابــل توجهي وجود دارد. نتايج همچنين نشــان داد که متغيرهاي 
کالس ترويجي، ســابقه پرواربندي، ســواد و وام با عدم کارايي فّني 

يک رابطه مثبت و معني دار داشتند. 
يزدانــی و کيانی راد )1383( در تحقيقی به بررســی ريســک 
درآمــدی محصوالت گندم، جو، پياز و نخود در اســتان های فارس، 
کرمانشــاه و آذربايجان شــرقی پرداختند. ايشــان بدين منظور از 
شــاخص های ضريب تغييرات و ضريب همبستگی استفاده کردند. 
داده هــای مورد نياز اين تحقيق از داده های ســری زمانی حاصل از 
بانک های اطالعاتی و نشــريات وزارت جهاد کشــاورزی در فاصله 
سال های 1362 تا 1380 بدست آمد. نتايج اين تحقيق نشان داد که 
با توجه به باالتــر بودن ضريب تغييرات درآمد در هکتار محصوالت 
پياز، نخود آبی و گندم به ترتيب در اســتان های آذربايجان شرقی، 
کرمانشــاه و فارس، اين محصوالت دارای باالترين ريسک درآمدی 
بودند. ضمن اين که، همبســتگی پايين بين قيمت و عملکرد گندم 

ديم در اســتان های آذربايجان شرقی و کرمانشاه نيز نشانگر ريسک 
باالی درآمدی اين محصوالت و شــرايط مناسب اين محصوالت از 

لحاظ بيمه درآمدی بود.     
طالبي )1386( در بررســي کارايي فنــي واحدهاي پرواربندي 
گوســفند در چهار محال  و  بختياري نتيجه گرفتند که بيشــترين 
کشــش مثبت مربوط به نهــاده خوراك در واحدهــاي پرواربندي 
صنعتي و در واحدهاي ســنتي مربوط به نيــروي کار بود. ميانگين 
کارايــي فني براي واحدهاي صنعتي و ســنتي به ترتيب  92/97 و 
81/31 درصد بود که نشاندهنده توان بالقوه اين واحدها در افزايش 
توليد اســت. نتايج همچنين بيانگر آن بود کــه بين کارايي فني و 
تعداد بره پرواري در واحدهاي ســنتي رابطــه مثبت و معني داري 

وجود داشت.
بهمنــي )1388( در مطالعــه اي انــواع کارايــي در واحدهاي 
پرواربندي گوســفند در استان کردســتان را برآورد نمودند. نتايج 
تحقيق نشــان داد که کارايي فّني، تخصيصي و اقتصادي واحدهاي 
مورد بررسي به ترتيب برابر 0/85، 0/49و0/47 بود. ضمن  اين که، 
نتايج حاصل از تخمين تابع توليد بيانگر آن بود که نهاده هاي ظرفيت 
فعال واحد، نيروي کار و خوراك به ترتيب مهمترين نهاده هاي مؤثر 

بر توليد گوشت گوسفند در منطقه مورد بررسي بودند. 
فيض آبادی و يزدانی )1388( در تحقيقی به تعيين اثر نهاده های 
دان، دارو، سوخت و نيروی کار بر ريسک توليد در صنعت مرغداری 
شهرســتان سبزوار پرداختند. ايشان بدين منظور از روش مبتنی بر 
گشتاور استفاده نمودند. اطالعات مورد نياز در اين تحقيق از طريق 
تکميل پرسشــنامه از تعداد 166 مرغداری گوشــتی در شهرستان 
سبزوار بدست آمد. نتايج تحقيق بيانگر آن بود که نهاده های دارو و 

سوخت تأثير منفی و معنی  داری بر ريسک توليد داشتند. 
مشايخي و همکاران )1388( کارايي فني مرغداري هاي گوشتي 
اســتان تهران را با اســتفاده از معيار تيمر برآورد نمودند. داده هاي 
مــورد نياز اين تحقيــق از تعداد 46 واحد مرغداري گوشــتي اين 
اســتان با استفاده از نمونه گيري طبقه بندي شده تصادفي بر اساس 
ســه اقليم و دو فصل در ســال 1386 جمع آوري گرديد. نتايج اين 
تحقيق نشــان داد که ميانگين کارايي فني مرغداري هاي گوشــتي 
مورد مطالعه برابر 58 درصد بوده و تنها 10/9 درصد از مرغداري ها 

به طبقه داراي کارايي فني باال )بيش از 70 درصد( تعلق داشتند.
ترکمانی و موســوی )1390( در تحقيقی به بررسی اثرات بيمه 
محصوالت زراعی بر کارايی توليد و مديريت ريســک در کشاورزی 
استان فارس پرداختند. اطالعات مورد نياز اين تحقيق به ترتيب از 
تعداد 87 و 90 سيب زمينی کار بيمه شده و بيمه نشده بدست آمد. 
نتايج اين تحقيق نشان داد که بيمه بر کارايی فنی سيب زمينی کاران 

اثر معنی داری ندارد.
رفيعي و همکاران )1390( در تحقيقي کارايي فني گاوداري هاي 
صنعتي شيري اســتان گيالن را بررسي کردند. اطالعات مورد نياز 
اين تحقيق از تعداد 32 واحد گاوداري صنعتي شيري استان که در 
سال 1388 به روش نمونه گيري خوشه اي دو  مرحله اي انتخاب شده 
بودند، جمع آوري گرديد. نتايج اين تحقيق نشــان داد که ميانگين 
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کارايي فني با بازده ثابت و متغير نســبت به مقياس به ترتيب برابر 
88/3 و 97/6 درصــد بود. ضمن اين که، نتايــج بيانگر آن بود که 
واحدهــاي مورد مطالعــه داراي کارايي فّني کامل در اســتفاده از 

