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محاسبه انواع كارايى و بازده نسبت به مقياس در 
صنعت شير (بررسى موردى: استان كرمان)

پذيرش: 1391/12/12دريافت: 1391/03/03

چكيده: احداث و توسعه دامدارى هاى صنعتى در سال هاى اخير در استان كرمان، 
سبب هدايت بخش فراوانى از سرمايه هاى موجود در استان به سمت اين صنعت شده 
است. از اين رو، الزم است كارآمدى واحدهاى توليدى در استان، به منظور بررسى 
وضعيت حركت سرمايه به سمت بخش توليدى مذكور، مورد بررسى قرار گيرد. يكى 
واحدهاى  كارايى  گيرد،  قرار  استفاده  مورد  كار  اين  براى  مى تواند  كه  معيارهايى  از 
توليدى است. از اين  رو، در پژوهش حاضر وضعيت انواع كارايى (فنى، تخصيصى و 
اقتصادى) براى توليدكنندگان شير گاو و گوسفند در استان كرمان مورد بررسى قرار 
پژوهش  در  شود.  ارزيابى  استان،  در  اقتصادى  فعاليت  اين  كارآمدى  تا  است  گرفته 
نياز،  مورد  داده هاى  است.  شده  استفاده  داده ها1  پوششى  تحليل  روش  از  حاضر، 
مربوط به 140 توليدكننده شير گاو و 140 توليدكننده شير گوسفند است. بر اساس 
نتايج پژوهش، متوسط كارايى هاى فنى، تخصيصى و اقتصادى براى توليدكنندگان 
شير گوسفند، به ترتيب 57/6، 42/7, 24/52 و براى توليدكنندگان شير گاو 46/7، 

39/78، 18/58 است.

كليدواژه ها:  كارايى، تحليل پوششى داده ها، صنعت شير، استان كرمان، مقياس 
E02 ,T48 :JEL طبقه بندي
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مقدمه
كارايی، مهمترين عامل حيات و دوام همه واحدها در بخش های مهم اقتصادی در جوامع مختلف 
منظور  به  دارد.  ضرورت  توليدی  امكانات  و  نهاده ها  بهينه  مصرف  حاضر،  رقابتی  شرايط  در  است. 
مصرف بهينه نهاده ها، كارآمدسازی واحدهای اقتصادی از اهميت فراوانی برخوردار است. واحدهای 
يكی  انجام می دهد.  به درستی  نيز  را  منابع  بلكه تخصيص  نمی دهد،  را هدر  منابع  تنها  نه  كارآمد 
از عوامل موفقيت كشورهای پيشرفته، توجه به كارآمدی واحدهای اقتصادی است. پژوهشگران در 
پژوهش های پيشين، كارايی و انواع آن را در واحدهای مختلف توليدی بررسی كرده و آن را به عنوان 
معياری برای سنجش وضعيت فعاليت اين واحدها مورد استفاده قرار داده اند. چن و سونگ )2007( 
كارايی فنی و شكاف فناوری را در بخش كشاورزی چين مورد بررسی قرار دادند. آنها شهرستان ها 
با  و  كردند  تقسيم   فناوری  متفاوت  سطوح  و  مجزا  اقتصادی  توسعه  سطوح  با  منطقه  چهار  به  را 
تحليل پوششی، مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. نتايج پژوهش مذكور نشان داد كه مناطق شرقی 
نسبت به ساير مناطق، از بيشترين ميزان كارايی برخوردار بوده است. كاندمير و كويوبنب )2006( 
نيز وضعيت كارايی 80 واحد پرورش دهنده گاو را در كشور تركيه مورد بررسی قرار دادند. آنها از 
الگوی تحليل پوششی داده ها در دو وضعيت بازده ثابت و متغير نسبت به مقياس استفاده كردند. 
نتايج به دست آمده نشان داد كه متوسط كارايی برای بازده ثابت و متغير نسبت به مقياس، برابر با 
0/934 و 0/954 بوده است. همچنين از بين واحدهای مورد بررسی، 49 درصد كارا شناخته شده  
است. گاالناپلوس و همكاران )2006( نيز روش غيرپارامتريك تحليل پوششی داده ها را برای بررسی 
درجه كارايی فنی و مقياس مزارع تجاری پرورش خوك در يونان مورد استفاده قرار داده اند. متوسط 
بالقوه ای  با 0/83 به دست آمد كه نشان داد ظرفيت  برابر  كارايی فنی در واحدهای مورد بررسی، 
برای افزايش كارايی كاربرد نهاده ها در مزارع پرورش خوك خانگی وجود دارد. اودك )2009( روش 
تجزيه و تحليل پوششی داده ها را با شاخص مالم كوئيست تركيب كرد تا استنتاج آماری مختصری 
را برای تعيين كارايی محصول غالت در دوره زمانی 1987 تا 1997 در نروژ ارائه كند. نتايج پژوهش 
وی نشان داد كه درجه فراوانی از عدم كارايی در توليد غالت، در دوره مذكور وجود داشته است. 
ايگلسياس )2010( كارايی گروهی از كشاورزان را در دوره زمانی 2004-2001 در كشور اسپانيا با 
استفاده از روش تحليل پوششی داده ها و تجزيه و تحليل مرزی تصادفی مورد بررسی قرار داد. دادگر 
و نيك نعمت )1386( كارايی واحدهای اقتصادی را برای 38 سرپرستی بانك تجارت در كل كشور، 
با استفاده از الگوی DEA و دو روند CCR و BCC ارزيابی كردند. نتايج به دست آمده نشان داد 
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كه سرپرستی های مناطق سه، چهار و پنج تهران كاراتر و سرپرستی های قم، زنجان، آذربايجان غربی 
به ترتيب 79/7، 78 و 47/2  برای سه سال مورد بررسی،  ناكارا هستند. ميانگين كارايی  و شرقی 
درصد بوده است. فطرس و سلكی )1383( نيز وضعيت كارايی و سوددهی واحدهای پرورش جوجه 
از 92 واحد پرورش دهنده جوجه گوشتی  نمونه ای متشكل  بررسی  با  استان همدان  را در  گوشتی 
در استان مذكور، مورد بررسی قرار دادند. آنها از روش تحليل فراگير داده ها استفاده كردند. نتايج 
پژوهش آنها نشان داد كه ميانگين كارايی فنی، تخصيصی و اقتصادی تحت شرايط بازده ثابت متغير 
نسبت به مقياس، به ترتيب برابر با 64/4، 65/3، 43/5 درصد بوده است. اختالف بين بهترين واحد 
همچنين  است.  شده  گزارش  درصد   65/5 اقتصادی،  كارايی  برای  نمونه  ميانگين  با  پرورش دهنده 
بشرآبادی  است. مهرابی  بوده   زيان ده  بقيه  و  بررسی، 48/33 درصد سودده  واحدهای مورد  بين  از 
)1386( كارايی فنی و نسبت شكاف فناورانه را در توليد سبزی و صيفی گلخانه ای و فضای باز در 
استان كرمان در سال 1384 مورد بررسی قرار داد. وی 138 نمونه تصادفی برای گلخانه ها و 144 
نمونه برای فضای باز در استان كرمان انتخاب و از سه رهيافت تابع توليد مرزی تصادفی استاندارد 
باز  فضای  و  گلخانه  داده های  برای  جداگانه  استاندارد  تصادفی  مرزی  تابع  تركيبی،  داده های  برای 
و تابع مرزی پوششی، برای محاسبه شكاف فناورانه استفاده كرد. نتايج پژوهش وی نشان داد كه 
ميانگين كارايی فنی در سه روش مذكور، به ترتيب حدود 77، 84 و 70 درصد بوده است. محمدی 
با  فارس  استان  در  توليدی  واحد  بررسی 35  با  را  توليدی طيور  واحدهای  كارايی  ميزان   )1387(
بين  از  داد كه  نشان  پژوهش وی  نتايج  اندازه گيری كرد.  DEA در سال 1383  الگوی  از  استفاده 
واحدهای مورد بررسی، سه واحد كارايی 100 درصد داشته و بقيه به درجه های مختلف ناكارا بوده  
است. بر اساس مرور پژوهش های پيشين در داخل و خارج كشور می توان گفت كه واحدهای توليدی 
مختلف در مناطق گوناگون، از سطوح متفاوت كارايی برخوردار بوده است. از اين رو، برای آگاهی 
دقيق از وضعيت كارايی آنها، به پژوهش موردی نياز است. يكی از صنايع مهم كشاورزی در كشور 
بر اساس  يافته است.  لبنيات سازی است كه در سال های اخير توسعه فراوانی  ايران، صنايع شير و 
آمارهای منتشر شده، توليد شير خام كشور در دوره زمانی )بيست ساله 1381-1361( از 2 ميليون 
و 850 هزار تن به 5 ميليون و 877 هزار تن رسيده است كه بيانگر حدود 3/7 درصد رشد ساليانه 
است. احداث و توسعه دامداری های صنعتی در سال های اخير در استان كرمان، سبب هدايت بخش 
فراوانی از سرمايه های موجود در استان به سمت اين صنعت شده است. از اين رو، الزم است كارايی 
واحدهای توليدی در استان، به منظور بررسی وضعيت حركت سرمايه به سمت اين بخش توليدی 
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مورد بررسی قرار گيرد. برای اين كار، انواع كارايی در توليد محصول شير در استان بررسی شده است. 

