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چکیده
ايي هطبلعِ ثِ ثزرعی ثْزٍُری ٍ کبرايی گبٍداریّبی ؽیزی در اعتبى گیالى ٍ هیزشاى ارزز ّزز يز اس
عَاهل هؤرز ثز آى هیپزداسد .ثزايي اعبط تعذاد ٍ 32احذ گزبٍداری نزٌعتی در عزطس اعزتبى ثزِ رٍػ
ًوًَِگیزی خَؽِای دٍهزحلِای اًتخبة ؽذً .تبيج هحبعجبت ثْزٍُری کل عَاهل تَلیذ ثزب اعزتدبدُ اس
ؽبخص تزًکَئیغت-تیلً ،ؾبى داد کِ ٍاحزذّبی هزَرد ً زز ثزِطزَر هیزبًنیي اس ثْززٍُری هٌبعزجی
ثزخَردار ًویثبؽٌذ .ثِطَریکِ ؽبخص هیبًنیي ثْزٍُری در اعتبى 0/922 ،ثزآٍرد ؽزذُ اعزتً .تزبيج
ًؾبى دا د کِ ثب افشايؼ ي درنذی ظزفیت ٍاحذّبی تَلیذی ،ثْزٍُری ٍاحزذّبی هزَرد ً زز 0/336
درنذ ثیؾتز خَاّذ ؽذّ .وچٌیي ثبتَجِ ثِ عْن ثبالی ّشيٌِ خزَرا ،،يز درنزذ ثْجزَد ثْززٍُری
خَرا ،دام هٌجز ثِ ثْجَد  0/691درنذی در ثْزٍُری کل عَاهل تَلیذ خَاّذ ؽذ .هتغیزّبی هزثزَ
ثِ اعتدبدُ اس تلقیس هصٌَعی ،ثْجَد ثْزٍُری هصزف اًزصی ،افشايؼ تحصیالت ٍ عبثقِ هذيز ٍاحذ داهی
ًیش هٌجز ثِ ثْجَد ثْزُ ٍری کل عَاهل تَلیذ ؽیز خَاّذ ؽذً .تبيج هزثَ ثِ ثزآٍرد کبرايیّب ًیش ًؾبى
داد کِ گبٍاداریّبی نٌعتی اعتبى گیالى دارای کبرايی فٌی کبهلی در اعزتدبدُ اس ًْزبدُّزبی تَلیزذی
ًیغتٌذ .درًْبيت ايي ًتبيج ًؾبى داد کِ تٌْب  25درنذ ٍاحذّبی گبٍداری ،ثبسدّی هقیبط داؽتِاًزذ ٍ
 75درنذ ايي ٍاحذّب فبقذ ثبسدّی هقیبط ثَدُاًذ .ثبتَجِ ثِ ًتبيج ايي هطبلعِ ،تخصیص اعتجبرات هبلی
هٌبعت ثِهٌ َر تَععِی هقیبط ٍاحذّبی تَلیذی ٍ افشايؼ ثْزٍُری کل عَاهل ٍ ّوچٌیي النَ قززار
دادى ٍاحذّبی کبرای تَلیذی در عطس اعتبى گیالى ثزِهٌ زَر ثْجزَد ؽزبخصّزبی کزبرايی در عزبيز
ٍاحذّب پیؾٌْبد هیؽَد.
طبقهبندی . L23 Q12 D24 : JEL
واصههاي كليدي :ثْزُ ٍری کل عَاهل تَلیذ ،کبرايی فٌی ،کبرايی هقیبط ،گبٍداری نٌعتی ،اعتبى
گیالى.
 - 1داًؾجَی دکتزی گزٍُ اقتصبد کؾبٍرسی داًؾنبُ تْزاى.
 - 2داًؾجَی دکتزی ٍ اعتبديبر تخصصی گزٍُ علَم داهی داًؾنبُ تْزاى.
 - 3کبرؽٌبط علَم داهی پزديظ کؾبٍرسی ٍ هٌبثع طجیعی داًؾنبُ تْزاى.