نهاده هاي توليد نبودند.   
اميني شــال و همــکاران )1391( کارايي فنــي مزارع صنعتي 
پرورش گاو شيري را در جنوب اســتان تهران اندازه گيري نمودند. 
 )DEA( بــراي نيل به اين هــدف از روش تحليل فراگيــر داده ها
اســتفاده شــد. اطالعات مورد نيــاز اين تحقيــق از طريق تکميل 
پرسشــنامه از تعداد 65 گاوداري شيري صنعتي در شهرستان هاي 
پاکدشــت و ري در سال 1387 جمع آوري شــد. نتايج اين تحقيق 
نشــان داد که ميانگين کارايي فني دامداري هاي مورد مطالعه برابر 
0/93 بود. ضمن اين که، با فرض بازدهي متغير نســبت به مقياس، 

حدود 51 درصد از دامداري ها از نظر فني کاماًل کارا بودند. 
Bravo- Ureta )1986( کارايــي فني گاوداري هاي شــيري 
منطقه نيوانگلند ايالت متحده را با اســتفاده از تابع کاب- داگالس 
مرزي قطعي تخمين زد. نتايج اين تحقيق نشان داد که بين کارايي 
فني و  ظرفيت واحد گاوداري شيري رابطه معني داري وجود ندارد. 
فنــي  Belbase )1987( در تحقيقــي کارايــي  Tauer و 
گاوداري هاي شــيري نيويورك را با استفاده از تابع توليد مرزي و به 
روش حداقل مربعات تصحيح شــده )COLS( تخمين زدند. نتايج 
نشــان داد که ميانگين کارايي فني گاوداري هاي مورد مطالعه برابر 
0/69 بود که بيانگر آن اســت که امــکان بهبود کارايي فني در اين 
گاوداري ها وجود دارد. نتايج اين تحقيق همچنين نشان داد که بين 
متغيرهاي مــکان و ظرفيت گاوداري با ميــزان کارايي فني، رابطه 

مثبت و معني داري وجود داشت.
Tauer )2001( کارايي و رقابت درگاوداري هاي کوچک شيري 
نيويورك در آمريکا را مورد بررسي قرار داد. اّطالعات مورد نياز اين 
تحقيق از 314 گاوداري کوچک در ســال 1999 جمع آوري گرديد.  
نتايج اين تحقيق نشان داد که باال بودن نسبي هزينه هاي توليد در 
تعداد زيادي از گاوداري هاي مورد بررســي ناشــي از ناکارايي فني 
بودند. ضمن اين کــه، گاوداري هاي کوچک کارا مي توانند در توليد 

اقتصادي شير با گاوداري هاي بزرگ، رقابت نمايند. 
Gasper و همــکاران )2009( در تحقيقــي کارايــي فنــي 
سيســتم هاي دامداري بزرگ در منطقه اگسترمادورا اسپانيا را مورد 
بررسي قرار دادند. ايشان بدين منظور از مدل غير پارامتريک تحليل 
پوششــي داده ها )DEA( اســتفاده کردند. داده هاي مورد نياز اين 
تحقيــق از طريق سرشــماري دامداري هاي منطقه در ســال هاي 
2004 و 2005 ميالدي بدست  آمد. نتايج اين تحقيق نشان داد که 
دامداري هاي داراي ترکيب متنوع دام در مقايسه با ساير دامداري ها 
داراي کارايي فني بيشــتري بودند. ضمــن آن که، ميانگين کارايي 
فني در بازده ثابت و متغير نســبت به مقياس به ترتيب برابر 0/7 و 

0/86 بود. 
Ezeh و همکاران )2012( در تحقيقي کارايي فني مرغداري هاي 
گوشــتي نيجريه را مورد بررسي قرار دادند. ايشان بدين منظور تابع 
توليد مــرزي کاب- داگالس را تخمين زدنــد. داده هاي مورد نياز 

اين تحقيق از تعداد 60 مرغداري گوشــتي که به روش نمونه گيري 
چند مرحله اي در ايالت آمبيا نيجريه انتخاب شده بودند، جمع آوري 
گرديد. نتايج اين تحقيق نشــان داد که کارايي فني واحدهاي مورد 
مطالعــه بين 8 نا 98 درصــد متغير بوده و ميانگيــن کارايي فني 
مرغداري هاي مورد بررســي برابر 75 درصد بــود. نتايج همچنين 
بيانگر آن بود کــه، اندازه خانوار توليد کننده و ســن، از مهمترين 

عوامل مؤثر بر ميزان کارايي فني اين واحدها بودند.
در مجموع، مروري بر مطالعات انجــام گرفته در زمينه کارايي 
فنــي در صنعت دامپروري و به طور خــاص، واحدهاي گاوداري در 
سطح ايران و جهان نشان مي دهد که کارايي فني گاوداري هاي مورد 
مطالعه در حد متوســطي بوده و امکان افزايش توليد با به کارگيري 
نهاده هاي موجــود نيز وجود دارد. ضمن اين کــه، تاکنون تحقيق 
جامعــي که در برگيرنده بررســي کارايي فنــي در پرواربندي هاي 
صنعتي گوساله در اســتان مرکزي صورت نگرفته است. لذا تحقيق 

حاضر در نظر دارد اين مهم را مورد بررسي قرار دهد.  

مواد و روش ها
جامعه آماري اين تحقيق شــامل کليــه گاوداري هاي صنعتي 
پرواربندي گوساله در اســتان مرکزي بود که اطالعات مورد نياز از 
طريق تکميل پرسشــنامه و ضمن مراجعــه حضوري به 102 واحد 
صنعتي پرواربندي گوســاله در ســال 1391  و با استفاده از روش 
نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده انتساب متناسب به دست آمد. 
همچنين براي تعيين حجم نمونه از فرمول کوکران اســتفاده شد. 
واحدهاي نمونه بر اساس ظرفيت در سه طبقه شامل کوچک )کمتر 
از 40 رأس(، متوسط )40 تا 70 رأس( و  بزرگ )70 رأس و باالتر( 
طبقه بندي و بر همين اســاس مورد تجزيــه و تحليل قرار گرفتند. 
بنابرايــن در طبقات مذکور به ترتيــب 35، 30 و 37 واحد انتخاب 

