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  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين  ٢١٢

  

بررسي علل ضايعات شير دامداران در استان خراسان و ارائه 

  راهکارهايي براي کاهش آن
  

Studying the case of milk wastage in Khorasan Province 
and solutions to reduce it 

 
  فاطمه پاسبان 

  لزهراعضو هيات علمي مرکز تحقيقات روستايي وزارت جهاد کشاورزي و دانشجوي دکتراي دانشگاه ا

  

  چکيده
پيشرفت اقتصادي و اجتماعي وتحقق هدف هاي موردنظر،مستلزم تخصيص مناسب منابع محدود مانند 

هدف هاي توسعه اقتصادي كشورها متفاوت است و در .مديريت ،سرمايه ،ارز و منابع طبيعي است  نيروي كار،

به كارگيري منابع محدود براي تحقق تنها  .نتيجه منابع محدود بايد درجهت تحقق هدفهاي توسغه به كارگرفته شود

بنابراين استفاده منطقي واصولي ازمنابع ،امكان تحقق  .يك هدف ،موجب عدم تحقق هدف هاي ديگر مي شود

اجتماعي مستلزم تعيين اهداف و اولويتها و  - ی هاي توسعه اقتصادبرنامه.مي آورد هدف هاي بيشتري رافراهم

  .ود استاستفاده كارآمد از منابع محد

. اي مي تواند باشد از اين رو استفاده بهينه از منابع و جلوگيري از اتالف منابع ،هدف هر برنامه توسعه

به همين دليل در برنامه هاي توسعه کشور مکرراً به روشهاي استفاده بهينه از منابع و جلوگيري از ضايعات 

باارزشترين ماده غذايي انسانها و ماده اوليه بسياري از  از آنجايي که شير يکي از مفيدترين و. پرداخته شده است 

صنايع محسوب مي شود ، لذا بررسي ضايعات توليدي اين محصول و روشهاي جلوگيري از آن مي تواند هدف 

با . برنامه توسعه کشور را که همانا امنيت غذايي و افزايش بهره وري در بخشهاي اقتصادي را به دنبال داشته باشد 

آوري  بيشترين داليل ضايعات شير به علت نبودن امكانات جمعبه اين مهم ، نتايج ميداني نشان مي دهد که توجه 

اهميت انتقال سريع شير به بازار فروش الزمست كه امكان نگهداري به دليل .  باشد و توزيع و فرآوري محصول مي

و يا كارخانجات شير، تهيه و تدارك ديده آوري شير  مسافت به مركز جمعدوري و حفظ اين محصول با توجه به 

شود به خصوص در فصلهاي گرم سال كه تمهيد اين امكانات هم به دليل سالمت مصرف كننده و هم افزايش 

  .اي برخوردار است درآمد توليد كنده از جايگاه ويژه
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  ٢١٣  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين

  

 
  مقدمه

ربي ، ويتامين ها و رزشترين و مفيدترين ماده غذايي حاوي پروتئين هاي اصلي ، چا شير يكي از با

تحقيقات علمي نشان مي دهد كه مقدار مصرف شير و فرآورده . امالح مورد نياز و ضروري بدن انسان است 

ليتر در سال موجب باال رفتن سطح تندرستي ، هوش ، قدرت فراگيري ، طول عمر ، كارآيي  ٢٠٠ش از يهاي آن ب

اي ، شير يكي از اقالم مهم مواد پروتئيني نظر مسايل تغذيه از نقطه. و تأخير در از كارافتادگي انسان مي شود 

اي انسان و در بين غذاهاي مختلف روزانه ، مناسبترين و متعادلترين حيواني است كه در تأمين احتياجات تغذيه

 درصد ٦٠سال و بيش از  ٦يك ليتر شير قادر است تمام نيازهاي پروتئيني روزانه افراد . تركيبات را داراست 

سال ، يك ليتر شير تقريباً نيمي از  ٢٠تا  ١٤براي افراد . سال را تأمين نمايد ١٤نيازهاي افراد در حال رشد زير 

  . نيازهاي روزانه پروتئين را تأمين مي كند 

چنانچه مشاهده مي شود با توليد و عرضه اين محصول بخشي از نيازهاي اساسي غذايي مردم تأمين مي 

محسوب مي  چهارمامنيت غذايي پايدار يكي از چالشهاي اساسي كشور در برنامه توسعه از آنجايي كه . شود

شود و در اين ميان تأمين مواد غذايي با منشأ پروتئين حيواني به مثابه يكي از شاخصهاي مهم هميشه در مراجع 

، الزم است به  تصميم گيري ، سياستگذاري و برنامه ريزي و در محافل كارشناسي و تخصصي مطرح بوده است

در اين ميان يکي از راهکارهاي مهم براي افزايش توليد، کاهش  .اين مهم بيش از گذشته توجه و بها داده شود

شناخت علل ضايعات و عوامل موثر بر آن مي تواند سياستگذاران را در برنامه . ضايعات فرآيند توليد مي باشد 

نشان مي دهد از نظر آمار  ١٣٧٨از آنجايي که در سال . ريزيهاي کاهش ضايعات بخش کشاورزي ياري رساند

درصد بيشترين ميزان توليد  ٢/٧درصد و اصفهان با  ١٠درصد ، خراسان با  ١/١٢توليد شير به ترتيب تهران با 