* ًَيغٌذُی هغئَل هقبلِHamedrafiee@ut.ac.ir ،
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پیشگفتار
فعبلیت ٍاحذّبی گبٍداری ؽیزی نٌعتی ّوَارُ اس جولِ فعبلیتّبی هْن ثخزؼ کؾزبٍرسی ثزَدُ
اعت ،لذا تَجِ ثِ ًحَُی تَلیذ ؽیز در ايي ٍاحذّب ٍ ثْجَد ٍضعیت هَجَد درآًْب ،هیتَاًزذ عزالٍُ
ثز تَععِی عزهبيِگذاری در ايي ثخؼ ،ثِ افشايؼ ظزفیتّبی تَلیذ ؽیز کؾَر هٌجز گزدد .تعذاد
گبٍداریّبی نٌعتی کؾَر(اعن اس فعبل ٍ غیز فعبل) در عبل جبری ّ 24شار ٍ 659احذ ثزب ظزفیزت
 2/7هیلیَى راط اعت کِ اس ً ز تعذاد ٍ ظزفیت ًغجت ثِ عبل  1386ثِتزتیت 22/3 ٍ 31درنزذ
افشايؼ داؽتِ اعت .اس ثیي گبٍداریّبی نٌعتی هَجَد ،تعذاد ّ 15شار ٍ ٍ 541احذ ثب ظزفیت 1/7
هیلیَى راط ثب فعبلیت پزٍرػ گبٍ ؽیزی ٍ ّ 9شار ٍ ٍ 118احذ ثزب ظزفیزت يز هیلیزَى راط ثزب
فعبلیت پزٍارثٌذی گشارػ ؽذُاًذ .هیشاى تَلیذ ؽیز گزبٍداریّزبی نزٌعتی کؾزَر در عزبل 1388
ثیؼ اس 3/20هیلیَى تي گشارػ ؽذُ کِ حذٍد  48درنذ تَلیذ ؽیز کؾَر را ؽبهل هیؽَد .هقذار
تَلیذ ؽیز در گبٍداریّبی نٌعتی کؾَر در عِ هبِّی اٍل عبل ً 1389یش ّ 890شار تي گزشارػ
ؽذُ اعتّ .وچٌیي تَلیذ ؽیز گبٍداریّبی نٌعتی در عبل ً 1388غجت ثزِ عزبل  1385حزذٍد
 33/2درنذ افشايؼ يبفتِ اعت(هزکش آهبر ايزاى.)1389 ،
اعتبى گیالى يکی اس اعتبىّبی هْن کؾَر در تَلیذات داهی اعت .ايي اعتبى طجق آهبر هٌزذر در
عبلٌبهِی آهبری اعتبى( )1387دارای  7982رأط گبٍ گَعبلِ ؽیزی ثزای تَلیذ ؽزیز ثزَدُ اعزت.
ثِطَریکِ در ايي عبل  77/8درنذ اس تعذاد کل گبٍّزبی هَجزَد در اعزتبى ،گزبٍ ٍ گَعزبلِّزبی
ؽیزی ثَدُاًذ.
ثبتَجِ ثِ اّویت گبٍداریّبی نٌعتی ؽیزی در اعتبى گزیالىّ ،وچٌزیي ثزب هطززد ؽزذى طززد
ّذفوٌذی يبراًِّب در عبلّبی اخیز ٍ افشايؼ ّشيٌِ توبم ؽذُ ؽیز ،ثْجزَد ثْززٍُری ٍ کزبرايی در
گبٍداری ّبی تَلیذی ؽیزی اعتبى گیالى اس اّویت قبثل تَجْی ثزخزَردار خَاّزذ ثزَد .لزذا ايزي
هطبلعِ ثِ ثزرعی ثْزٍُری ٍ تعییي هیشاى ارز عَاهل هؤرز ثز آى ٍ ّوچٌیي تعیزیي کزبرايی فٌزی ٍ
ثبسدّی هقیبط در گبٍداریّبی نٌعتی اعتبى گیالى هیپزداسد.
اس جولِ هطبلعبت هزثَ ثِ ثْزٍُری ٍ هیشاى تَلیذ ؽیز در ٍاحذّبی تَلیذی ،هیتَاى ثِ هطبلعزِی
فطزط ٍ علنی( )1381اؽبرُ کزد .در ايي هطبلعِ ثزِ اًزذاسُ گیززی کزبرآيی ٍ ثزبسدّی ًغزجت ثزِ
هقیبط ٍاحذّبی پزٍرػ جَجِ گَؽتی در اعتبى ّوذاى پزداختِ ؽذُ اعزتً .تزبيج ايزي هطبلعزِ
ًؾبى داد کِ ثیؼ اس  88درنذ اس ٍاحذّبی پزٍرػ جَجِ گَؽتی دارای ثبسدُ فشايٌذُ 5/9 ،درنزذ
(ٍ 5احذ) دارای ثبسدُ کبٌّذُ ٍ ثِ ّویي هیشاى ًیش دارای ثبسدُ ربثت ًغجت ثِ هقیبط ّغتٌذ.