مواد�و�روش�ها
موضوع كارايی، ريشه ای عميق در پژوهش های اقتصادی دارد و كاربرد اين فنون در واحدهای 
كشاورزی، به تازگی گسترش يافته است. به لحاظ روش شناختی، كارايی در توليد روشی به منظور 
كسب اطمينان درباره اين موضوع است كه توليدهای يك واحد اقتصادی، در بهترين و پرسودترين 
وضعيت ممكن انجام شود. كارايی در هر بخش اقتصادی، برای جلوگيری از به هدر رفتن منابع، از 
اهميت ويژه ای برخوردار است. به منظور بررسی كارايی، الزم است كارايی يك واحد توليدی در مقايسه 
با  واحد توليدی ديگر تعيين گردد. اين كار مستلزم تعيين يك مرز كارا است تا كارايی ساير واحدها 
با آن مقايسه شود. فنون زيادی در نيم قرن اخير برای تخمين مرز كارا مطرح شده است كه روش های 
پارامتريك1 و ناپارامتريك2 را شامل می شود. روش پارامتريك، تحليل تابع توليد مرز تصادفی3 است. در 
روش مذكور، رابطه تبعی بين نهاده ها و محصول كه همان تابع توليد است، برای تخمين پارامترهای 
تابع با استفاده از فنون آماری مورد استفاده قرار می گيرد. روش ناپارامتريك، روش تحليل پوششی 
داده ها است كه در حقيقت يك روش برنامه ريزی خطی است كه اولين بار فارل )1957(، الگوی اوليه 
آن را بيان كرد. بعد از آن چارنز و همكاران4 )1978(، و بانكر و همكاران5 )1984(، كوئلی6 )1995(، 
گرين7 )1993(، فرير و همكاران8 )1993(، مطالب تكميلی را درباره اين روش بيان كردند )رولف فار و 
همكاران، 1994(. در روش مذكور، كارايی با انجام يك سری بهينه سازی ها به طور مجزا برای هر بنگاه 
محاسبه می شود. در اين روش، برای عوامل توليد و محصوالت، واحدهای اندازه گيری متفاوتی وجود 
دارد. از آنجايی  كه اين فن، همه ارقام و اطالعات را تحت پوشش قرار می دهد، به آن تحليل پوششی 
داده ها گفته می شود. در اين فن، به تعيين فرم تبعی تابع توليد نياز نيست. اين فن قادر است عالوه 
بر اندازه گيری انواع كارايی، نوع بازده نسبت به مقياس را نيز به تفكيك برای بنگاه ها ارائه كند. در اين 
روش، ابتدا منحنی مرز كارا از يك سری نقاط ايجاد می گردد كه از طريق برنامه ريزی خطی تعيين 

1. Parametric
2. Non parametric
3. Stochastic Frontier Analysis (SFA)
4. Charnes and et al
5. Banker and et al
6. Coeilli
7. Greene
8. Ferrier and et al
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می شود. سپس روش برنامه ريزی خطی، بعد از بهينه سازی مشخص می كند كه آيا واحد توليدی )بنگاه 
مورد بررسی( روی مرز كارا قرار گرفته است يا خير؟ بدين ترتيب، واحدهای كارا و ناكارا از يكديگر 
تفكيك می شود. الگو های تحليل پوششی داده ها می تواند محصول گرا1 يا نهاده گرا2 باشد. در الگوهای 
محصول گرا، هدف حداكثرسازی توليد با توجه به مقدار مشخص نهاده ها است، اما در روش نهاده گرا، 
هدف استفاده از حداقل ميزان نهاده ها برای دستيابی به ميزان معينی از محصول است. در اين روش، 
كارايی به سه دسته فنی3، تخصيصی4 و اقتصادی5 تقسيم می شود. در رابطه )1( ارتباط بين سه نوع 

كارايی مذكور مالحظه می شود:
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خطي، بعد از  يزير برنامهسپس روش . دشو يمخطي تعيين  يزير برنامه از طريقكه گردد  ايجاد ميكارا از يك سري نقاط 

 ،ترتيبدين بيا خير؟ است روي مرز كارا قرار گرفته ) بنگاه مورد بررسي(يا واحد توليدي آكه  كند يمسازي مشخص  بهينه

گرا محصول دتوان يم ها داده يپوشش ليتحل يها الگو. دشو يمواحدهاي كارا و ناكارا از يكديگر تفكيك 
1