گرديد.  
کارايي عبارت است از نسبت بازده واقعي بدست آمده به بازدهي 
استاندارد و تعيين شده )مورد انتظار( يا به بياني ديگر، نسبت مقدار 
کاري که انجام مي شــود به مقدار کاري که بايد انجام شود )پيمان، 
 )Farrell، 1957 ( نخســتين بار موضوع کارايي توســط .)1374
مطرح شد. فارل کارايي اقتصادي )Economic Efficiency( را 
به دو جزء شامل کارايي فّني )Technical Efficiency( و کارايي 
تخصيصي )Allocative Efficiency(  تقســيم و براي سنجش 
 )Frontier production( آنهــا از مفهوم حداکثر يا مرز توليــد
بهره جســت. مدلي که در ابتدا بوســيله فارل معرفي شد يک مدل 
غير پارامتريک )Non – parametric( بود زيرا فاقد شکل خاّصي 

از تابع توليد بود. 
کارايي فني بيانگر توانايي يک بنگاه اقتصادي در رسيدن به حداکثر 
توليد از يک مجموعه نهاده مفروض مي باشد ))Jeffrey,1992. به 
بياني ديگر، کارايي فني در واقع عبارت اســت از توانايي يک واحد 
توليدي براي دســتيابي به حداکثر ميزان توليــد با توجه به مقدار 
ثابتي از نهاده هاي توليدي بوده و نشــانگر حداکثر ســتاده حاصل 
از ترکيب نهاده ها مي باشــد )آقايــي، 1382(. يکي از متداول ترين 

بررسي كارايي فني واحدهاي صنعتي ...
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شماره 101، نشريه علوم د امی، زمستان 1392

روش هاي اندازه گيري کارايي فني، استفاده از تابع توليد مرزي است. 
شــايان ذکر است که چنانچه اختالف توليد واقعي از توليد مرزي به 
عوامل مديريتي نسبت داده شــود، تابع مذکور را تابع توليد مرزي 
 Deterministic Parametric Frontier( پارامتريک قطعــي
P. F.( مينامند. چنانچه تابع توليد مرزي پارامتريک قطعي با روش 
 COLS )Corrected Ordinary حداقل مربعات تصحيح شده
Least Squares( برآورد شود به آن تابع توليد مرزي پارامتريک 
قطعــي آماري مي گويند که تابع توليد مــرزي مورد مطالعه در اين 
تحقيق نيــز از اين نوع مي باشــد. روش حداقــل مربعات معمولي 
تصحيح شــده نخستين بار در سال 1974 ميالدي توسط ريچموند 
ابداع شــد )Richmond, 1974(. در ايــن روش، ابتدا تابع توليد 
متوســط از روش حداقل مربعات معمولي )OLS( برآورد شــده تا 

بهترين برآوردگرهاي نا  اريب براي β ها بدست آيد. 
فرم کلي تابع مرزي پارامتريک قطعي به صورت زير مي باشد:

    Yi = F (Xki, β) exp(- Ui) ,     i = 1, 2…n                            (1
   

  که در آن:

Yi : توليد واقعي واحد i ام
Xi  : بردار نهاده k ام واحد i ام

β  : بردار پارامترها
Ui  : جمالت پسماند

F (Xki, β)  : حداکثر توليد
در مرحله بعد، بر اساس پيشنهاد گرين )Greene, 1980( تابع تا 
جايي که هيچ پسماند مثبتي نباشد و يکي از آنها صفر گردد، تغيير 
داده مي شود. اين امر از طريق اضافه نمودن بزرگترين جمله پسماند 
مثبــت )Residual( به عرض از مبــداء )Intercept( تابع توليد 

متوسط بدست مي آيد.
  تابع توليد کاب- داگالس زير را در نظر بگيريد:

                                   (2
 LnXi      

Q مقدار توليد،  Xi نهاده توليد i ام ،  αi  کشش توليد  که در آن 
نهاده توليد i ام، A عرض از مبداء مي باشد. با افزودن جمله پسماند 
به عــرض از مبداء ، تابع توليد مــرزي پارامتريک قطعي آماري به 

صورت زير به دست مي آيد:

(3

که  در آن                    و          مقدار توليد مرزي است.

 

XaALnQ i

m

i
if
Ln∑

=

∗+=
1

ε MaxAA +=∗

Q f
=

بــا جايگزين کردن ميزان مصرف نهاده هــاي واحدهاي نمونه در اين 

Y ( بدســت  i
∗  تابــع، توليــد حداکثر آنها يــا همان توليد مرزي ) 

مي آيد. به عبارتي از تقســيم مقدار ســتاده واقعي هر واحد بر مقدار 
ســتاده مرزي با همان مقدار از نهاده هاي مصرفي، کارايي فّني واحد 

محاسبه مي گردد.
Timmer (1971( معيــاري را براي اندازه گيــري کارايي فني به 

صورت زير تعيين نمود:

(4

    که در آن:

TEi : کارايي فني واحد توليدي i ام

Yi  : توليد واقعي واحد توليدي i ام

      : حداکثر توليد قابل دسترســي در واحد i ام در ســطح معين 
اســتفاده از نهاده ها يا عملکرد مقدار ســتاده اي که بر اساس ستاده 

مرزي تابع توليد حاصل مي شود.
مديريت ريسک در واقع استفاده از روش ها، ابزارها و سياست های 
گوناگون بــرای کاهش اثرات منفی انواع مختلف مخاطرات اســت. 
استفاده از اين ابزارها می تواند موجب تغيير در توزيع احتمالی نهايی 
فعاليت های کشاورزان شــود )Hardaker و همکاران 2004(. در 
اين تحقيــق برای اندازه گيری ريســک از معيــار ضريب تغييرات 
)Coefficient of Variation( استفاده شد. اندازه گيری ريسک 
به لحاظ نظری عبارت اســت از بــرآورد احتماالت بروز نتايج آينده 
)Turvey و Zaho ، 1999( و يکی از روش های متداول اندازه گيری 
ريســک، تعيين ضريب تغييرات می باشد که به صورت زير محاسبه 

می گردد )Roberts و همکاران 1998(:

SD                                    (5
CV  =                 

m     

    که در آن:

CV  : ضريب تغييرات
SD  : انحراف معيار متغير مورد بررسی

m  : ميانگين متغير مورد بررسی

هرچه ميزان اين معيار بزرگتر باشــد، نشان دهنده وجود ريسک 
باالتر برای متغير مورد نظر است )Roberts و همکاران 1998(.