، استان خراسان به عنوان يکي از مهمترين مناطق توليد شير کشور ، براي بررسي شير را دركشور داشته اند

توليد کنندگان انتخاب شده تا پس از مطالعه بتوان راهکارهاي مناسب براي کاهش ضايعات را ارائه  ضايعات شير

 . داد 

  

  روش مطالعه 
  روش جمع آوري اطالعات و نمونه آماري  

     تنظيم و اطالعات مورد نظر  اي  ، پرسشنامهتوليد کنندگان  شيرعلل ضايعات به منظور تجزيه و تحليل 

جامعه آماري شهرستانهاي استان  باشد و مي ١٣٨٠اطالعات مورد نظر مربوط به سال .  است آوري شدهجمع

از ميان توليد کنندگان شير عضو مراکز جمع آوري شير در استان خراسان، به صورت تصادفي . خراسان مي باشد

مه اطالعات آن قابل پرسشنا ۲۳۲پرسشنامه ،  ۲۵۰از ميان . شدندآوري اطالعات انتخاب جمع دامدار جهت ۲۵۰

توزيع نمونه هاي مورد بررسي در جدول شماره . استفاده بود که در تجزيه و تحليلها از آن استفاده شده است 

  .آمده است ) ۱(

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين  ٢١٤

  

  تعداد نمونه هاي مورد بررسي بر حسب شهرستانهاي استان خراسان -)۱(جدول شماره

 شهرستان 
تعداد توليد 

  نندگانک
 شهرستان سهم

تعداد توليد 

  کنندگان
 سهم

    �.1.�1.�1.�1    ���� طبس  2�.2�.2�.2.�    12121212 اسفراين 

    �.��.��.��.�    ���� فردوس    2.22.22.22.2  ���� بجنورد 

    �.��.��.��.�    ���� فريمان    �.��.��.��.�    �1�1�1�1 بيرجند 

    2.22.22.22.2    ���� قائنات    �.��.��.��.� �1�1�1�1 تايباد 

    2�.2�.2�.2.�    �1�1�1�1 قوچان �.1.�1.�1.�1 ���� تربت حيدريه 

    �.��.��.��.�    ���� كاشمر �.��.��.��.� ���� چناران 

    �.��.��.��.�    �2�2�2�2 گناباد    �.��.��.��.�    �1�1�1�1 خواف 

    2�.2�.2�.2.�    �1�1�1�1 مشهد    �.1.�1.�1.�1    ���� درگز 

    �.�1�.�1�.�1�.�1    �2�2�2�2 رنيشابو    1�.21�.21�.21�.2 �������� سبزوار 

    �.��1��.�1��.�1��.�1 2�22�22�22�2 جمع �.1.�1.�1.�1    ���� شيروان 

  .يافته هاي تحقيق : ماخذ
 

  روش تحليل اطالعات 

از گردآوري و طبقه بندي وارد رايانه شده است و اين اطالعات براساس  پس اطالعات مورد نظر

در اين ارتباط از  .اهميت وزني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و فراواني، رتبه بنديشاخصهاي آماري 

 .آزمونهاي  آماري براي تحليل نيز استفاده شده است 

  

  يافته هاي مطالعه 

  :مهمترين يافته هاي مطالعه عبارتست از 

  خصوصيات دامدارن و توليد شير روزانه 

 ٨٧درصد آنان بيسواد و  ١٣دهد كه در حدود  پاسخگو، اطالعات نشان مي ٢٣٢از ميان : ميزان تحصيالت) الف

باشد و بيشترين فراواني ميزان  درصد پاسخگويان ديپلم و باالتر مي ٩/١٩حدود که در باشند  درصد باسواد مي

توان نتيجه گرفت كه عموماً دامداران  از اين رو مي . است) درصد ٨/٤٤با (تحصيالت مربوط به دوره ابتدايي 

  .براي کاهش ضايعات شير را دارا مي باشند آموزشهاي الزم  افرادي با سواد بوده كه توانايي مورد بررسي ،

باشد كه بيشترين  سال مي ٤٣دهد كه متوسط سن دامداران حدود  اطالعات نشان مي: سن و مهارت و تجربه) ب 

شود كه مهارت و  از سوي ديگر مشاهده مي. سال است  ٤٢سال و كمترين آن مربوط به  ٦٦مربوط به  يرده سن

سال و كمترين آن  ٣٨د كه بيشترين تجربه شبا سال مي ٢١ودشان به طور متوسط تجربه افراد در شغل اصلي خ

از اين . فردوس بيشترين تجربه در شغل اصلي را از آن خود نموده است باشد كه در ميان شهرستانها  سال مي ١٣
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  ٢١٥  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين

  

ا آموزشي كسب توان به اين نتيجه دست يافت كه دامداران به دليل تجربه و مهارتي كه به صورت تجربي ي رو مي

و به طور كامل با مشكالت توليدي و توزيع محصول ) كه اين تجربه نيز از نظر مدت زماني باال است(اند  نموده

بکارگيري روشهاي خودآگاهي دارند، با مشاركت هم و همدلي و همفكري صاحبنظران خواهند توانست با 

  .مناسب از ضايعات توليد جلوگيري نمايند

درصد آنان  ٤٤ نفر پاسخگو به اين سؤال، ٢٢٩دهد كه از مجموع  اطالعات نشان مي: زشيدوره هاي آمو) ج 