گرا نهاده اي 
2

در . دباش 

، هدف استفاده از گرا نهادهاما در روش  است، ها نهادهبا توجه به مقدار مشخص  ديتول يسازهدف حداكثر ،گرا محصول يهاالگو

ي به سه دسته فنييكارا ،در اين روش. استاز محصول  ينيمعميزان براي دستيابي به  ها نهادهحداقل ميزان 
3

، تخصيصي
4

و  

اقتصادي
5

  :شود يم مذكور مالحظهي يسه نوع كاراارتباط بين ) 1(در رابطه . شود يمتقسيم  

 
  

 .استشاخص كارايي تخصيصي  AEشاخص كارايي فني و  TEشاخص كارايي اقتصادي،  EEاين رابطه،  كه در

دست ه ب فناورياز مقدار مشخصي از عوامل توليد در شرايط ثابت بودن  دتوان يمكه است حداكثر توليد ممكن  ،كارايي فني

 ميزانكه با توجه به  طوريه ب ،كه حداقل هزينه را داشته باشداست كارگيري تركيبي از عوامل توليد ب تخصيصيكارايي . ديآ

در . است يي تخصيصيايي فني در كاراكار ضرب  حاصل دي،كارايي اقتصا. ت آيددسه حداكثر سود ب ،مشخص محصول

 ها نهادهبا توجه به قيمت و سطوح  ،حداكثر سود ممكن كسبتوانايي واحد اقتصادي در  توان يمكارايي اقتصادي را  ،حقيقت

  ).1383فطرس و سلكي، (دانست 

  

  ) CRS(بازده ثابت نسبت به مقياس  الگوي

  .كردند شنهاديپ )1978(چارلز و همكارانش كه  استگرا  نهادهالگوي فوق، 

 

          

      

 ،يك اسكالر است  بردارN*1  ،مقادير ثابتix  براي بنگاه  ها نهادهبردار ستونيi ،امiy ها  بردار ستوني ستاده

تعداد  Nها و  تعداد ستاده M، ها نهادهتعداد  K ها، ستاده M*Nماتريس  y، ها نهاده K*Nمقادير  xام،  iبراي بنگاه 

مقدار يك . استكه كمتر يا مساوي با يك  دهد يمام را نشان  iميزان كارايي فني بنگاه  مقدار . دهد يمرا نشان  ها بنگاه

در . شود مرتبه در نمونه حل  Nهر بنگاه،  يبرا ديبافوق  يخط يزير مسئله برنامه. بنگاه با كارايي فني كامل است بيانگر

با  ،با محورها ييكارامرز  يموازقسمت  ليدلممكن است به  ييكارا يريگ ، اندازهها داده يپوشش ليتحل كيمترروش ناپارا

، باز هم رديگآن با محورها قرار  يموازمرز كارا در قسمت  يرو ييكارابنگاه بعد از اصالح  كياگر  زيرا. مشكل مواجه شود

نهاده  زانيم نيادر اصطالح به . ، وجود خواهد داشت)گرا باشد نهاده ليتحلاگر ( ديتولبدون كاهش  ها نهادهامكان كاهش 

                                                           
1. Output oriented 
2. Input oriented 
3. Technical efficiency 
4. Allocation efficiency 
5. Economic efficiency 

)2( 

)1(         )1(
كه در اين رابطه، EE شاخص كارايی اقتصادی، TE شاخص كارايی فنی و AE شاخص كارايی 
تخصيصی است. كارايی فنی، حداكثر توليد ممكن است كه می تواند از مقدار مشخصی از عوامل توليد 
در شرايط ثابت بودن فناوری به دست آيد. كارايی تخصيصی بكارگيری تركيبی از عوامل توليد است 
كه حداقل هزينه را داشته باشد، به طوری كه با توجه به ميزان مشخص محصول، حداكثر سود به 
دست آيد. كارايی اقتصادی، حاصل  ضرب كارايی فنی در كارايی تخصيصی است. در حقيقت، كارايی 
اقتصادی را می توان توانايی واحد اقتصادی در كسب حداكثر سود ممكن، با توجه به قيمت و سطوح 

نهاده ها دانست )فطرس و سلكی، 1383(.

)CRS(الگوی�بازده�ثابت�نسبت�به�مقیاس�
الگوی فوق، نهاده گرا است كه چارلز و همكارانش )1978( پيشنهاد كردند.
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خطي، بعد از  يزير برنامهسپس روش . دشو يمخطي تعيين  يزير برنامه از طريقكه گردد  ايجاد ميكارا از يك سري نقاط 

 ،ترتيبدين بيا خير؟ است روي مرز كارا قرار گرفته ) بنگاه مورد بررسي(يا واحد توليدي آكه  كند يمسازي مشخص  بهينه

گرا محصول دتوان يم ها داده يپوشش ليتحل يها الگو. دشو يمواحدهاي كارا و ناكارا از يكديگر تفكيك 
1

گرا نهاده اي 
2

در . دباش 

، هدف استفاده از گرا نهادهاما در روش  است، ها نهادهبا توجه به مقدار مشخص  ديتول يسازهدف حداكثر ،گرا محصول يهاالگو

ي به سه دسته فنييكارا ،در اين روش. استاز محصول  ينيمعميزان براي دستيابي به  ها نهادهحداقل ميزان 
3

، تخصيصي
4

و  

اقتصادي
5

  :شود يم مذكور مالحظهي يسه نوع كاراارتباط بين ) 1(در رابطه . شود يمتقسيم  

 
  

 .استشاخص كارايي تخصيصي  AEشاخص كارايي فني و  TEشاخص كارايي اقتصادي،  EEاين رابطه،  كه در

دست ه ب فناورياز مقدار مشخصي از عوامل توليد در شرايط ثابت بودن  دتوان يمكه است حداكثر توليد ممكن  ،كارايي فني

 ميزانكه با توجه به  طوريه ب ،كه حداقل هزينه را داشته باشداست كارگيري تركيبي از عوامل توليد ب تخصيصيكارايي . ديآ

در . است يي تخصيصيايي فني در كاراكار ضرب  حاصل دي،كارايي اقتصا. ت آيددسه حداكثر سود ب ،مشخص محصول

 ها نهادهبا توجه به قيمت و سطوح  ،حداكثر سود ممكن كسبتوانايي واحد اقتصادي در  توان يمكارايي اقتصادي را  ،حقيقت

  ).1383فطرس و سلكي، (دانست 

  

  ) CRS(بازده ثابت نسبت به مقياس  الگوي

  .كردند شنهاديپ )1978(چارلز و همكارانش كه  استگرا  نهادهالگوي فوق، 

 

          

      

 ،يك اسكالر است  بردارN*1  ،مقادير ثابتix  براي بنگاه  ها نهادهبردار ستونيi ،امiy ها  بردار ستوني ستاده

تعداد  Nها و  تعداد ستاده M، ها نهادهتعداد  K ها، ستاده M*Nماتريس  y، ها نهاده K*Nمقادير  xام،  iبراي بنگاه 