برای مقابله با ريسک و عدم اطمينان موجود در بخش کشاورزی 

Y
YTE
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و در نتيجه، فراهم نمودن زمينه ســرمايه گذاری جديد در اين بخش، 
بيمه محصوالت کشاورزی به عنوان يکی از مناسب ترين راهکارها به 
شــمار می آيد )Hardaker  و همکاران 2004(. بر اين اساس، يکی 
از ابزارهای مهم کاهش ريسک توليد در پرواربندی های گوساله، بيمه 
دام می باشــد. در تحقيق حاضر، جهت بررسی رابطه بين انجام بيمه 
دام و کارايــی فنی واحدهای پرواربندی گوســاله مورد مطالعه و نيز 
درآمد خالص به ازاء يک رأس دام پرواری از تجزيه واريانس يک طرفه 

)One- way Analysis of Variance( استفاده گرديد.  

الگوي تحقیق
در اين تحقيق به منظور بررســي کارايي فّني واحدهاي صنعتي 
پرواربندي گوساله در استان مرکزي از مفهوم تابع توليد استفاده شد. 
به اين منظور پس از بررســي توابع توليد موجود، توابع توليد کاب- 
داگالس و ترانســندنتال در نظر گرفته شد. براي مقايسه اين دو تابع 
و به منظور تشــخيص تابع مناسب تر، از آزمون فيشر حداقل مربعات 
مقيد )Restricted Least Squares( که در آن تابع توليد کاب- 
داگالس بعنوان مدل مقيد )Restricted( و تابع توليد ترانسندنتال 
بــه عنوان مدل غير مقيد )Unrestricted( بود به صورت زير مورد 

آزمون قرار گرفت:

    (R2
UR-R2

R)/m          
F  =                                                                (6
              (1-R2

UR)/N-K                      

که در آن:     
R2  :ضريب تعيين چندگانه مدل رگرسيون مقيد

UR

R2 : ضريب تعيين چندگانه مدل رگرسيون غير مقيد
R

m :  تعداد پارامترها در مدل رگرسيون غير مقيد
N : تعداد مشاهدات

K : تعداد متغيرهاي اضافه شده در مدل رگرسيون غير مقيد
از آنجائي  که آزمون مذکور معني دار نشــد، در نتيجه، تابع توليد 
 )Cobb-Duglas production function( داگالس   – کاب 
 Ordinary Least( انتخاب و بــه روش حداقل مربعات معمولــي
Squares Method( تخمين زده شد. در اين تابع، ضرايب بدست 

آمده متغيرهاي کّمي در واقع کشش عوامل توليد مي باشند.
     در ايــن تحقيــق، فرم تغيير يافته تابع توليــد کاب- داگالس به 

صورت لگاريتمي- خّطي به شکل زير مورد استفاده قرار گرفت: 
(6

Ln Y = Ln α + β1 Ln X1 + β2 Ln X2 + β3 Ln X3 + β4 
X4+ β5 X5+ β6 Ln X6 + β7 Ln X7 + β8 Ln X8 + u
   

که درآن: 
Y : ميزان وزن زنده دام )کيلوگرم/ رأس/ سال(

X1 : ظرفيت فعال واحد )رأس(
X2 : ميزان سوخت مصرفي )ليتر/ رأس/ سال(

X3 : ميزان برق مصرفي )کيلو وات ساعت/ رأس/ سال( 
X4 : ميزان آب مصرفي )ليتر/ رأس/ سال(

X5 : ميزان نيروي کار )نفر روز کار/ رأس/ سال(
X6 : طول دوره پروار )روز(

X7 : وزن زنده دام در ابتداي دوره )کيلوگرم/ رأس( 
X8 : ميزان خوراك مصرفي )کيلوگرم/ رأس/ سال(

β1 , …. , β8: کشش توليد نهاده ها
u : جمله اخالل

 
متغيرهای توضيحی در فرم تغيير يافته تابع توليد کاب- داگالس 
رابطه 6 بر اساس اهميت اين عوامل در پرواربندی گوساله در منطقه 
مــورد مطالعه به لحاظ فنی انتخاب شــدند. پس از برآورد تابع توليد 
 Backward Multiple( به روش رگرسيون چند متغيره بک وارد
Regression( ، متغيرهاي ميزان سوخت مصرفي )X2(، ميزان برق 
مصرفي )X3( و طول دوره پروار )X6( بدليل نداشتن تأثير معني دار 
بر متغير وابســته و يا ايجاد هم خطي شديد از مدل حذف گرديدند. 
آماره F  محاســباتي )3/717( در سطح پنج درصد معني دار شد که 
بيانگر خوبي برازش بود. از سوي ديگر، آزمون فروض مدل رگرسيون 
خّطي مذکور نشــان داد که تخمين زنهــاي حداقل مربعات معمولي 
)OLS( ضرايب رگرسيون، بهترين تخمين زنهاي بدون تورش خّطي 

)BLUE( بودند. 
در ايــن تحقيق براي اندازه گيري کارايــي فني، پس از تخمين تابع 
توليد گوســاله در اســتان مرکزي در فرم کاب- داگالس، بزرگترين 
جمله پسماند مثبت )Ui( به عرض از مبداء تابع توليد متوسط اضافه 

و تابع توليد مرزي کاب- داگالس به صورت زير بدست آمد:
(7

Ln Y = (α+Um) +β= Ln X1 + β4 Ln X4 + β5 Ln  
X= + β7 Ln X7 + β8 Ln X8      

با جايگزيــن کردن ميزان مصــرف نهاده هاي کّمــي  واحدهاي 

  ) Y i
∗

نمونــه در اين تابع، توليد حداکثر آنها يا همان توليد مرزي ) 
بدســت آمده و کارايي فّني با استفاده از معيار تيمر محاسبه گرديد. 
از ســوي ديگر، در اين تحقيق به منظور مقايسه شدت و جهت رابطه 
بين متغيرهاي پيوســته مورد مطالعه از ضريب همبستگي پيرسون 

)Pearson correlation coefficient( استفاده گرديد.