و تنها ) مهارت و تجربه به صورت تجربي بوده است(اند  دوره آموزشي خاصي در ارتباط با شغل خودشان نديده

يشترين فراگير را از پرورش دام ب ،هاي آموزشي دامداران دورهدر ميان . اند درصد دوره آموزشي را گذرانده ٥٦

براي  هاي آموزشي  اين اطالعات تاكيدي بر اين مدعاست كه در صورت برگزاري دوره. آن خود نموده است

و روشهاي جلوگيري از  و ارائه اطالعات علمي و ترويجي در زمينه بهبود و توسعه فعاليت دامداري دامداران 

مانند حمايتهاي (همراه با ساير حمايتها و كمكهاي مقتضي ) فعاليت توليد، توزيع و فروش و فرآوري(ضايعات  

  . باشند موجود خود را دارا مي شغليانگيزه كافي براي تغيير و تحول در فرآيند توليدي و) مالي

باشد كه به  كيلوگرم در روز مي ۳۸۵۹۵ميزان توليد شير توليد كنندگان نمونه :  و فروش آن توليد روزانه شير) د

که داراي انحراف معيار و پراکندگي به ميزان باشد كيلوگرم مي ۱۶۶توليد هر توليد كننده در روزطور ميانگين 

دهد كه به طور متوسط باالترين  نشان مي هاتوزيع ميزان توليد شير بر حسب شهرستان .کيلوگرم مي باشد  ۲۱۸

 ۲۵۱کيلوگرم و فريمان با  ۲۵۷با  کيلو گرم ، مشهد ۳۳۵تربت حيدريه با  ميزان توليد شير مربوط به شهرستانهاي

با ( ، مشهد )درصد سهم  ۱۹با (عالوه بر اين اطالعات نشان مي دهد که شهرستانهاي سبزوار .  کيلوگرم مي باشد

داراي بيشترين سهم توليد مي باشند که با توجه به دارا بودن ) درصد  ۹/۱۱با ( و نيشابور ) درصد  ۱۲/۷

اطالعات موجود نشان مي دهد از سوي ديگر .  سهم بيشتري در توليد شير مي باشندبيشترين  تعداد دام ، داراي 

كيلو  ۱۹۳۰( درصد۵ آوري شير و به مراكز جمع درصد ۹۵ )كيلو گرم در روز ۳۶۶۶۵( كه از مجموع شير توليدي

ه مرکز   پراکندگي و انحراف معيار فروش شير ب. شود مي فروختهآوري شير  به غير مراكز جمع) گرم در روز

  .کيلوگرم مي باشد  ۳۹کيلوگرم وانحراف معيار  فروش به غير مراکز   ۲۱۲آوری شير جمع

  ميزان ضايعات شير و علل آن 

رود  درصد توليدات شير توليد كنندگان شير به طور روزانه از بين مي ٦/٦به طور متوسط :ميزان ضايعات )الف 

انحراف معيار و پراکندگي .باشد درصد در حال تغيير مي ٣/٣٣كه دامنه ضايعات شير بين صفر درصد تا 

و ) درصد پاسخها ٦/١٨با (درصد  ٥- ٦بيشترين فراواني درصد ضايعات بين  .درصد  مي باشد  ۴/۶مشاهدات 

    چنانچه مشاهده  .باشد مي) درصد پاسخها ٢/١هر كدام با (درصد  ٣/٣٣ - ٢٠، ١٥- ١٦كمترين آن مربوط به 

كه الزمست براي كاهش  از بين مي رود ضايعات توليدات توليد كننده روزانه به صورت ي از مي شود درصد

تا بدين گونه افزايش يابد   آوري شير و سرعت در جمعشده آن امكانات و وسايل نگهداري مناسب شير فراهم 

  . در آمد فراهم شود و زمينه افزايش توليد، اشتغال

ر دامداران با برخي متغيرها  از ضريب همبستگي اسپيرمن به منظور بررسي رابطه ميان ضايعات شي

  .آمده است )  ۲(استفاده شده که نتايج آن در جدول شماره
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  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين  ٢١٦

  

  رابطه ميان ضايعات شير دامداران با برخي متغيرهاي مورد نظر -)۲(جدول شماره

 سطح معناداري ضريب همبستگي متغير مورد نظر ضايعات شير

يعات شير دامدارانضا  

۰۳/۰ فاصله تا مرکز  ۷۲/۰  

۰۵/۰ سن دامدار  ۶۶/۰  

-۰۷/۰ ميزان توليد شير  ۵۰/۰  

۱۵۵/۰ تعداد افراد خانواده  ۱۵/۰  

  .يافته هاي تحقيق : ماخذ

  

درصد اطمينان  ۹۵درصد است با  ۵از آنجايي که سطح معناداري ضريب همبستگي نتايج فوق بيشتر  از 

ضايعات شير و فاصله تا مرکز جمع آوري ، سن دامدار، ميزان توليد مي توان به عدم وجود رابطه معنادار ميان 

در ضمن ضريب همبستگي مجذور اتا نشان مي دهد که  با لحاظ نمودن . شير و تعداد افراد خانواده  اذعان نمود 

بدين ترتيب مالحظه . درصد کاهش مي يابد  ۳۱سطح تحصيالت ، خطاي  پيش بيني ميزان ضايعات  به ميزان 