ؽیزاًی ٍ ّوکبراى( )1386در ثزرعی تعبًٍیّبی طیَر هٌطقِ عیغتبى ًؾبى دادًزذ کزِ درؽززاي
کلی کِ ثْزٍُری عَاهل تَلیذ پبيیي اعت ،هیتَاى ثب افشايؼ ثْزٍُری ًْبدُّب ،اس يز عزَ اس ّزذر
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رفتي هٌبثع جلَگیزی کزد ٍ اس عَی دينز ثبعث کبّؼ هتَع ّشيٌِ تَلیذ گَؽت هزز ؽزذ ٍ در
ًتیجِ عَد ثیؾتزی کغت ًوَد.
هحوذی ًضاد ٍ ّوکبراى( )1387ثِ هقبيغِ اعتبًی عولکزد ٍاحذّبی تَلیذ هزز گَؽزتی ايززاى در
دِّی  70پزداختٌذ .يبفتِّبی تحقیق ًؾبى هیدّذ کِ ؽبخص ثْزٍُری کل نٌعت طی عبلّبی
 1369-75ثِطَر هیبًنیي اس رؽذی ثزاثز ثزب  4/6درنزذ در عزبل ثزخزَردار ثزَدُ ٍ ثْززٍُری کزل
نٌعت در ايي هذت ثِ هیشاى چؾنگیزی افشايؼ يبفتِ اعت.
دؽتی ٍ ؽزفب( )1387در هطبلعِی خَدٍ ،جَد نزفِّزبی اقتصزبدی در هزغزذاریّزبی تخزنگزذار
اعتبى تْزاى را هَرد ثزرعی قزار دادًذ .ايي هطبلعِ ًؾبى داد کِ در ؽزاي حبضز ايي اهکزبى ثززای
نٌعت هزغذاری ٍجَد دارد کِ ثب افشايؼ هقیبط تَلیذ در حزذ اًزذاسُی ثْیٌزِّ ،شيٌزِی هتَعز
تَلیذ هحصَل را ثکبّذ ٍ ثب ثْجَد عَدآٍری خَد ثِ اقتصبدیتز ؽذى فزآيٌذ تَلیذ کو ًوبيذ.
در هطبلعِی حبجی رحیوی ٍ کزيوی( )1388ثزرعی اقتصبدی ٍ هحبعجِ ثْزٍُری عَاهل تَلیزذ در
هزغذاریّبی گَؽتی اعتبى کزدعتبى هَرد تَجِ ثَدُ اعت .در ايي هطبلعِ ،هیبًنیي ثْزٍُری کزل
ثزای ٍاحذّبی هَرد ثزرعی  ٍ 3/92ثْزٍُری ًْبيی ثزای ًْبدُی داى هصزفی  ٍ 0/13ثزای ًیززٍی
کبر  2250/41هحبعجِ ؽذ.
ّوچٌیي ثبيلی( )2002در هطبلعِای کِ ثزای ثزرعی افشايؼ تَلیذ گبٍّبی ؽیزی در آهزيکب اًجزبم
داد؛ پظ اس ثزآٍرد تبثع تَلیذً ،تیجِگیزی ًوَد کِ هقزذار عززهبيًِ ،یززٍی کزبر ٍ عبهزل تحقیزق ٍ
تَععِ ثز تَلیذ ؽیز ارز هثجت دارد .ثزًتغي( )2003در ثزرعی تبریز ثْزٍُری دامّب ثزز ّشيٌزِّزبی
سيغت هحیطی ،ثِ ايي ًتیجِ رعیذ کِ هصزف کٌغتبًتزُ ثز رٍی ثْززٍُری گبٍّزبی ؽزیزی تزبریز
هثجت داؽتِ ٍ ايي اهز ثبعث کبّؼ ّشيٌِّبی سيغت هحیطی هیگززدد .در هطبلعزِای کزِ تَعز
 ،)2006(USDAثزای ثزرعی تأریز عَاهل هذيزيتی ثز ثْزٍُری گبٍّبی ؽزیزی در آهزيکزب اًجزبم
گزفتِ اعت ،هؾخص ؽذ کِ تعذاد دامّب در گلًَِ ،ع دامّب ،عي دامّب ،عي گزبٍدار ،تعزذاد ًیززٍی
کبر ،هقذار عزهبيِ ٍ عطس سهیي چزا در تَلیذ ؽیز گبٍداریّبی غیزتجبری ٍ تجبری ارز هثجت دارد.