نتايج و بحث
در اين بخش به نتايــج حاصل از اين تحقيق در دو قالب تحليل 
توصيفي و استنباطي پرداخته مي شــود. نتايج تحقيق نشان داد که 
ميانگين ســني گاوداران مورد بررســي برابر 47 سال بود و بيش از 
41 درصد از بهره برداران به گروه ســني 45 تا 65 سال تعلق داشتند. 
جدول 1 ميــزان تحصيالت پرواربندان نمونه را نشــان مي دهد. آن 

بررسي كارايي فني واحدهاي صنعتي ...
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چنان که در اين جدول مشــاهده مي شــود 32 درصــد از گاوداران 
مورد مطالعه داراي مدرك کارشناســي و باالتر بوده اند  که نشــانگر 
برخورداري اين بهره برداران از سطح نسبتاً خوب تحصيالت است. اين 
ميزان بيشتر از نتايج گزارش شده توسط رستم پور کازراني )1388( 
بود که نشــان داد تنها 20 درصــد از پرواربندان گاو پروري بومي در 
منطقه ورامين داراي تحصيالت کارشناســي و باالتر بودند. حال آن 
که در تحقيق صورت گرفته توســط اصفهاني و خزائي )1389( بيش 
از 26/7 درصد از مرغداران مورد بررســي در استان خراسان جنوبي 

داراي مدرك کارشناسي و باالتر بودند.
جدول 2 نشــانگر ميزان سابقه شغلي گاوداران پرواري در استان 

مرکزي اســت. اين جدول نشان مي دهد که با افزايش اندازه گاوداري 
از کوچک به بزرگ، ميانگين ميزان ســابقه شغلي بهره داران مربوطه 
افزايــش يافته اســت. ضمن اين کــه، بيش از 45 درصــد گاوداران 
مورد مطالعه داراي ســابقه شغلي بيش از 20 سال در زمينه فعاليت 
دامپروري بوده اند که به نوبــه خود بيانگر وجود تجربه فني الزم نزد 
اکثر توليدکنندگان است. اين امر با يافته هاي اردوخاني )1388( که 
نشان داد ســابقه شغلي گاوداران صنعتي شيري استان تهران معادل 
23/5 سال بود تطابق دارد.  نتايج حاصل از تحليل توصيفي همچنين 
نشــان داد که بيش از 81 درصــد گاوداران مــورد مطالعه، فعاليت 

دامپروري را به عنوان شغل اصلي خود معرفي کردند.

جدول 1-  درصد فراواني پرواربندان نمونه بر حسب میزان تحصیالت به تفكیک طبقات گاوداري

طبقه گاوداري *

میزان تحصیالت )%(

کارشناسي و باالترکاردانيديپلمراهنماييابتداييخواندن و نوشتنبي سواد

6637113037کوچک
77231313037متوسط
58162714624بزرگ
67251810232کل

*  كوچک )كمتر از 40 رأس(، متوسط )40 تا 70 رأس( و  بزرگ )70 رأس و باالتر(
  مأخذ: يافته هاي تحقیق

جدول 2-  درصد فراواني پرواربندان نمونه بر حسب میزان سابقه شغلي به تفكیک طبقات 

طبقه گاوداري *

سابقه شغلي )%(
پراكنش 

سابقه شغلي 
)سال(

کمتر از 10 
سال

بيشينهکمينهميانگين30 سال و باالتر20 تا 30 سال10 تا 20 سال

31/434/322/911/415/6240کوچک

16/733/330/020/018/4342متوسط

8/140/524/327/020/1450بزرگ

18/636/325/519/618/1250کل

  *  كوچک )كمتر از 40 رأس(، متوسط )40 تا 70 رأس( و  بزرگ )70 رأس و باالتر(
   مأخذ: يافته هاي تحقیق

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

86 )پژوهشوسازندگی(

تخمين تابع توليد گوساله پرواري نشان داد که متغيرهاي ميزان 
ســوخت مصرفي )X2(، ميزان برق مصرفي )X3( و طول دوره پروار 
)X6(  بدليل نداشــتن تأثيــر معني دار بر متغير وابســته و يا ايجاد 
هم خطي شديد از مدل حذف گرديدند. از سوي ديگر، ضريب تعيين 
چندگانــه )R2( برابــر 0/497 بود که بدين معني اســت که 49/7 
درصد از تغييرات متغير وابســته )Y( توسط متغيرهاي مستقل مدل 
پيش بيني و تبيين شــده اند که در حد قابل قبولي مي باشد. ضمن آن  
که، مقدار ضريب تعيين چندگانه تعديل شــده )2 ( نيز برابر 0/462 
بود که نزديک بودن اين دو ضريب نيز حاکي از مناسب بودن برآورد 

است. 
پايين بودن نسبی R2 و 2   ممکن است شائبه عدم اعتبار برآورد 
و الگوی پيشنهادی را ايجاد نمايد. در پاسخ بايد اظهار داشت که يک 
ويژگی مهم R2 آن اســت که تابعی غير نزولــی از تعداد متغيرهای 
توضيحی موجود در مدل است. با افزايش تعداد متغيرهای توضيحی، 
R2 تقريباً به طور يکنواختی افزايــش يافته و هرگز کاهش نمی يابد 