مقدار يك . استكه كمتر يا مساوي با يك  دهد يمام را نشان  iميزان كارايي فني بنگاه  مقدار . دهد يمرا نشان  ها بنگاه

در . شود مرتبه در نمونه حل  Nهر بنگاه،  يبرا ديبافوق  يخط يزير مسئله برنامه. بنگاه با كارايي فني كامل است بيانگر

با  ،با محورها ييكارامرز  يموازقسمت  ليدلممكن است به  ييكارا يريگ ، اندازهها داده يپوشش ليتحل كيمترروش ناپارا

، باز هم رديگآن با محورها قرار  يموازمرز كارا در قسمت  يرو ييكارابنگاه بعد از اصالح  كياگر  زيرا. مشكل مواجه شود

نهاده  زانيم نيادر اصطالح به . ، وجود خواهد داشت)گرا باشد نهاده ليتحلاگر ( ديتولبدون كاهش  ها نهادهامكان كاهش 

                                                           
1. Output oriented 
2. Input oriented 
3. Technical efficiency 
4. Allocation efficiency 
5. Economic efficiency 

)2( 

)1(  

 yi iام،  بنگاه  برای  نهاده ها  ستونی  بردار   xi ثابت،  مقادير   N*1 بردار   
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)1(  

است،  اسكالر  يك   θ
بردار ستونی ستاده ها برای بنگاه i ام، x مقادير K*N نهاده ها، y ماتريس M*N ستاده ها، K تعداد 
 نهاده ها، M تعداد ستاده ها و N تعداد بنگاه ها را نشان می دهد. مقدار θ ميزان كارايی فنی بنگاه

1. Output oriented
2. Input oriented
3. Technical efficiency
4. Allocation efficiency
5. Economic efficiency
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i ام را نشان می دهد كه كمتر يا مساوی با يك است. مقدار يك بيانگر بنگاه با كارايی فنی كامل است. 
مسئله برنامه ريزی خطی فوق بايد برای هر بنگاه، N مرتبه در نمونه حل  شود. در روش ناپارامتريك 
تحليل پوششی داده ها، اندازه گيری كارايی ممكن است به دليل قسمت موازی مرز كارايی با محورها، 
با مشكل مواجه شود. زيرا اگر يك بنگاه بعد از اصالح كارايی روی مرز كارا در قسمت موازی آن 
با محورها قرار گيرد، باز هم امكان كاهش نهاده ها بدون كاهش توليد )اگر تحليل نهاده گرا باشد(، 
وجود خواهد داشت. در اصطالح به اين ميزان نهاده كاهش يافته در مرحله دوم، مازاد نهاده ها1 گفته 
می شود. تفسير مشابهی نيز می توان برای تحليل محصول گرا بيان كرد، ولی در اين وضعيت، با وجود 
كارايی باز هم می توان مقدار محصول را افزايش داد كه در اصطالح مازاد محصول2 گفته می شود. 
مقدار  و  می شود  رفع   
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ها نهادهمازاد  ،در مرحله دوم افتهيكاهش 
1

 يول ،بيان كردگرا  محصول ليتحل يبرا توان يم زين يمشابه ريتفس. شود يمگفته  

كه در اصطالح مازاد محصول داد شيافزامقدار محصول را  توان يمباز هم  ييكارابا وجود  وضعيت، نيادر 
2

. شود يمگفته  

0ام با در نظر گرفتن شرط iبنگاه  يبرامسئله مازاد نهاده   xxi نيهمچن. گردد يمو مقدار مازاد صفر  شود يم رفع 

0ديقمازاد محصول با در نظر گرفتن  iyY  اند شده نيمأت) 2(فروض در رابطه  نياكه  شود يمبا صفر  يمساو 

 .بنگاه حل شود Nاز  كيهر  يبرا ديبا زين) مرحله دوم( يخط يزير ذكر است كه برنامه انيشا. نياز نيست الگواصالح و به 

 نيااست كه در  نيا صهينق نيتر واضحو  نياول: ماند يم يباق صهينقهنوز دو  كند و رفع نمي مشكل را كامالً زينحل  راه نيا

بلكه  ،ديرس مينخواهنقطه كارا  نيتر كينزدبه  نيبنابرا. كنيم يمحداكثر  كردن،حداقل  يجاه برا  مازادهامجموع  ،مرحله

ه ب يمتفاوت يها جواب، يريگ واحد اندازه رييتغاست كه با  نيا يبعد ياصلمشكل . آورد ميخواهدست ه نقطه كارا را ب نيدورتر

است كه در  ذكر انيشا. داشت ميخواهدو جواب متفاوت  ،گرم به تن لويكواحد از  رييتغبا  ، براي مثال،دست خواهد آمد

صفر ريغهر مقدار  نيزو ) θ( ييكارا يمعمولاستفاده شده و مقدار  يخط يزير از مرحله اول برنامه بيشتر ،يتجرب يها پژوهش

كنندگان قرار  استفاده ارياختسه انتخاب در  deap2افزار  نرم ،حال نيابا . شده استو محصول گزارش  ديتولعامل  يبرامازاد 

  : دهد يم

  .شود يمرا شامل  مازادهائه او ار) θ( ييكاراو محاسبه ) 2(معادله  يخط يزير برنامه، كه DEA يا مرحله كيروش . 1

  . شود يمدر باال انجام  مذكور وديقبا توجه به  يخط يزير ، كه در آن حل برنامهDEA يا مرحلهروش دو. 2

 يبرا يخط يزير از چند مرحله برنامه ،به نقطه كارادستيابي  يبراروش  نيا، كه در DEA يا مرحلهروش چند. 3

  . شود يمنقطه مورد نظر كارا استفاده  دستيابي به

استفاده از  ،جهينتدر . دباش يريگ اندازه يواحدهامستقل از  ،مشخص شده يكاراتا نقاط  شود يمحل سوم موجب  راه

 يضرور ،مازادهااز حد به مشكل  شيبذكر است كه توجه شايان . شود يم هيتوص يتجرب يها پژوهشدر  يا مرحله روش چند

استدالل  عالوه بر اين،. آمدنخواهد  پديدمشكل  نيا د، عمالًباشدر دسترس ) ها بنگاه( ياديز اريبس يها نمونه اگرو  يستن

 ييكارا ليتحل يبرا ،نيبنابرا .)1998، يبديم يامام( شود در نظر گرفته مي يصيتخص ييكارامازادها در عدم  نياكه  گردد يم

  .مورد توجه قرار گيرددر مرحله اول  DEA يخط يزير برنامه جينتا فقطاست كه  يمنطق) θ( يفن

  

  )VRS( اسيمق ربهيمتغبازده  الگوي 

 يعـوامل امـا   كنـد، عمـل   نهيبه اسيمقدر  ها بنگاهمناسب است كه همه  يزمان ، فقطاسيمقبازده ثابت به  الگويفرض 

 يريـ گ انـدازه . عمل كنـد  نهيبه اسيمقبنگاه نتواند در  كيكه  دشو يمباعث ه ريغو  يمالمنابع  تيمحدودرقابت ناقص،  مانند