در هطبلعِای کِ صٍ ٍ الًغیٌ ( )2009اًجبم دادًذ ،ثْزٍُری هشارع غالت در آلوبىّ ،لٌذ ٍ عزَئذ،
ثِتزتیت  3/4 ٍ 2/8 ،1/6درنذ ٍ در گلِّبی ؽیزی در گبٍداریّبی نٌعتی آلوبىّ ،لٌزذ ٍ عزَئذ،
ثِتزتیت  1/9 ٍ 2/2 ،8درنذ ثزآٍرد ؽذُ اعت.
ّزي اس هطبلعبت ثیبى ؽذُ ثِ ثزرعی ثْزٍُری ٍ يب کبرايی ٍاحذّبی هختلف تَلیذی پزداختزِاًزذ.
در هطبلعِی حبضز ععی ؽذُ تب ثِطَر ّوشهبى ثِ ثزرعی ثْزٍُری ٍ تعییي هیشاى ارز عَاهل هزَرز
ثز آى ٍ ّوچٌیي تعییي کبرايی فٌی اس دٍ ديذگبُ ثبسدّی ربثت ٍ هتغیز ًغجت ثِ هقیزبط ٍ تعیزیي
ثبسدّی هقیبط در گبٍداریّبی نٌعتی اعتبى گیالى پزداختِ ؽَد.
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مواد و روشها
ؽبخص تزًکَئیغت – تیل ،ي تقزيت ًبپیَعتِ اس ؽبخص ديَصيب ٍ هٌطجق ثز تبثع تَلیذ تزاًغلَگ
اعت ،اًطجبق ؽبخص هذکَر ثز تبثع تَلیذ تزاًغلَگ کِ اس ؽکلّبی اًعطبفپذيز تَاثع اعت ،ايي
فزم ؽبخص را جشء ؽبخصّبی ثزتز قزار دادُ اعت .ثِ ّویي جْت ،در هطبلعِی حبضز ثزای
عبختي ؽبخص کل ًْبدُّب ٍ عتبًذُّب اس فزم ريبضی ؽبخص تزًکَيغت – تیل اعتدبدُ ؽذُ اعت.
ؽبخص ثْزٍُری تزًکَيغت-تیل ٌّنبهی کِ ثِنَرت هقطعی ثزآٍرد هیؽَد ،ثیبًنز آى اعت کِ
ّز ٍاحذ ًغجت ثِ هیبًنیي ثٌبگِّبی هَجَد چِ ٍضعیتی دارًذ ،آيب ًغجت ثِ هیبًنیي ٍاحذّبی
هَجَد(کل نٌعت داهذاری) دارای ثْزٍُری هٌبعجی ّغتٌذ يب خیز؟ ايي ؽبخص ثِنَرت سيز
اعت (رضبيی:)1389 ،
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کِ در آى TFPi ،ؽبخص ثْزٍُری کل عَاهل تَلیذ ثزای ثٌنبُ  iام y ٍ yi ،هقذار هحصَل  iام اس
کل هحصَل ٍ هیبًنیي هحصَل R ٍ Ri ،عْن هحصَل  iام اس کل درآهذ ٍ هیبًنیي عْن
درآهذّب  xi , x ،ثِتزتیت هیبًنیي هقذاری ًْبدُ  ٍ iهقذار ًْبدُ  iام ثزای ّز ٍاحذsi , s ٍ ،
ثِتزتیت هیبًنیي عْن ًْبدُّب ٍ عْن ًْبدُ  iام اس کل ّشيٌِ هیثبؽذ .در ًْبيت هقذار ثیؾتز اس ي
در ؽبخص تَرًکَئیغت ،ثِ هعٌبی ثْزٍُری هٌبعت  TFPدر نٌعت هیثبؽذ ٍ هقذار کوتز اس ي ،
ثْزٍُری ًبهٌبعت را تصزيس خَاّذ کزد .ؽبخص يبد ؽذُ ثزای اًذاسُگیزی ثْزٍُری ٍاحذّبی
هختلف تَلیذی ٍ ّوچٌیي ٍاحذّبی خذهبتی ثخَثی قبثل اعتدبدُ اعت(رٍتبى .)2002،در اداهِ
پظ اس هحبعجِی فبکتَرّبی ثْزٍُری ،عَاهل هختلف اقتصبدی-اجتوبعی ثز ثْزٍُری تعییي ؽذُ ٍ
هیشاى کؾؼ ّز ي هحبعجِ خَاّذ ؽذ.