)Gujarati ، 2003(. بــر اين اســاس، چنانچه تعداد بيشــتری از 
متغيرهای توضيحی در مدل وارد می شد بديهی بود که ميزان ضريب 
تعيين چندگانه افزايش می يافت. گاهی محققان ســعی در ماکزيمم 
کــردن R2  دارند يعنی انتخاب مدلی که باالترين R2 را به دســت 
می دهد. اّما انجام اين کار ممکن اســت خطرناك باشد زيرا در تحليل 
رگرســيون، هدف ما آن نيســت که تنها يک R2  باال به دست آوريم 
بلکه هدف، به دســت آوردن تخمين های قابــل اطمينانی از ضرايب 
حقيقی رگرسيون جامعه اصلی و اســتنباط آماری درباره آنها است. 
در تحليل های تجربی، به دســت آوردن يک   R2  بســيار باال چندان 
معمول نبــوده بلکه حّتی گاهی برخی از ضرايب تخمين زده شــده 
رگرســيون، از لحاظ آماری بی معنی بوده يــا دارای عالمت هايی بر 
خالف انتظارات قبلی هســتند. بنابر اين، محقق بايد دقت بيشــتری 
درباره ارتباط منطقی يا نظری متغيرهای توضيحی با متغير وابســته 
و معنی دار بودن آماری آنها داشــته باشد. اگر در جريان اين فرآيند، 
  R2 باال به دست آوريم، خوب خواهد بود. از سوی ديگر، اگر  R2 يک

 Gujarati( پايين باشد، اين امر لزوماً به معنای بدی مدل نمی باشد
،  2003(. بر اين اســاس، در تحقيق حاضر با هدف اجتناب از نقض 
فروض نرمال کالسيک، پايين بودن نسبی ميزان به منزله عدم اعتبار 

برآورد نمی باشد. 
همان گونه که در جدول 3 مشــاهده مي شــود بيشترين 
کشــش مربوط به متغير کمي ميزان نيــروي کار بوده و پس 
از آن به ترتيــب متغيرهاي خوراك مصرفي و ظرفيت فعال به 
عنوان مهم ترين عوامل توليد ظاهر شده اند که مطابق انتظار نيز 
مي باشد. کشش توليد ميزان نيروي کار معادل 0/107 بود که 
نشانگر آن است که به ازاي يک درصد افزايش در ميزان نيروي 
کار، وزن زنــده دام به ميزان 0/107 درصد افزايش مي يابد. از 
سوي ديگر، کشش توليد ميزان خوراك مصرفي و ظرفيت فعال 
به ترتيب برابر 0/103 و 0/072 بوده که بيانگر آن است که به 
ازاي يک درصد افزايش در ميــزان خوراك مصرفي و ظرفيت 
فعــال، وزن زنده دام در واحدهاي نمونه بــه ترتيب به ميزان  

0/103 و 0/072 درصد افزايش مي يابد.
از سوي ديگر، کشش توليد تمامي متغيرهاي کمي  مورد بررسي 
بــه غير از وزن زنده دام در ابتداي پروار  )X7 ( مثبت و کمتر از يک 
مي باشد که به اين معناســت که به کارگيري اين نهاده ها در منطقه 
دو تابع توليد کالســيک )منطقه اقتصــادي توليد( ضورت مي پذيرد. 
همچنين منفي بودن کشــش توليد متغيــر وزن زنده دام در ابتداي 
پروار نيز نشــانگر آن است که توليد نهايي اين عامل منفي است و به 
ازاي يک درصد افزايش در ميزان اين عامل، عملکرد توليد گوشــت 

گوساله در واحدهاي نمونه به اندازه 0/201 درصد کاهش مي يابد.
توزيع فراواني کارايي فّني کل واحدهاي پرواربندي مورد مطالعه 
به تفکيک طبقات ظرفيتي در جدول 4 آورده شده است. اين جدول 
بيانگر آن است که بيش از 60 درصد گاوداري هاي نمونه داراي کارايي 
فّنــي کمتر از 50 درصد بوده اند. ضمن اين که، ميانگين کارايي فّني 
کل واحدهاي پرواربندي مورد مطالعه برابر 49/2 درصد بود. اين امر 
با نتايج تحقيق ترکماني و محمدي )1381( که نشان داد که ميانگين 

بررسي كارايي فني واحدهاي صنعتي ...

سطح معني داريآماره tانحراف استانداردضريبنماد رياضينام متغیر

Ln α5/6840/54012/3690/01عرض از مبدا
Ln Xi0/0720/0362/70030/05ظرفيت فعال واحد
Ln X4ميزان آب مصرفي

0/0050/0022/0070/05

Ln X5ميزان نيروي کار
0/1070/0432/4960/05

Ln X7وزن زنده دام در ابتداي دوره
-0/2010/068-2/9710/01

Ln X8ميزان خوراك مصرفي
0/1030/0452/3100/05

    جدول 3-  نتايج تخمین تابع تولید كل واحدهاي پرواربندي گوساله استان مركزی

   مأخذ: يافته هاي تحقیق
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کارايي فني واحدهاي پرواربندي گوســاله در استان فارس برابر 75 
درصد بود، مغايرت دارد.  از ســوي ديگــر، نتايج اين تحقيق با نتايج 
تحقيقات انجام شده توسط اميني شال و همکاران )1391( و رفيعي 
و همــکاران )1390( که در آنها ميانگيــن کارايي فني گاوداري هاي 
صنعتي شيري در جنوب استان تهران و استان گيالن به ترتيب برابر 
93 و 97/6 درصد تعيين شده بود و نيز نتايج گزارش شده از تحقيق 
Gasper و همکاران )2009(  از کارايي فني دامداري هاي بزرگ در 

اسپانيا نيز اختالف نشان مي دهد.
در مجمــوع، ميزان کارايي فني برآورد شــده در اين تحقيق 
بيانگر آن اســت که بهره بــرداران به طور عمــده از کارايي فني 
متوسط برخوردار بودند که نشان مي دهد که فقط از نيمي  از توان 
و ظرفيت موجود واحد، در جهت توليد مورد بهره برداري نموده  و 
آن  گونه که الزم است از نهاده هاي توليد به صورت بهينه استفاده 
نمي شــود. پايين بودن کارايي فني سبب هدر رفتن منابع شده و 
موجبات افزايش متوســط هزينه توليد را فراهم مي نمايد زيرا در 
صورت اســتفاده کارا از نهاده هاي توليد، بهره برداران مي توانند با 
همان ميزان نهاده توليد بيشــتري داشته و با کاهش هزينه توليد 