  مقياس  در ها بنگاهكه همه  يزمان) CRS( الگويبا استفاده از  يفن ييكارا

  

  

  

                                                           
1. Input slack 
2. Out put slack 

)3( 

گرفتن شرط  نظر  در  با  ام   i بنگاه  برای  نهاده  مازاد  مسئله 
 مساوی با صفر 
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است كه در  ذكر انيشا. داشت ميخواهدو جواب متفاوت  ،گرم به تن لويكواحد از  رييتغبا  ، براي مثال،دست خواهد آمد

صفر ريغهر مقدار  نيزو ) θ( ييكارا يمعمولاستفاده شده و مقدار  يخط يزير از مرحله اول برنامه بيشتر ،يتجرب يها پژوهش

كنندگان قرار  استفاده ارياختسه انتخاب در  deap2افزار  نرم ،حال نيابا . شده استو محصول گزارش  ديتولعامل  يبرامازاد 

  : دهد يم

  .شود يمرا شامل  مازادهائه او ار) θ( ييكاراو محاسبه ) 2(معادله  يخط يزير برنامه، كه DEA يا مرحله كيروش . 1

  . شود يمدر باال انجام  مذكور وديقبا توجه به  يخط يزير ، كه در آن حل برنامهDEA يا مرحلهروش دو. 2

 يبرا يخط يزير از چند مرحله برنامه ،به نقطه كارادستيابي  يبراروش  نيا، كه در DEA يا مرحلهروش چند. 3

  . شود يمنقطه مورد نظر كارا استفاده  دستيابي به

استفاده از  ،جهينتدر . دباش يريگ اندازه يواحدهامستقل از  ،مشخص شده يكاراتا نقاط  شود يمحل سوم موجب  راه

 يضرور ،مازادهااز حد به مشكل  شيبذكر است كه توجه شايان . شود يم هيتوص يتجرب يها پژوهشدر  يا مرحله روش چند

استدالل  عالوه بر اين،. آمدنخواهد  پديدمشكل  نيا د، عمالًباشدر دسترس ) ها بنگاه( ياديز اريبس يها نمونه اگرو  يستن

 ييكارا ليتحل يبرا ،نيبنابرا .)1998، يبديم يامام( شود در نظر گرفته مي يصيتخص ييكارامازادها در عدم  نياكه  گردد يم

  .مورد توجه قرار گيرددر مرحله اول  DEA يخط يزير برنامه جينتا فقطاست كه  يمنطق) θ( يفن

  

  )VRS( اسيمق ربهيمتغبازده  الگوي 

 يعـوامل امـا   كنـد، عمـل   نهيبه اسيمقدر  ها بنگاهمناسب است كه همه  يزمان ، فقطاسيمقبازده ثابت به  الگويفرض 

 يريـ گ انـدازه . عمل كنـد  نهيبه اسيمقبنگاه نتواند در  كيكه  دشو يمباعث ه ريغو  يمالمنابع  تيمحدودرقابت ناقص،  مانند

  مقياس  در ها بنگاهكه همه  يزمان) CRS( الگويبا استفاده از  يفن ييكارا

  

  

  

                                                           
1. Input slack 
2. Out put slack 

)3( 

مازاد صفر می گردد. همچنين مازاد محصول با در نظر گرفتن قيد 
می شود كه اين فروض در رابطه )2( تأمين شده اند و به اصالح الگو نياز نيست. شايان ذكر است كه 
برنامه ريزی خطی )مرحله دوم( نيز بايد برای هر يك از N بنگاه حل شود. اين راه حل نيز مشكل را 
به طور كامل رفع نمی كند و هنوز دو نقيصه باقی می ماند: اولين و واضح ترين نقيصه اين است كه در 
اين مرحله، مجموع مازادها را به جای حداقل كردن، حداكثر می كنيم. بنابراين به نزديك ترين نقطه 
كارا نخواهيم رسيد، بلكه دورترين نقطه كارا را به دست خواهيم آورد. مشكل اصلی بعدی اين است 
كه با تغيير واحد اندازه گيری، جواب های متفاوتی به دست خواهد آمد، برای مثال، با تغيير واحد از 
كيلو گرم به تن، دو جواب متفاوت خواهيم داشت. شايان ذكر است كه در پژوهش های تجربی، بيشتر 
از مرحله اول برنامه ريزی خطی استفاده شده و مقدار معمولی كارايی )θ( و نيز هر مقدار غيرصفر 
انتخاب در  deap2 سه  اين حال، نرم افزار  با  مازاد برای عامل توليد و محصول گزارش شده است. 

اختيار استفاده كنندگان قرار می دهد: 
ارائه  و   )θ( كارايی  محاسبه  و   )2( معادله  برنامه ريزی خطی  كه   ،DEA يك مرحله ای  روش   .1

مازادها را شامل می شود.
2. روش دومرحله ای DEA، كه در آن حل برنامه ريزی خطی با توجه به قيود مذكور در باال انجام 

می شود. 
مرحله  چند  از  كارا،  نقطه  به  دستيابی  برای  روش  اين  در  كه   ،DEA چندمرحله ای  روش   .3

برنامه ريزی خطی برای دستيابی به نقطه مورد نظر كارا استفاده می شود. 
1. Input slack
2. Out put slack
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راه حل سوم موجب می شود تا نقاط كارای مشخص شده، مستقل از واحدهای اندازه گيری باشد. 
در نتيجه، استفاده از روش چند مرحله ای در پژوهش های تجربی توصيه می شود. شايان ذكر است 
كه توجه بيش از حد به مشكل مازادها، ضروری نيست و اگر نمونه های بسيار زيادی )بنگاه ها( در 
دسترس باشد، به طور عملی اين مشكل پديد نخواهد آمد. عالوه بر اين، استدالل می گردد كه اين 
برای  بنابراين،   .)1998 ميبدی،  )امامی  می شود  گرفته  نظر  در  تخصيصی  كارايی  عدم  در  مازادها 
تحليل كارايی فنی )θ( منطقی است كه فقط نتايج برنامه ريزی خطی DEA در مرحله اول مورد 

توجه قرار گيرد.