()2
) TFPi  f (i , i
کِ در آى  i , iثِ تزتیت فبکتَرّبی اقتصبدی ٍ اجتوبعی در ّز ٍاحذ داهپزٍری اعت .ايي ثزآٍرد
ثزای ٍاحذّبی داهی تَلیذ ؽیز در اعتبى گیالى ،هحبعجِ ؽذُ ٍ کؾؼ عَاهل هَردً ز ثبّن
هقبيغِ خَاّذ ؽذ ٍ در ًْبيت پظ اس هحبعجِی ثْزٍُری کل عَاهل تَلیذ ثزای ّز ي اس ٍاحذّب،
پتبًغیل تَلیذ ؽیز ثزای ٍاحذّبی هَردً ز هحبعجِ هیؽَد ٍ ثْجَد تَلیذ ؽیز در ٍاحذّب ثب
رعبيت ثْزٍُری هٌبعت ثزآٍرد خَاّذ ؽذ .هَضَع هْن در ثِکبرگیزی ايي ؽبخص ٍ ؽبخصّبی
هؾبثِ ،ارائِی تعزيف درعت اس ًْبدُ ٍ عتبًذُّب ٍ در ًتیجِ اًذاسُگیزی نحیس آًْبعت.
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هذلّبی تحلیل پَؽؾی دادُّب در هَرد هحبعجِی کبرايی ،هیتَاًٌذ هحصَلگزا 1يب ًْبدُگزا
ثبؽٌذ .در هذلّبی هحصَلگزاّ ،ذف حذاکثز تَلیذ ثب تَجِ ثِ هقذار هعیي ًْبدُّب هیثبؽذ؛ اهب در
رٍػ ًْبدُگزاّ ،ذف اعتدبدُی حذاقل ًْبدُ ثب تَجِ ثِ ي عطس هعیي هحصَل هیثبؽذ .عطس
پَؽؾی هذلّب(ّن هحصَلگزا ٍ ّن ًْبدُگزا) هیتَاًذ ثبسدُ ربثت ًغجت ثِ هقیبط يب ثبسدُ هتغیز
ًغجت ثِ هقیبط را داؽتِ ثبؽذ( .)Coelli 2003 ; Tingley et al.,2005ثِهٌ َر ثزآٍرد هقبديز
کبرايی در ٍاحذّبی گبٍداری ،النَّبی ثبسدّی ربثت ٍ هتغیز ًغجت ثِ هقیبط هطزد اعت .هذل
ثبسدّی ربثت ًغجت ثِ هقیبط ،ي هذل ًْبدُگزا هیثبؽذ کِ تَع چبرًش ٍ ّوکبراى()1978
پیؾٌْبد گزديذ.
min  , 

()2

 yi  y  0,

xi  X  0,
  0,

St

کِ در آى  ي عذد اعت کِ در اداهِ تَضیس دادُ خَاّذ ؽذ  ،ثزدار  N 1هقبديز ربثتxi ،
ثزدار عتًَی ًْبدُّب ثزای گبٍداری  iام yi ،ثزدار عتًَی عتبدُّب ثزای گبٍداری  iام  X ،هبتزيظ
ًْ K  Nبدُّب Y ،هبتزيظ  M  Nعتبدُّب K ،تعذاد ًْبدُّب M ،تعذاد عتبدُّب ٍ  Nتعذاد
گبٍداریّب را ًؾبى هیدّذ .هقذار  هیشاى کبرآيی فٌی گبٍداری  iام را ًؾبى هیدّذ کِ کوتز يب
هغبٍی ثب ي هیثبؽذ .هقذار ي ًوبيبًنز گبٍداری ثب کبرآيی فٌی کبهل اعت .هغئلِ ثزًبهِريشی
خطی فَق ثبيذ ثزای ّز گبٍداری  Nهزتجِ در ًوًَِ حل ؽَد.