موجبات افزايش سود خويش را فراهم نمايند.
جدول 5 نشــانگر آن اســت که شهرســتان هاي خمين، 
کميجــان و زرند به ترتيب داراي بيشــترين ميــزان ميانگين 
کارايي فني واحدهاي پرواربندي گوساله در بين شهرستان هاي 
مــورد مطالعه بوده اند. ضمن اين که، نتايج حاکي از آن بود که 
بيشــترين اختالف بين واحدهاي مورد بررسي از حيث کارايي 
فني به شهرســتان هاي اراك و شازند تعلق داشت. اين جدول 
همچنين نشــان مي دهد که کمينه و بيشينه کارايي فني کل 
واحدهــاي پرواربندي مورد مطالعه بــه ترتيب برابر 23 و 78  
درصد بوده و حاکي از شــکاف 55 درصــدي در کارايي فني 
کاراترين و ناکاراترين واحد توليدي است که در نوع خود قابل 
توجه مي باشــد. اين ميزان عيناً مطابق نتايج تحقيق ترکماني 
و محمدي )1381( مي باشــد که طي آن اختالف بين کمينه 
و بيشــينه کارايي فني پرواربندي هاي گوساله در استان فارس 
معادل 55 درصد تعيين شــد. از ســوي ديگــر، نتايج تحقيق 
نشــان داد که ميانگين کارايي فنــي در گاوداري هاي کوچک، 
متوســط و بزرگ به ترتيب برابــر 0/49، 0/47 و 0/50 بود. از 

كارايي فني )%(
                             طبقه گاوداري *   

کلبزرگمتوسطکوچک

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

20-3012/9000011

30-40617/1620/038/11211/8

40-501337/11756/72054/14948

50-601131/4620/01129/73130/4

60-7038/60012/754/9

70-8012/913/325/443/9

351003010037100102100کل

   جدول 4-  توزيع فراواني كارايي فني واحدهاي پرواربندي گوساله به تفكیک طبقات ظرفیتي 

      *  كوچک )كمتر از 40 رأس(، متوسط )40 تا 70 رأس( و  بزرگ )70 رأس و باالتر(
   مأخذ: يافته هاي تحقیق
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اينرو به منظور مقايسه شدت و جهت رابطه بين ميزان ظرفيت 
فعــال واحدهاي پرواربندي گوســاله و ميــزان کارايي فني از 
ضريب همبســتگي پيرسون اســتفاده گرديد. نتايج نشان داد 
که رابطه غير معني داري بين ميــزان ظرفيت فعال واحدهاي 
پرواربندي و ميــزان کارايي فني در واحدهــاي مورد مطالعه 
در جهت مثبت وجــود دارد )sig=0/557 و rxy= 0/059(. به 
عبارت ديگر افزايش ميزان ظرفيت فّعال واحدهاي پرواربندي 
گوساله در منطقه مورد مطالعه تأثير معني داري در سطح 0/05 
معني داري بر افزايش ميزان کارايي فني اين واحدها نداشــت. 
 Bravo- Ureta اين امر با نتايج تحقيقات انجام شده توسط
)1986( و زيبايي )1375( کــه حاکي از وجود رابطه مثبت و 
معنــي دار بين ظرفيت گله و ميــزان کارايي فني به ترتيب در 
گاوداري هاي شيري منطقه نيوانگلند امريکا و استان فارس بود، 

مغايرت نشان مي دهد.
بــا عنايت به اين کــه، بيمه به عنوان يکــی از راهکارهای 
اساسی در کاهش ريسک توليد و افزايش کارايی فنی واحدهای 
توليدی تلقی می شــود، در اين تحقيق به منظور بررسی رابطه 
بين انجام بيمه دام و کارايی فنی پرواربندی های مورد مطالعه 
از تجزيه واريانس يک طرفه اســتفاده گرديد. نتايج اين آزمون 
 ) Fc=0/027( 0/027 محاسباتي برابر F نشــان داد که ميزان
بود. در نتيجه، رابطه معني داري در سطح معني داري 0/05 بين 
بيمه نمودن دام و ميــزان کارايی فنی پرواربندی وجود ندارد. 
بر اين اســاس، می توان چنين برداشت نمود که بيمه دام فاقد 
تأثير معنــی دار بر بهبود کارايی فنی واحدهای مورد بررســی 
بوده اســت.ضمن اين که، مطالعه رابطه بين بيمه دام و درآمد 
خالص به ازاء يک رأس دام پرواری در واحدهای مورد بررســی 
نيز نشانگر آن بود که ميزان F محاسباتي برابر 1/630 بود که 
حاکی از عدم وجود رابطه معني دار بين اين دو متغير می باشد.   
از ســوی ديگر، نتايج تحقيق نشان داد که ضريب تغييرات 
قيمت و وزن زنــده دام در انتهای پروار به ترتيب برابر 0/265 
و 0/141 بود که نشانگر باالتر بودن نوسانات قيمت در مقايسه 
با عملکرد توليد می باشــد. اين امر به نوبه خود بيانگر آن است 
که در واحدهای پرواربندی مورد بررسی، ريسک قيمتی بيشتر 
از ريســک توليد بوده اســت. همين امر، خود توجيه مناسبی 
برای غيرمعنی دار شــدن رابطه بين بيمه دام و کارايی فنی نيز 

می باشد. 
اين همه، نشــان می دهد که بيمه دام بــه عنوان يک ابزار 
اصلی موجود در کاهش ريســک فعاليت پرواربندی گوساله از 
کارآمــدی الزم برخوردار نبوده و الزم اســت روش های ديگر 
بيمــه، همچون بيمه درآمدی  که عملکرد و قيمت محصول را 
همزمــان بيمه می کند )يزدانــی و کيانی راد، 1383( را  مورد 