)VRS(الگوی�بازده�متغیربه�مقیاس��
فرض الگوی بازده ثابت به مقياس، فقط زمانی مناسب است كه همه بنگاه ها در مقياس بهينه 
عمل كند، اما عواملی مانند رقابت ناقص، محدوديت منابع مالی و غيره باعث می شود كه يك بنگاه 
نتواند در مقياس بهينه عمل كند. اندازه گيری كارايی فنی با استفاده از الگوی )CRS( زمانی كه همه 

بنگاه ها در مقياس 
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ها نهادهمازاد  ،در مرحله دوم افتهيكاهش 
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  .مورد توجه قرار گيرددر مرحله اول  DEA يخط يزير برنامه جينتا فقطاست كه  يمنطق) θ( يفن
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1. Input slack 
2. Out put slack 

)3( 

بهينه عمل نمی كند، به دليل كارايی مقياس با اشكال مواجه می شود و كارايی فنی به دست آمده 
 )CRS( الگوی ،)از اين طريق، خالص نيست و با كارايی مقياس همراه است. بانكر و همكاران )1984
را به منظور اندازه گيری بازده متغير به مقياس بسط دادند، از اين رو، برای تفكيك كارايی فنی از 
كارايی مقياس، از الگوی )VRS( به منظور اندازه   گيری كارايی فنی خالص استفاده می شود. الگوی 
)VRS( با اضافه  كردن قيد به الگو )CRS( به دست می آيد. اگر بين مقادير كارايی فنی بنگاه از دو 
روش )VRS( و )CRS( تفاوت وجود داشته باشد، نشانه اين است كه عدم كارايی مقياس وجود دارد و 
مقدار عدم كارايی مقياس اختالف بين كارايی فنی از دو روش )VRS( و )CRS( خواهد بود. با توجه 
به نمودار )1(، در نقطه P بين مقادير كارايی فنی از دو الگوی )VRS( و )CRS(  اختالف وجود دارد، 
لذا می توان نتيجه گرفت كه ناكارايی مقياس وجود دارد كه مقدار آن برابر با فاصله PCPV است. 
كارايی از نسبت كارايی فنی در وضعيت بازده ثابت، تقسيم بر كارايی فنی خالص )كارايی ناشی از 

مديريت( در شرايط متغير.
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 ،قيـ طر نيادست آمده از ه ب يفن ييكاراو  شود يمبا اشكال مواجه  اسيمق ييكارا ليدل، به دكن ينمعمل  نهيبه اسيمق

ـ متغبـازده   يريگ اندازه به منظوررا ) CRS( الگوي، )1984(ن بانكر و همكارا .استهمراه  اسيمق ييكاراو با يست خالص ن  ري

 ييكـارا  يريگ   اندازهبه منظور ) VRS( الگوياز  ،اسيمق ييكارااز  يفن ييكارا كيتفك يبرا ، از اين رو،بسط دادند اسيمقبه 

 يفن ييكارا ريمقاد نيباگر . ديآ يمدست ه ب) CRS( الگوبه  ديقكردن   با اضافه) VRS( الگوي. شود يمخالص استفاده  يفن

ود دارد و مقـدار  وجـ  اسيـ مق ييكـارا عدم  است كه نيانشانه  ،تفاوت وجود داشته باشد) CRS(و ) VRS(بنگاه از دو روش 

 Pه نقطـ  در ،)1(ر با توجه بـه نمـودا  . خواهد بود) CRS(و ) VRS(ش رو از دو يفن ييكارا نيباختالف  اسيمق ييكاراعدم 

اس يـ مق ييكـارا گرفت كـه نا  جهينت توان يملذا ، اختالف وجود دارد ) CRS(و ) VRS( الگوياز دو  يفن ييكارا ريمقاد نيب

ي فني يبازده ثابت، تقسيم بر كارا وضعيتي فني در ياز نسبت كارا ييكارا. است PCPVمقدار آن برابر با فاصله  كهوجود دارد 

 .در شرايط متغير) ي ناشي از مديريتيكارا(خالص 

  

  

 
 
  

  

 
 
  

  

  

  

  بازده نسبت به مقياس اندازه و نوع): 1( نمودار

 

            

ي مقياس يكارا SEي مديريت و ايكار MEبازده ثابت نسبت به مقياس،  وضعيتي فني در يكارا TEكه در رابطه باال 

اگر اطالعات  .دشو يمبازده متغير نسبت به مقياس حاصل  وضعيتي فني در ياز تفكيك كارا ،ي اخيريكه اين دو كارا است

عالوه بر كارايي فني،  سازي درآمد باشد، سازي هزينه يا حداكثر حداقل ،در دسترس باشد و هدف بنگاه ها متيقمربوط به 

ريزي خطي ديگر بعد از  برنامه الگويمستلزم تدوين يك  كار،اين . يصي نيز وجود خواهد داشتامكان محاسبه كارايي تخص

از  ،نمونه مورد بررسي از جامعه فوق. استاستان كرمان  دامپروران فعال در ،جامعه مورد بررسي. استمحاسبه كارايي فني 

بردسير، شهر بابك و سيرجان از بين  يها شهرستان ،در مرحله اول. تعيين شده است يا مرحلهدو يا خوشهگيري  طريق نمونه

SEMETECCR 

نمودار )1(: اندازه و نوع بازده نسبت به مقياس
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ريزي خطي ديگر بعد از  برنامه الگويمستلزم تدوين يك  كار،اين . يصي نيز وجود خواهد داشتامكان محاسبه كارايي تخص

از  ،نمونه مورد بررسي از جامعه فوق. استاستان كرمان  دامپروران فعال در ،جامعه مورد بررسي. استمحاسبه كارايي فني 

بردسير، شهر بابك و سيرجان از بين  يها شهرستان ،در مرحله اول. تعيين شده است يا مرحلهدو يا خوشهگيري  طريق نمونه

SEMETECCR 

كه در رابطه باال TE كارايی فنی در وضعيت بازده ثابت نسبت به مقياس، ME كارايی مديريت و 
SE كارايی مقياس است كه اين دو كارايی اخير، از تفكيك كارايی فنی در وضعيت بازده متغير نسبت 

به مقياس حاصل می شود. اگر اطالعات مربوط به قيمت ها در دسترس باشد و هدف بنگاه، حداقل سازی 
هزينه يا حداكثر سازی درآمد باشد، عالوه بر كارايی فنی، امكان محاسبه كارايی تخصيصی نيز وجود 
خواهد داشت. اين كار، مستلزم تدوين يك الگوی برنامه ريزی خطی ديگر بعد از محاسبه كارايی فنی 
است. جامعه مورد بررسی، دامپروران فعال در استان كرمان است. نمونه مورد بررسی از جامعه فوق، از 
طريق نمونه گيری خوشه ای دومرحله ای تعيين شده است. در مرحله اول، شهرستان های بردسير، شهر 
بابك و سيرجان از بين شهرستان های استان به طور تصادفی انتخاب گرديد و در مرحله دوم، از بين 
شهرستان های منتخب، دامپروران به طور تصادفی انتخاب شدند. بدين ترتيب، در سه شهرستان، 140 
دامپرور برای هر گروه تعيين و اطالعات مربوط به آنها از طريق تكميل پرسشنامه، جمع آوری و در 
تجزيه و تحليل ها مورد استفاده قرار گرفت. در پژوهش حاضر، كنجاله، ذرت، كاه، يونجه و كنسانتره، 
متغيرهای مستقل و مقدار شير گاو و گوسفند توليد شده، متغير وابسته در نظر گرفته شده است. برای 
تخمين الگو های برنامه ريزی مذكور و محاسبه انواع كارايی، از نرم افزار DEAP استفاده شده است.   
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نتايج�و�بحث
گوسفند  و  گاو  پرورش دهنده  گروه  دو  برای  كرمان،  استان  در  شير  محصول  توليد  در  كارايی 

محاسبه و نتايج به دست آمده، به تفكيك دو گروه، گزارش و تحليل شده است.