اهب فزض هذل ثبسدُ ربثت ًغجت ثِ هقیبط تٌْب ،سهبًی هٌبعت اعت کِ ّوِی گبٍداریّب در
هقیبط ثْیٌِ عول ًوبيٌذ ،اهب عَاهلی ّوچَى رقبثت ًبقص ،هحذٍديت هٌبثع هبلی ٍ غیزُ ثبعث
هی ؽًَذ کِ ي گبٍداری ًتَاًذ در هقیبط ثْیٌِ عول کٌذ .ثٌبثزايي ،ثبًکز ٍ ّوکبراى( )1984هذل
ثبسدُ ربثت ًغجت ثِ هقیبط را جْت اًذاسُگیزی ثبسدُ هتغیز ًغجت ثِ هقیبط ثغ دادًذ.
اًذاسُگیزی کبرآيی فٌی ثب اعتدبدُ اس هذل ثبسدُ ربثت ًغجت ثِ هقیبط ،سهبًی کِ ّوِی گبٍداریّب
در هقیبط ثْیٌِ عول ًویکٌٌذ ،ثِدلیل کبرآيی هقیبط ثب اؽکبل رٍ ثِ رٍعت .کبرآيی فٌی ثِدعت
آهذُ اس ايي رٍػ خبلص ًجَدُ ٍ ثب کبرآيی هقیبط ّوزاُ اعت .لذا ،ثزای تدکی کبرآيی فٌی اس
کبرآيی هقیبط اس هذل ثبسدُ هتغیز ًغجت ثِ هقیبط جْت اًذاسُگیزی کبرآيی فٌی خبلص اعتدبدُ

. Output oriented.
. Input oriented.

1
2
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هیؽَد .هذل ثبسدُ هتغیز ًغجت ثِ هقیبط ثب اضبفِ کزدى قیذ  NI   1ثِ هذل ثبسدُ ربثت
ًغجت ثِ هقیبط ثِدعت هیآيذ:
min  , 

 yi  y  0,

St

xi  X  0,
NI   1
  0,

()4

ّوچٌیي ،کبرآيی هقیبط 1اس راثطِی سيز ثِدعت هیآيذ.
TE CRS
()5
TEVRS
کِ در آى TECRS ،کبرآيی فٌی ثِدعت آهذُ اس هذل ثبسدُ ربثت ًغجت ثِ هقیبط ٍ ً TEVRSیش
SE 

ثیبًنز کبرآيی فٌی ثِدعت آهذُ اس هذل ثبسدُ هتغیز ًغجت ثِ هقیبط هیثبؽذ .اگز ثیي هقبديز
کبرآيی فٌی ثٌنبّی اس دٍ رٍػ ثبسدُ ربثت ٍ هتغیز ًغجت ثِ هقیبط اختالف ٍجَد داؽتِ ثبؽذ،
ًؾبىدٌّذُی آى اعت کِ عذم کبرآيی هقیبط ٍجَد دارد .هقذار عذم کبرآيی هقیبط اختالف ثیي
کبرايی فٌی ثِدعت اهذُ اس دٍ رٍػ هیثبؽذ( .)Coelli 2003; Tingley et al.,2005دادُّبی
هَرد ًیبس ثزای اًجبم تحقیق ؽبهل اطالعبت هزثَ ثِ داهذاریّبی تَلیذ ؽیز در اعتبى گیالى ثزای
عبل  1388ثَدُ کِ ثِ رٍػ ًوًَِگیزی خَؽِای دٍهزحلِای اس ثیي گبٍداریّبی نٌعتی
جوعآٍری ؽذُ اعت.
نتایج
در اثتذای ًتبيج ،رًٍذ تعذاد گبٍ ٍ گَعبلِ ؽیزی اعتبى گیالى هطبثق ؽکل  1هیثبؽذّ .وبىگًَِ
کِ اس ايي ؽکل هؾخص اعت ،پظ اس رًٍذ افشايؾی هحغَط اس عبل  1381تب  ،1383رًٍذ کبّؾی
هؾخصی در عبل  1384اتدبق افتبدُ ٍ پظ اس آى دٍثبرُ در عبل  ،1385تعذاد گبٍ ٍ گَعبلِ ؽیزی
افشايؼ چؾونیزی داؽتِ اعت.