بررسی و استفاده قرار داد.  
نتايج تحليل توصيفي نشــانگر باال بودن نســبي ميانگين 
ســني و سابقه شغلي پرواربندان گوساله در استان مرکزي بود. 
لــذا  با هدف حفــظ و افزايش توليد در اين عرصه، پيشــنهاد 

مي شود سازمان جهاد کشاورزي استان در صدور مجوز تأسيس 
پرواربنــدي گوســاله در اين منطقه ، اولويــت را به جوانان به 
ويژه فارغ التحصيالن در رشته هاي مرتبط دهد. از سوي ديگر، 
با توجه عــدم وجود رابطه معني دار بيــن ظرفيت فعال واحد 
پرواربندي و ميزان کارايي فني الزم اســت متوليان امر جهت 
افزايش توليد گوشت گوساله بر استفاده از دانش و فنآوري هاي 
نوين و ســاماندهي واحدهاي توليدي با هدف افزايش کارايي 

فني واحدها تأکيد نمايد.
با عنايت به نتايج تحقيق، واحدهاي پرواربندي مورد بررسي 
در مجموع از کارايي فني متوســطي برخوردار بودند به نحوي 
که ميانگين کارايــي فني اين واحدها معادل 49/2 درصد بود. 
پايين بودن نسبی ميزان کارايی فنی واحدهای مورد بررسی را 
می توان ناشــی از عوامل مختلف مديريتی و اقتصادی حاکم بر 
پرواربندی گوســاله تلقی نمود. از جمله اين موارد می توان به 
عدم تأمين خوراك متناسب و متوازن برای همه دام ها خصوصاً 
دام های ضعيف در گله، نداشتن برنامه و جيره غذايی مناسب، 
نوسانات شــديد قيمت نهاده ها و محصول توليدی، عدم امکان 
بهره مندی از نظارت و کنتــرل علمی بر فرآيند توليد به دليل 
قرار گرفتن 65 درصد گاوداری ها در طبقات کوچک و متوسط 
از حيث ظرفيــت دام موجود و نيز نبود و يا کمبود انگيزه های 
درآمدی الزم به منظور اســتفاده از فنآوری های جديد توليد و 

بسياری ديگر از عوامل جستجو کرد.
 بديهی است که در صورت فراهم شدن شرايط مذکور و بر 
پايه نتايج اين تحقيق، پرواربندی های مورد بررسی قادر خواهند 
بود که با استفاده از نهاده هاي توليد موجود، ميزان توليد خود 
را بيش از 50 درصد افزايش دهند. براي دستيابی به اين هدف 
الزم است اصول صحيح پرواربندي دام به بهره برداران آموزش 
داده شــده و منابع مالی الزم به منظور بازســازي و نوســازي 
واحدهــاي توليدي به ويژه در واحدهــاي پرواربندي با کارايي 
فني کمتر تأمين گردد. از ســوی ديگــر، با در نظر گرفتن اين 
نکته که هدف هر فعاليت اقتصادی، کســب منفعت می باشد، 
ضروری اســت که نســبت به قيمت گــذاری صحيح محصول 
توليدی اقدام و از نوســانات شــديد قيمت نهاده های توليد به 
ويژه خوراك به نحو مقتضی جلوگيری شــود. چنانچه اينهمه 
تحقــق يابد می توان با همين منابع موجــود و با ارتقاء کارايی 
فنی اين واحدها، ظرفيت توليد گوشت گوساله در منطقه مورد 

مطالعه را به نحو چشمگيری افزايش داد.
در مجموع، در کشــور ما عوامل و فاکتورهاي بســياري در 
زنجيره توليد تا مصرف گوشت قرمز مؤثر می باشند که از حيث 
منشــاء تأثير مي توان آنها را به دو دسته شامل عوامل بيروني 
که غالباً ســاختاري بوده و عوامل دروني يا محتوايي که عمدتاً 
کارکردي هستند، تقسيم بندی نمود. اغلب عوامل ساختاري به 
خارج از محيط توليد بــاز  مي گردند که برخي از آنها به دليل 
ناکارآمدي و عدم برنامه ريزي صحيح در طراحي الگوي مناسب 
توليد و توزيع، در حلقه های مختلف اين زنجيره، به مرور زمان 

بررسي كارايي فني واحدهاي صنعتي ...
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شماره 101، نشريه علوم د امی، زمستان 1392

شــکل گرفته اند. بديهی است که بخشی از عدم حصول کارايی 
فنی واحدها با اين دســته از عوامل مرتبط می باشند. به عنوان 
نمونــه و با توجه به نتايج ايــن تحقيق،  ايجاد بازارهايی که به 
صورت تخصصــی و فنی به عرضه دام ابتدای پــروار بپردازد، 
می تواند تا حــد قابل توجهی بر کارايی فنــی واحدهای مورد 
مطالعه بيافزايد. اين امر به نوبه خود به اين دليل است که تحقيق 
حاضر نشان داد که انتخاب مناسب وزن زنده دام ابتدای پروار 
و طول دوره می تواند بر ميزان کارايی واحدها بسيار مؤثر باشد. 
از سوی ديگر، عوامل کارکردي و فني در واحدهاي توليدکننده 
نيز بر کميت و کيفيت گوشــت توليدي و کارايی اين واحدها 
تأثيرگذار اســت که از مهمترين آنهــا ويژگی های اجتماعی و 
اقتصــادی پرواربند، نوع مديريت و ميــزان اطالع و آگاهي او 
از حرفه پرواربندي اســت. هر چند در ايــن تحقيق، برخی از 
عوامل کيفی نظيــر نحوه خوراك دادن بــه دام، توزين دام و 
استفاده از مشــاوره کارشناس دامپروری يا دامپزشکی از تأثير 
معنی داری بر ميزان کارايی برخوردار نبود ولی به لحاظ کمی، 
واحدهايی که در آنها اصــول فنی و علمی به نحو مطلوب تری 

رعايت می شدند، از کارايی فنی بيشتری نيز برخوردار بودند. 
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