  .شود که افزايش سواد و آگاهي مي تواند از بروز ضايعات شير جلوگيري نمايد  مي

شود كه به ترتيب  ساس سؤال طراحي شده در پرسشنامه و پاسخهاي آن مالحظه ميابر: داليل ضايعات شير ) ب

  :شود ميمورد بررسي موارد زير باعث ضايعات شير دامداران ، اولويت تاثير گذاري

  )درصد اهميت وزني ١/٩(وش فاصله تا محل فر - ١

 )درصد اهميت وزني ٣/٢٦(امكانات خنك كننده  عدم وجود - ٢

  )درصد اهميت وزني ٩/١١(قيمتهاي پايين شير  - ٣

  ) درصد اهميت وزني ٢/١٣(بار ميكروبي بيش از اندازه شير  - ٤

  )درصد اهميت وزني ٦(مركز جمع آوري شير در محل  عدم وجود - ٥

 )صد اهميت وزنيدر ٢/١٤(گرماي بيش از اندازه هوا  - ٦

  )درصد اهميت وزني ٢/٥(ي ضعدم فروش شير يا نبود متقا - ٧

  )درصد اهميت وزني ٧/٣( …حوادث غير مترقبه مانند واژگون شدن ماشين و  - ٨

عدم وجود امکانات شيردوشي ، به دليل مشکالت : که شامل  )درصد اهميت وزني ٢/١٠(ساير موارد  - ٩

، عدم وجود وسايل )مورد  ۲( ي برق و عدم وجود موتور برقخانوادگي ، به علت خرابي شيرسردکن، خاموش

، فاصله زياد تا )مورد ۵(خنک کننده در مرکز، عدم نظافت و غيربهداشتي بودن شيردوش پس از شيردوشي

، باال بودن بار ميکروبي، تعطيلي مرکز جمع آوري شير، کمبود نقدينگي براي خريد تجهيزات )مورد ۵( کارخانه

  .مي باشد

آوري و توزيع و  چه مالحظه مي شود بيشترين داليل ضايعات شير به علت نبودن امكانات جمعچنان

به راحتي  ،با مشاركت دامداران منطقهوباشد كه در صورت فراهم نمودن اين امكانات  فرآوري محصول مي
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  ٢١٧  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين

  

آمد را براي دامدار توان ضايعات شير را كاهش و در نهايت به حداقل رساند و از اين طريق امكان افزايش در مي

  . و در نهايت انگيزه توليدي قوي را به وجود آورد

به منظور بررسي اينکه دامداران توليد کننده شير  با داليل ضايعات فوق مواجه هستند  از آزمون نسبت 

  :در واقع فرضيه مورد آزمون به شرح زير مي باشد . استفاده شده است 

H0  :رد نظر مواجه نيستند  دامداران با داليل ضايعات مو)P<=50%.(  

H1  :  دامداران با داليل ضايعات مورد نظر مواجه هستند)P>50% .(  

  .آمده است ) ۳(آزمون فرضيات از آزمون نسبت استفاده شده است که نتايج آن در جدول شماره براي 

  

  آزمون نسبت در رابطه با داليل ضايعات شير در ميان دامداران -)۳(جدول شماره

گروهبندي  مشکالت
<=15 

گروهبندي 
15> 

طح معناداريس  

۰۶/۰ ۳۱ ۱۷ فاصله تا محل فروش  

امكانات خنك كننده عدم وجود  ۲۳ ۶۹ ۰۰/۰  

۰۴/۰ ۳۶ ۲۰ قيمتهاي پايين شير  

۰۰۳/۰ ۴۵ ۲۰ بار ميكروبي بيش از اندازه شير  

مركز جمع آوري شير در محل عدم وجود  ۱۸ ۲۱ ۷۴/۰  

از اندازه هواگرماي بيش   ۲۹ ۴۱ ۱۸/۰  

يضعدم فروش شير يا نبود متقا  ۳۰ ۱۲ ۰۰۹/۰  

۰۶۳/۰ ۹ ۲۰ حوادث غير مترقبه  

۰۰۲/۰ ۲۷ ۸ ساير موارد  

  .يافته هاي تحقيق : ماخذ

  

پذيرفته مي شود و  H1درصد باشد فرضيه  ۵در مورد نحوه قضاوت ، هر گاه سطح معناداري کمتر از 

در اينجا سطح معنا داري . مورد پذيرش واقع مي شود H0رضيه درصد ف ۵برعكس در صورت بيشتر بودن از 

درصد  در مورد داليل حوادث مترقبه ، گرماي بيش از اندازه هوا، عدم وجود مرکز جمع آوري شير  ۵بيشتر از 

بنابراين فرضيه اينکه دامداران با اين داليل ضايعات شير بيشتر . در محل و فاصله تا محل فروش شير داللت دارد

اطالعات فوق نشان مي دهد که عموماً گرايش جوابها در مورد هر . روبرو هستند  مورد پذيرش واقع مي شود 

  .درصد مي باشد  ۱۵يک از داليل ضايعات معنادار  به سمت  تاثير گذاري بيشتر از 

ر به شرح زي ذكر شده دهد كه بيشترين درصد تاثير گذاري عوامل  ديگر اطالعات نشان مي جنبهاز 

   :باشد مي

  )درصد تاثير گذاري ٩/٢٦(امكانات خنك كننده  عدم وجود - ١
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  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين  ٢١٨