کارايی�تولید�شیر�گوسفند�در�استان�کرمان�
ميانگين، حداقل، حداكثر و انحراف معيار نهاده های مورد استفاده در واحدهای پرورش گوسفند 

در جدول )1( بيان شده است. 

جدول )1(: ميانگين، حداقل، حداكثر و انحراف معيار نهاده های مورد استفاده در توليد شير گوسفند

انحراف�معیارحداکثرحداقلمیانگینواحدمتغیرها
170/350/13000512/74كيلوگرمكنجاله
648/730/1200002999/67كيلوگرمذرت
2251/360250004346/9كيلوگرمكاه

1537/190/1400004796/02كيلوگرميونجه
923/700/190001927/5كيلوگرمكنسانتره

منبع: نتایج پژوهش

به  بازده متغير نسبت  و  ثابت  بازده  به كارايی فنی در دو وضعيت  نتايج مربوط  در جدول )2( 
مقياس گزارش شده است. بيشترين و كمترين كارايی فنی واحدهای مورد بررسی در وضعيت بازدهی 
با 36 درصد است.  برابر  با 100 و 16 درصد و ميانگين آن  برابر  ترتيب  به  به مقياس  ثابت نسبت 
تفاوت بين بهترين و بدترين توليدكننده 84 درصد است كه نشان می دهد اختالف بسيار زيادی بين 
توليدكنندگان شير گوسفند وجود دارد. بنابراين، پتانسيل زيادی برای افزايش كارايی فنی و دستيابی 
به حداكثر توليد شير با توجه به مجموعه ثابت عوامل توليد مورد استفاده وجود دارد. اين تفاوت از 
ديدگاه رويكرد نهاده ای به اين معنی است كه پرورش دهندگان گوسفند با كاربرد ميزان كمتری از 
نهاده های توليدی، می توانند مقدار مشابهی محصول توليد كنند، زيرا آنها نهاده های توليدی را به طور 
نهاده ها،  از  استفاده  با كاهش  بررسی می توانند  واحدهای مورد  نمی دهند.  قرار  استفاده  بهينه مورد 
بدون كاهش در محصول معين، كارايی فنی  خود را افزايش دهند تا از اين طريق بتوانند از هدر رفتن 
بيشترين و كمترين  يابند.  همچنين  توليد دست  به كارآيی در  و  توليد جلوگيری كنند  نهاده های 
كارايی فنی در بين واحدهای مورد بررسی در وضعيت بازده متغير نسبت به مقياس، به ترتيب برابر 
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از  استفاده  برای  منطقه  دامداران  توسط  برنامه مشخص  فقدان  بيانگر  كه  است  درصد   5/3 و   100
نهاده های توليدی است.

جدول )2(: توصيف كارايی فنی در دو وضعيت بازده ثابت و متغير نسبت به مقياس

انحراف�معیارحداکثرحداقلمیانگینبازده�نسبت�به�مقیاس
361610024/21ثابت 
57/65310033/35متغير

منبع: یافته های پژوهش

در جدول )3(، نتايج محاسبه انواع كارايی فنی، تخصيصی و اقتصادی توليدكنندگان شير بيان 
و  هزينه  توليد، حداقل سازی  در حداكثر سازی  بهره برداران  وضعيت  بيانگر   ترتيب  به  كه  است  شده 
حداكثر  كردن سود است. محاسبات پيشين نشان داده است كه بيشتر واحدهای توليدی مورد بررسی، 
كارايی فنی كمتر از 50 درصد را داشته اند. اين تعداد معادل 53/57 درصد از كل نمونه مورد بررسی 
درصد   100 تا   90 بين  كارايی  از  واحدها،  اين  از  درصد   14/28 فقط  همچنين  می شود.  شامل  را 
برخوردار بوده  است. در پژوهش حاضر، كارايی تخصيصی نيز محاسبه شده است كه بيانگر توانايی 
واحد توليدی برای استفاده از تركيب بهينه عوامل توليدی با توجه به قيمت آنها است )امامی ميبدی، 
1379(. ميانگين كارايی تخصيصی منطقه مورد بررسی 42/7 است. يعنی به طور متوسط، واحدهای 
مورد بررسی با 57/3 درصد عدم كارايی تخصيصی مواجه است كه نشان می دهد در واحدهای مذكور، 
بيش از حد نياز از نهاده های توليدی استفاده می شود و پتانسيل زيادی برای بهبود تخصيص نهاده های 
توليدی، بدون كاهش در ميزان محصول توليدی وجود دارد. عالوه بر اين، تفاوت بين بهترين و بدترين 
توليدكننده به لحاظ كارايی تخصيصی 87/8 درصد است كه بيانگر اختالف بسيار زياد بين واحدهای 
توليدی به لحاظ تخصيص بهينه منابع با توجه به قيمت آنها است. كارايی اقتصادی نيز در پژوهش 
حاضر، محاسبه شده است. متوسط مؤلفه فوق برای واحدهای مورد بررسی 24/52 درصد به دست 
آمده است كه معادل 75/48 درصد عدم كارايی اقتصادی است. كارايی اقتصادی در بحث توليد، يكی 
از معيارهای سنجش سوددهی واحدهای توليدی است. معيار فوق برای منطقه مورد بررسی، پايين 
و  بهترين  بين  اختالف  اين،  بر  است. عالوه  توليدی  واحدهای  ميزان كم سودآوری  بيانگر  است كه 
بدترين واحد توليدی، به لحاظ كارايی اقتصادی 96/8 درصد است كه بيانگر وجود اختالف بسيار زياد 

بين گوسفندداران به لحاظ كسب سود است. 
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جدول )3(: تعداد و درصد انواع كارايی پرورش دهندگان گوسفند در استان كرمان

کارايی�اقتصادیکارايی�تخصیصیکارايی�فنیدرصد�کارايی
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

0-507553/578560/7110959/52
50-702517/853021/482128/83
70-902014/281510/7118/7
90-1002014/28107/1493/27
57/642/724/52ميانگين

23/3527/1218/15انحراف معيار
100100100حداكثر
5/312/22/3حداقل

منبع: یافته های پژوهش

کارايی�تولید�شیر�گاو�در�استان�کرمان�
توصيف آماری نهاده های مورد استفاده در توليد شير گاو در واحدهای مورد بررسی، در جدول 

)4( بيان شده است. 