ثزايي اعبط ،رًٍذ تَلیذات ؽیز در گبٍداریّبی ؽیزی اعتبى گیالى در ؽکل  ،2هؾبّذُ هیؽَد.
ثبتَجِ ثِ ايي ؽکل در ّوبى عبلی کِ تعذاد گبٍّبی ؽیزی کبّؼ داؽتِاًذ ،تَلیذ ؽیز در اعتبى
ّن کبّؼ چؾونیزی داؽتِ ٍ پظ اس آى هجذداً رًٍذ افشايؾی قبثل تَجْی را دًجبل کزدُ اعت.

ency
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تعذاد گبٍداریّبی نٌعتی در اعتبى گیالى طی عبلّبی  1369تب  1385در جذٍل  1قبثل
هؾبّذُ اعتّ .وبىگًَِ کِ هالح ِ هیؽَد ،اس ٍ 242احذ فعبل نٌعتی اعتبى گیالى ،تعذاد 148
ٍاحذ( 61/15درنذ) ثب ظزفیت ٍ 6233احذ داهی گبٍداری نٌعتی ؽیزی هیثبؽذ.
ًْبدُّبی هَرد اعتدبدُ در تَلیذ ثزآٍرد ثْزٍُری تَلیذ ؽیز عجبرت اس خَراً ،،یزٍی کبر ،عَخت،
ثیوِی دام ،ثْذاؽت ٍ درهبى ،آة ٍ ثزق ٍ ّشيٌِّبی هتدزقِ هیثبؽذ .در جذٍل  ،2عْن ّز ي اس
ًْبدُّبی تَلیذ اس کل ّشيٌِّب ،گشارػ ؽذُ اعتّ .وبىطَرکِ در جذٍل  1هالح ِ هیگزدد،
ّشيٌِی خَرا ،در ثیي کلیِی عَاهل ،ثبالتزيي عْن را دارا هیثبؽذ کِ ثِطَر هتَع  76/6درنذ
اس ّشيٌِی جبری ٍاحذّب هزثَ ثِ خَرا ،ثَدُ اعت.
ثبتَجِ ثِ ّشيٌِّبی اؽبرُ ؽذُ در جذٍل  ٍ 2رٍاث ثیبى ؽذُ در رٍػ تحقیق ،ثْزٍُری کل
عَاهل تَلیذ ثزای ّزي اس ٍاحذّبی هَرد ً ز ثزآٍرد ؽذ .هحصَالتی کِ ثزای ي ٍاحذ گبٍداری
ثزای هحبعجِی ثْزٍُری در ً ز گزفتِ ؽذُ اعت ،تَلیذ ؽیز ٍ کَد هیثبؽذً .تبيج ثزآٍرد ؽبخص
ثْزٍُری ًؾبى داد کِ ٍاحذّبی هَرد هطبلعِ در اعتبى گیالى ثِطَر هیبًنیي اس ثْزٍُری در
اعتدبدُ اس ًْبدُّبی هَجَد ثزخَردار ًیغتٌذ .ؽبخص ثْزٍُری ثِطَر هیبًنیي  0/922ثزای
ٍاحذّبی گبٍداری ؽیزی نٌعتی اعتبى گیالى ،ثزآٍرد ؽذُ کِ کوتز اس ي هیثبؽذ.
در اداهِ پظ اس هحبعجبت هزثَ ثِ ثْزٍُری ّز ي اس ٍاحذّبی تَلیذ ؽیز ،عَاهل هؤرز ثز
ثْزٍُری ؽٌبعبيی ٍ ثزآٍرد هَردً ز ثزای تعییي هیشاى ارز ّزي اس عَاهل ثز هیشاى ثْزٍُری
ٍاحذّب اًجبم گزفتً .تبيج ايي ثزآٍرد در جذٍل  ،4هؾبّذُ هیؽَدّ .وبىگًَِ کِ اس جذٍل ،4
هؾخص اعت توبهی هتغیزّبی هَرد ثزرعی در عطَد هختلف ،ارزات هعٌیداری ثز هیشاى ثْزٍُری
عَاهل تَلیذ ؽیز در ٍاحذّبی هَردً ز داؽتِاًذ .ثزايي اعبطّ ،وبىطَر کِ هؾخص اعت ،هتغیز
عبثقِ هذيزيت در هیشاى ثْزٍُری ارز هثجت ٍ هعٌیداری در عطس پٌج درنذ داؽتِ اعت،
ثِطَریکِ ثب افشاٍدُ ؽذى ي درنذی در هیشاى عبثقِی هذيز 0/043 ،درنذ ثز هیشاى ؽبخص
ثْزٍُری افش ٍدُ خَاّذ ؽذ .ارز عطس تحصیالت هذيز ًیش در عطس دُ درنذ هعٌیدار ثَدُ ٍ هیشاى
کؾؼ در آى ًؾبى هیدّذ کِ ثب افشايؼ ي درنذی در درجِی تحصیل هذيز 0/062 ،درنذ
ؽبخص ثْزٍُری ثْجَد خَاّذ يبفت.