  

  )تاثير گذاري% ٣٠(گرماي بيش از اندازه هوا  - ٢

  )تاثير گذاري % ٢٠(بار ميكروبي بيش از اندازه شير  - ٣

  )تاثير گذاري% ١٠٠(قيمتهاي پايين شير  - ٤

  )تاثير گذاري % ١٠٠(ساير موارد  - ٥

  )تاثير گذاري% ٢٠(فاصله تا محل فروش  - ٦

  )تاثير گذاري% ٢٠(مركز جمع آوري شير در محل  عدم وجود - ٧

  )تاثير گذاري% ١٠(عدم فروش شير يا نبود متقاضي  - ٨

  )تاثيرگذاري% ١٠(حوادث غير مترقبه  - ٩

و ساير موارد، بيشترين فراواني پاسخ دهندگان درصد  شيرشود قيمتهاي پايين  چنانچه مالحظه مي

توليد كننده، قيمتها كه در  توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه  بنابراين مي. دان درصد بيان نموده صدتاثيرگذاري را 

مكانيزم قيمت، تعيين اي برخوردار است كه اگر در فرآيند  دهد  از اهميت ويژه توليد كننده را نشان مي سودواقع 

ها  زمينه كاهش هزينه او هم به نوعي سهمي داشته باشد خواهد توانست با ارائه راهكارها و پيشنهادهاي عملي در

  . انگيزه بيشتري براي ادامه فعاليت و توسعه آن داشته باشد ،و در نهايت افزايش سود

دهد كه در مورد داليل ضايعات بيشترين سهم به تفكيك موارد  توزيع شهرستاني اطالعات نشان مي

  : مربوط به

  )شهرستانها درصد سهم در ميان ٢٠نيشابور با (امكانات خنك كننده  عدم وجود  - ١

  )درصد سهم در ميان شهرستانها ١/٤٣سبزوار با (گرماي بيش از اندازه هوا  - ٢

  )درصد سهم در ميان شهرستانها ٧/٢٩بيرجند با (بار ميكروبي بيش از اندازه شير  - ٣

  )درصد سهم در ميان شهرستانها ٩/٣٢خواف با (متهاي پايين شير يق - ٤

  )ن شهرستانهادرصد سهم در ميا ٨/٢٧با  دتايبا(ساير موارد  - ٥

  )درصد سهم در ميان شهرستانها ٧/٢٩نيشابور با (فاصله تا محل فروش  - ٦

  )درصد سهم در ميان شهرستانها ٦/٣٨(آوري شير در محل  مركز جمع عدم وجود - ٧

  )درصد سهم در ميان شهرستانها ٦/٢٠كاشمر با (عدم فروش شير يا نبود متقاضي  - ٨

  . باشد مي)در ميان شهرستانهادرصد سهم  ٨/٢٥قوچان با (حوادث غير مترقبه  - ٩

شود شهرستانهاي نيشابور، سبزوار، بيرجند، تايباد، خواف، كاشمر و قوچان از  چنانچه مشاهده مي

ديدگاه دامداران نسبت به ساير شهرستانهاي استان داراي بيشترين مشكالت مربوط به ضايعات شير به تفكيك 

شهرستانها عموماً قطبهاي توليد كننده شير و گوشت در استان  باشند كه با توجه به اينكه اين داليل مختلف مي

نمايد  از سوي ديگر اين اطالعات به ما اين مطلب را گوشزد مي. سازد باشند، نياز توجه ويژه را دوچندان مي مي

لي كه با محاسبات فني، اقتصادي و ما(كه با تمركز بحثهاي توليد، توزيع و فروش و فرآوري در مناطق گوناگون 

 توانايي ،توان به كاهش ضايعات كمك نمود زيرا اين تشكلها به دليل منابع مالي مناسب مي) قابل شناسايي است
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  ٢١٩  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين

  

تجهيزات و امكانات الزم براي نگهداري و توزيع شير و محصوالت را داشته و از سوي ديگر به دليل خريد 

  . ه از منافع آن برخوردار خواهند شدگذاري بر بازار، از قدرت الزم براي تنظيم قيمت و استفادتاثير

مراکز جمع آوري شير به عنوان حلقه واسطه ميان توليد : تاثير مراکز جمع آوري شير بر کاهش ضايعات شير ) ج

از کارکردهاي مهم مراکز،  جمع آوري شير توليدي به موقع و جلوگيري از . و توزيع محسوب مي شوند 

س اين موضوع بررسي شده که آيا مراکز جمع آوري شير از ديدگاه توليد بر اين اسا. ضايعات آن   مي باشد 

 کنندگان، باعث کاهش ضايعات شير شده است يا نه ؟ 

بدين ترتيب ،  به منظور بررسي اينکه آيا مراکز جمع آوري شير به کاهش ضايعات شير دامداران  

  :ه مورد آزمون به شرح زير مي باشد در واقع فرضي. کمک نموده اند از آزمون نسبت استفاده شده است 

H0  : مراكز جمع آوري شير خريد به کاهش ضايعات شير اعضا کمک ننموده اند)P<=50%.(  

H1  : مراكز جمع آوري شير خريد به کاهش ضايعات شير اعضا کمک نموده اند)P>50% .(  

  .آمده است آزمون فرضيات از آزمون نسبت استفاده شده است که نتايج آن در زير براي 

  