جدول )4(: ميانگين، حداقل، حداكثر و انحراف معيار نهاده های مورد استفاده در توليد شيرگاو

انحراف�معیارحداکثرحداقلمیانگینواحدمتغیرها
1653/920/11200001466067كيلوگرمكنجاله
240780/1120000015734468171كيلوگرمذرت
161680/16000006583583502كيلوگرمكاه

105350/19000006122838616كيلوگرميونجه
118050/14000002609260599كيلوگرمكنسانتره

منبع: یافته های پژوهش

محاسبه های مربوط به كارايی فنی در دو وضعيت بازده ثابت و متغير نسبت به مقياس برای توليد 
شير گاو در استان كرمان در جدول )5( بيان شده است.
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جدول )5(: توصيف كارايی فنی در دو وضعيت بازده ثابت و متغير نسبت به مقياس

انحراف�معیارحداکثرحداقلمیانگینبازده�نسبت�به�مقیاس
50610087/5ثابت 
47/71310063/35متغير

منبع: یافته های پژوهش

گاو مورد  پرورش  واحدهای  فنی در  كارايی  نشان می دهد كه متوسط  انجام شده  محاسبه های 
بررسی در استان كرمان، در وضعيت بازده ثابت نسبت به مقياس، برابر با 50 درصد بوده است. كمترين 
و بيشترين سطح كارايی فنی، به ترتيب 6 و 100 درصد است كه تفاوت فراوان بين بهترين و كمترين 
واحد توليدی، بيانگر وجود پتانسيل كافی برای افزايش كارايی فنی و دستيابی به حداكثر توليد شير 
گاو، در شرايط وجود مجموعه ثابتی از عوامل توليد است. به لحاظ رويكرد نهاده ای در توليد شير گاو 
در واحدهای مورد بررسی در استان كرمان، اين اختالف به اين معنی است كه امكان دستيابی به همان 
ميزان قبلی توليد شير گاو با ميزان كمتر مصرف نهاده ها ميسر است. با توجه به يافته های پژوهش، 
متوسط كارايی در شرايط بازده متغير نسبت به مقياس، برابر با 47/7 درصد برآورد شده است. حداقل 

و حداكثر كارايی فنی در اين وضعيت، به ترتيب برابر با 13 و 100 درصد بوده است.  
نتايج مربوط به محاسبه انواع كارايی فنی، تخصيصی و اقتصادی گاوداران مورد بررسی، در جدول 

)6( بيان شده است. 

جدول )6(: تعداد و درصد انواع كارايی توليدكنندگان شيرگاو در استان كرمان

کارايی�اقتصادیکارايی�تخصیصیکارايی�فنیدرصد�کارايی
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

0-5070508157/8611280
50-7028202417/141712/14
70-9028201712/1475
90-10014101812/8632/14
46/739/7818/58ميانگين

63/3545/3228/71انحراف معيار
100100100حداكثر
2/37/614/5حداقل

منبع: یافته های پژوهش
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مقادير فوق، به ترتيب بيانگر  وضعيت بهره برداران در حداكثرسازی توليد، حداقل سازی هزينه و 
حداكثر كردن سود است. با توجه به نتايج به دست آمده، كارايی فنی بيشتر واحدهای توليدی مورد 
بررسی، كمتر از 50 درصد بوده است. اين تعداد در مجموع 50 درصد از كل نمونه مورد بررسی را 
تشكيل می دهد. در مقابل فقط 10 درصد از گاوداران نمونه مورد بررسی، از كارايی فنی بيشتر از 
90 درصد برخوردار بودند. بر اساس نتايج به دست آمده، تفاوت بين بهترين و بدترين توليدكننده به 
لحاظ كارايی تخصيصی، 92/4 درصد است كه نشان می دهد اختالف بسيار زيادی بين توليدكنندگان 
شير گاو به لحاظ تخصيص بهينه منابع با توجه به قيمت آنها وجود دارد. ميانگين كارايی تخصيصی 
با 60/22  متوسط،  طور  به  بررسی  مورد  واحدهای  يعنی  است.  بررسی، 39/78  مورد  گاوداری های 
از  نيازشان  از  بيش  توليدی،  ترتيب، در واحدهای  بدين  درصد عدم كارايی تخصيصی مواجه است. 
نهاده ها استفاده می شود و امكان كاهش در مصرف نهاده ها، بدون كاهش در ميزان محصول وجود 
دارد. متوسط كارايی اقتصادی برای گاوداری ها، 18/58 درصد محاسبه شده است كه به طور متوسط 
بيانگر وجود 81/42 درصد عدم كارايی اقتصادی است. اختالف بين بهترين و بدترين واحد به لحاظ 
كارايی اقتصادی، 85/5 درصد است كه بيانگر وجود اختالف بسيار زياد بين توليدكنندگان شير به 

لحاظ كسب سود است. از اين رو، پرورش گاو در مناطق مورد بررسی، سوددهی مناسبی ندارد. 

جمع�بندی�و�پیشنهادها
احداث و توسعه دامداری های صنعتی در سال های اخير در استان كرمان، سبب هدايت  بخش 
فراوانی از سرمايه های موجود در استان به سمت اين صنعت شده است. از اين رو، الزم است كه كارايی 
واحدهای توليدی در استان، به منظور بررسی وضعيت حركت سرمايه به سمت اين بخش توليدی مورد 
بررسی قرار گيرد. در پژوهش حاضر، ابتدا انواع كارايی در توليد محصول شير در استان مورد بررسی 
قرار گرفت. بر اساس يافته های پژوهش، كارايی های فنی، تخصيصی و اقتصادی برای توليدكنندگان 
شير گوسفند، به طور متوسط به ترتيب57%، 42%، 24% و برای توليدكنندگان شير گاو 46/7، 39/78 
و تخصيصی،  اقتصادی  كارايی  لحاظ  به  بررسی  مورد  واحدهای  اين،  بر  است. عالوه  بوده  و 18/58 
در وضعيت نامطلوبی قرار دارند. از آنجايی كه كارايی های اقتصادی و تخصيصی، شاخص های اصلی 
موفقيت هر واحد توليدی است، اين وضعيت نامطلوب نشان می دهد كه توليدكنندگان شير گوسفند 
بر كسب حداكثر سود  اين شرايط،  با عدم موفقيت مواجه هستند. همچنين  اين منطقه،  و گاو در 
توسط توليدكنندگان تأثير گذاشته و باعث عدم استفاده بهينه و مناسب از عوامل توليد شده است. 
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توليد و  افزايش آگاهی درباره روش های مختلف  به منظور  افزايش تعامل توليدكنندگان  نتيجه،  در 
استفاده از نهاده ها به دليل سواد كم و مهم تر از آن سطح ضعيف فرهنگ همكاری و تعامل، بايد از 
اولويت های سياستی دولت در منطقه باشد. استفاده از فناوری های مناسب به گونه ای كه بتواند كارايی 
ارتقای ميزان دانش  ترويجی،  فراهم  كردن خدمات توسعه ای و  افزايش دهد،  را  توليدكنندگان  اين 
توليدی  توان  افزايش  باعث  است كه می تواند  عواملی  از  نيز  توليد شير  در  عوامل دخيل  و  مديران 

توليدكنندگان منطقه شود.
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