  آزمون نسبت در رابطه با تاثيرگذاري مراکز جمع آوري شير در -)۴(جدول شماره

  کاهش ضايعات شير در ميان دامداران

 مقادير شرح

)وجود(گروه يک   ۴۸ 

)عدم وجود(گروه دوم  ۱۶ 

۵۰/۰ احتمال پايه  

۰/۰ سطح معناداري دو سويه  

  .يافته هاي تحقيق : ماخذ

  

پذيرفته  مي شود و  H1درصد باشد فرضيه  ۵ت ، هر گاه سطح معناداري کمتر از در مورد نحوه قضاو

در اينجا چون سطح معنا . مورد پذيرش  واقع مي شود H0درصد فرضيه  ۵برعكس در صورت بيشتر بودن از 

 داري صفر است بنابراين فرضيه اينکه مراکز جمع آوري شير به کاهش ضايعات شير اعضا کمک نموده اند  با

  .درصد مورد پذيرش واقع مي شود  ۹۵احتمال 

- با توجه به اين اطالعات به نظر مي رسد در برخي از شهرستانها براي کاهش ضايعات شير دامداران 

برنامه ريزي اصولي و منطقي صورت نگرفته   - که در واقع راهکاري جهت افزايش درآمد آنان محسوب مي شود

. به اين مهم در برنامه ريزيهاي کوتاه مدت و بلند مدت اين مراکز توجه شوداست که الزم است از اين بعد نيز 

داشته اند که مي توان آنها آوري شير  آوري شير  مشكالت در رابطه با مراكز جمع دامداران عضو مراكز جمعالبته 

   : به شرح زير به ترتيب اولويت برشمردند را 

 )وزنيدرصد اهميت  ٧/٣٠(قيمتهاي پايين خريد شير  - ١
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  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين  ٢٢٠

  

  )درصد اهميت وزني ٧/٤(عدم تحويل به موقع شير  - ٢

  )درصد اهميت وزني ٧/٩(ت مركز با محل توليد شير فسامدوري  - ٣

  )درصد اهميت وزني ٩/٦(عدم هماهنگي و مديريت مناسب در مركز  - ٤

  )درصد اهميت وزني ٩/٢٨(عدم پرداخت به موقع بهاي شير  - ٥

  )درصد اهميت وزني ٤/٣(مركز  عدم برخورد مناسب از سوي تحويل گيرنده شير در - ٦

عدم وجودلوازم و امکانات الزم در مرکز، قيمت باالي :که شامل  )درصد اهميت وزني ٣/١٦(ساير موارد  - ٧

، عدم اندازه گيري بار ميکروبي شير به طور )مورد ۲( ، عدم وجود نيروي متخصص در مرکز)مورد ۱۲(آذوقه دام 

، )مورد  ۱۵( ، کمبود علوفه و کنسانتره )مورد  ۲(کننده در روستا ، عدم وجود امکانات سرد)مورد ۲( روزانه

و عدم وجود وسيله حمل شير )مورد ۵(،فاصله زياد تا کارخانه )مورد  ۱۰( عدم تمامي جذب شير به وسيله مرکز

 .مي باشد)مورد ۲(در مرکز

از آزمون نسبت استفاده  به منظور بررسي اينکه  دامداران توليد کننده شير  مشکل مورد نظر را دارند  

  :در واقع فرضيه مورد آزمون به شرح زير مي باشد . شده است 

H0  :  دامداران  مشکل مورد نظر را  ندارند)P<=50%.(  

H1  :  دامداران مشکل مورد نظر  را دارند)P>50% .(  

   .استآزمون فرضيات از آزمون نسبت استفاده شده است که نتايج آن در جدول زير آمده براي 

  

  آزمون نسبت در رابطه با مشکالت دامداران با مراکز جمع آوري شير -)۵(جدول شماره

گروهبندي  مشکالت
<=3 

گروهبندي 
3> 

 سطح معناداري

۰۰/۰ ۰ ۲۲۹ قيمتهاي پايين خريد شير  

۰۰/۰ ۷ ۲۲۲ عدم تحويل به موقع شير  

۰۰/۰ ۱۱ ۲۱۸ دوري مسافت مرکز با محل توليد شير  

دم هماهنگي و مديريت مناسب در مرکزع  ۲۲۰ ۹ ۰۰/۰  

۰۰/۰ ۵ ۲۲۴ عدم پرداخت به موقع بهاي شير  

۰۰/۰ ۱۳ ۲۱۶ عدم برخورد مناسب از سوي تحويل گيرنده شير  

۰۰/۰ ۲ ۲۲۶ ساير موارد  

  .يافته هاي تحقيق : ماخذ

  

ي شود و پذيرفته م H1درصد باشد فرضيه  ۵در مورد نحوه قضاوت ، هر گاه سطح معناداري کمتر از 

در اينجا چون سطح معنا . مورد پذيرش  واقع مي شود H0درصد فرضيه  ۵برعكس در صورت بيشتر بودن از 

درصد  است بنابراين فرضيه اينکه دامداران توليد کننده  شير داراي مشکالت مورد نظر        ۵داري کمتر از 
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  ٢٢١  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين

  

که عموماً گرايش جوابها در مورد هر يک از  اطالعات فوق نشان مي دهد. باشند مورد پذيرش واقع مي شود مي

  .مشکالت به سمت اولويت اول تا سوم مي باشد 

ترين مشكالت دامداران عضو مربوط به قيمت و بهاي شير و نحوه  شود عمده چنانچه مشاهده مي

رآيند باشد كه اين مطلب نشانگر اين واقعيت است كه به علت عدم تاثير گذاري دامداران برف پرداخت آن مي

توليد  منديي است كه عدم رضايتا توزيع و فروش و قيمت گذاري محصوالت، قيمت محصول و شير به گونه

دسترسي به اطالعات و  و  در بازار توزيع و فرآوريآنان دهد كه در صورت حضور فعال  كننده را نشان مي

ا كاهش و با تنظيم قيمت بازار، سود اي عمل خواهد نمود كه قيمت تمام شده شير ر به گونه ،  هاي مختلف داده

  . دنگمارمي حاصل از توليد خود را افزايش داده و بدين ترتيب با انگيزه قوي به توليد و توسعه آن همت 

  ميزان فروش  شير به مراکز جمع آوري  و  عوامل موثر برآن 

ي شير ارائه مي به مراكز جمع آور - ۱:فروش مي رود به دو صورت  دامداران  شير توليدي روزانه

 ۹۵ اطالعات موجود نشان مي دهد كه از مجموع شير توليدي.به غير مراكز و افراد فروخته مي شود  -۲.شود

بنابراين به نظر مي رسد . شود آوري شير ارائه مي به غير مراكز جمعدرصد۵  آوري شير و به مراكز جمعدرصد 

از اين رو الزمست بررسي شود که چه عواملي بر . ند آوري شير توليدي نقش مهمي دارمراکز ، در      جمع

به منظور بررسي رابطه ميان فروش شير دامداران به مرکز .فروش شير توسط دامداران به اين مراکر مهم مي باشد 

و فاصله آنان تا مراکز جمع آوري شير و سن دامدار از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده که نتايج آن در 

  .آمده است )  ۶(ه جدول شمار

 

  آزمون همبستگي ميان ميزان شير ارسالي به مراکز و برخي متغيرها -)۶(جدول شماره

 سطح معناداري ضريب همبستگي متغير مورد نظر ميزان شير ارسالي به  مراکز

 ميزان شير ارسالي به مراکز
۲۵/۰ فاصله تا مرکز  ۰۰/۰  

-۱۲/۰ سن دامدار  ۰۷/۰  

  .يق يافته هاي تحق: ماخذ

  

از آنجايي که سطح . مثبت بودن ضريب همبستگي به معناي رابطه مثبت بين دو متغير مي باشد 

درصد اطمينان مي توان به وجود رابطه مثبت  ۹۵با ) صفر (درصد است  ۵معناداري ضريب همبستگي کمتر از 

از سوي ديگر اطالعات . نمود ميان ميزان فروش شير به  مرکز و فاصله دامداران تا مرکز جمع آوري شير  اذعان

درصد اطمينان رابطه معناداري  ۹۵نشان مي دهد که ميان فروش شير به مرکز و سن دامدار از لحاظ آماري با 

درصد نشان مي دهد که خطاي پيش بيني   ۱۱عالوه بر اين ضريب همبستگي مجذور اتا با  رقم .وجود ندارد 

درصد  کمتر از عدم  ۱۱ه هاي آموزشي و اطالع رساني به ميزان فروش شير به مرکز  با در نظر گرفتن  دور

  .لحاظ کردن دوره هاي آموزشي است 
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  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين  ٢٢٢

  

از ديدگاه ديگر  به منظور بررسي اين فرض آماري که آيا ميان فروش شير به مركز  جمع آوري و سطح 

در واقع . ده شده است سواد دامدارن  رابطه معناداري  وجود دارد يا نه از آزمون کروسکا ل ـ واليس استفا

  :فرضيه مورد نظر به شرح زير مي باشد 

H0  :رابطه اي ميان  فروش شير به مركز جمع آوري و سطح سواد دامدارن وجود ندارد.  

H1  :رابطه اي ميان فروش شير به مركز جمع آوري و سطح سواد دامدارن وجود دارد.  

  .مي باشد) ۷(نتايج آزمون کروسکال ـ واليس به شرح جدول شماره 
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  ٢٢٣  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين

  

  نتايج آزمون کروسکال ـ واليس  ميان  فروش شير به مركز جمع آوري و سطح سواد دامدارن  -)۷(جدول شماره

 متوسط شرح

Chi Square ۲/۱۰  

 ۴ درجه آزادي

۰۳۶/۰ سطح معناداري  

  .يافته هاي تحقيق : ماخذ

  

 H1درصد باشد فرضيه  ۵کمتر از  2χنحوه قضاوت بدين صورت است که اگر سطح معناداري 

از آنجايي که مقدار آماره .پذيرفته مي شود  H0درصد  فرضيه  ۵پذيرفته مي شود و در صورت بزرگتر بودن از 

2χ  درصد اطمينان اذعان نمود که ميان تحويل شير  ۹۵درصد مي باشد مي توان با  ۵در جدول فوق کمتر  از

عالوه بر اين ضريب همبستگي  . راکز جمع آوري و سطح تحصيالت دامداران رابطه معناداري وجود دارد به م

درصد نشان مي دهد که رابطه مثبتي ميان تحويل شير به مرکز و سطح  ۲۰با رقمي حدود   2ηمجذور اتا 

يالت و آگاهي افراد ، خطاي پيش بيني ميزان تحصيالت وجود دارد بدين معني که با ملحوظ نمودن سطح تحص

  .درصد کاهش مي يابد  ۲۰فروش شير به مرکز جمع آوري حدود 

  

  نتيجه گيري و پيشنهادات 
  : مهمترين نتايج و پيشنهادات به شرح زير مي باشد 

كه  مي رود از بين ضايعات  ي از توليدات توليد كننده روزانه به صورت درصدمالحظه شد چنانچه  - ۱

  آوري شير و سرعت در جمعشده زمست براي كاهش آن امكانات و وسايل نگهداري مناسب شير فراهم ال

  . تا بدين گونه زمينه افزايش توليد، اشتغال در آمد فراهم شودافزايش يابد 

باشد كه در  آوري و توزيع و فرآوري محصول مي بيشترين داليل ضايعات شير به علت نبودن امكانات جمع - ٢

يجاد تشكلهايي از سوي دامداران و فراهم نمودن اين امكانات در مناطق مناسب با مشاركت دامداران صورت ا

توان ضايعات شير را كاهش و در نهايت به حداقل رساند و از اين طريق امكان افزايش  منطقه به راحتي مي

 . درآمد را براي دامدار و در نهايت انگيزه توليدي قوي را به وجود آورد

اهميت انتقال سريع شير به بازار فروش فاصله ميان  توليد کنندگان شير و مصرف کنندگان آن ،  توجه بهبا  - ٣

آوري شير و يا  مسافت به مركز جمعدوري الزمست كه امكان نگهداري و حفظ اين محصول با توجه به 

ن امكانات هم به دليل كارخانجات شير، تهيه و تدارك ديده شود به خصوص در فصلهاي گرم سال كه تمهيد اي

 .اي برخوردار است سالمت مصرف كننده و هم افزايش درآمد توليد كنده از جايگاه ويژه
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  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين  ٢٢٤

  

بررسيها نشان مي دهد که مراکز جمع آوري شير از ديدگاه توليدکنندگان شير توانسته است باعث کاهش  - ٤

تواند بر کاهش ضايعات تاثير قوي  از اين رو به نظر مي رسد ساماندهي و تجهيز اين مراکز مي. ضايعات شود 

 .داشته باشد

با توجه با اثرگذاري مراکز جمع آوري شير بر کاهش ضايعات اما توليد کنندگان در فروش شير به اين   - ٥

مربوط  در رابطه با مراکز جمع آوري شير  ترين مشكالت دامداران عضو عمده. مراکز با مشکالتي روبرو هستند 

باشد كه اين مطلب نشانگر اين واقعيت است كه به علت عدم تاثير  نحوه پرداخت آن ميبه قيمت و بهاي شير و 

ي است كه ا گذاري دامداران برفرآيند توزيع و فروش و قيمت گذاري محصوالت، قيمت محصول و شير به گونه

دسترسي  و  دهد كه در صورت حضور فعال در بازار توزيع و فرآوري توليد كننده را نشان مي منديعدم رضايت

اي عمل خواهد نمود كه قيمت تمام شده شير را كاهش و با تنظيم  به گونه ،  هاي مختلف به اطالعات و داده

قيمت بازار، سود حاصل از توليد خود را افزايش داده و بدين ترتيب با انگيزه قوي به توليد و توسعه آن همت 

 . گمارد

  

 فهرست منابع

  .وشهاي تحقيق با تاكيد بر جنبه كاربردي ، چاپ اول ، تهران ، ر)  ١٣٧٥( مهري  ،ساره  - ١

  .، روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ، چاپ اول ، نشر آگه )  ١٣٧٩( سرمد ، بازرگان و ديگران  - ٢

تحت پوشش مراكز ( ت تعاونيهاي توليد سموانع رشد و توسعه شك ، ) ١٣٧٠(محمد علي ،غضنفري مجرد  - ٣

  .دانشگاه تهران  ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،) ي استانها گسترش توليدي و عمران

پايان نامه  ، ارزيابي تعاوني هاي روستايي با تاكيد بر سياستهاي توسعه ،)  ١٣٧٨( مسعودي   ،منصوري - ٤

  .دانشگاه اروميه   کارشناسي ارشد ،

پايان نامه ، استان خراسان  بررسي موانع رشد و توسعه تعاونيهاي توليد در ، )١٣٧٦(علي  ،مهاجراني  - ٥

  .دانشگاه فردوسي مشهد  ،كارشناسي ارشد 

 .، استنباط آماري در پژوهش رفتاري ، تهران ) ١٣٧٠( حيدر علي  ،هومن  - ٦

7- Stettner,l,community(1981), co-operatives:their potential for rural and urban 
development, oxford. 
8- Tracey, m. and varadi, l. (1986), co-operative today : selected essays, Geneva. 
9- Jones,derek(1980),Producer cooperatives in industrialized Western economies , 
British Journal of Industrial Relation , V18 , pp 141-154 . 
10- Frank,R.(1993),Does studying economics inhibit cooperation?,Journal of 
Economic Literature,34,pp1293-1323. 
11- Craig, Ben and John Pencavel(1995), Participation and Productivity: A 
Comparison ofWorker Cooperatives and Conventional Firms in the Plywood 
Industry, BrookingsPapers: Microeconomics:121–160. 
 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