افشايؼ ظزفیت فعبل ثِ هیشاى ي درنذ هیبًنیيّبی هَجَد ،هٌجز ثِ افشايؼ  0/336درنذی در
هیشاى ؽبخص ثْزُ ٍری عَاهل تَلیذ خَاّذ ؽذ .ايي ارز در عطس ي درنذ ثِ خَثی هعٌیدار
اعت .ثْجَد ي درنذی در تعذاد تلقیس هصٌَعی ثِ اًذاسُی  0/227درنذ ثِ تَععِی هیشاى
ثْزٍُری هٌجز خَاّذ ؽذ .ايي ارز ًیش در عطس ي درنذ هعٌیدار هیثبؽذ .درًْبيت ّوبىگًَِ
کِ اس جذٍل  2هؾخص اعت ،هْنتزيي هتغیز در ثْجَد ثْزٍُری عَاهل تَلیذ ،ثْزٍُری خَرا ،دام
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ثَدُ کِ ايي ارز ثِ دلیل عْن ثبالی ( 76/6درنذ) خَرا ،دام در ّشيٌِّبی جبری ٍاحذ گبٍداری
اعتّ .وبىطَر کِ هؾبّذُ هیؽَد ،ثب افشايؼ ي درنذی در هیشاى ؽبخص ثْزٍُری خَرا،
دام ،ؽبخص ثْزٍُری عَاهل تَلیذ ثِ اًذاسُی  0/691درنذ ثْجَد خَاّذ يبفت.
ضزيت تعییي ثزآٍردی در ايي ثزآٍرد ،ثیبًنز آى اعت کِ ثیؼ اس  84درنذ ؽبخص ثْزٍُری کل
عَاهل تَلیذ هحبعجِ ؽذُ ،تَع هتغیزّبی تَنیدی اؽبرُ ؽذُ در جذٍل  ،3تَضیس دادُ هیؽَد.
ّوچٌیي آهبرُی دٍرثیي ٍاتغي در ايي ثزآٍرد ،ثیبًنز عذم ٍجَد خَدّوجغتنی در ثیي اجشای
اخالل النَی ثزآٍردی اعتّ .زچٌذ کِ در دادُّبی هقطعی هؾکل خَدّوجغتنی جذی ًویثبؽذ.
آهبرُی جبرکَثزا ًیش در النَی ثزآٍردی ،ثیبًنز ًزهبل ثَدى اجشای اخالل در توبم عطَد هعٌیداری
ثَدُ اعت .هؾکل ًبّوغبًی ٍاريبًظ ًیش در دادُّبی هَرد ثزرعی ثب اعتدبدُ اس رٍػ
گلچغز(جب  )1988،رفع گزديذ.
در هَرد اًذاسُگیزی کبرايی ًیش ،ثبتَجِ ثِ ًتبيج ارائِ ؽذُ در جذٍل  ،5چِ ثب فزض ثبسدّی ربثت
ًغجت ثِ هقیبط ٍ چِ ثب درً ز گزفتي ثبسدّی هتغیز ًغجت ثِ هقیبط ،ثِطَر هیبًنیي،
گبٍداریّبی نٌعتی اعتبى گیالى دارای کبرايی فٌی کبهلی در اعتدبدُ اس ًْبدُّبی تَلیذی
ًیغتٌذً .تبيج ّوچٌیي ثیبًنز آى اعت کِ ثزخی ٍاحذّب تب  51درنذ(ّ )1-0/490ن ثب ًبکبرايی
فٌی در اعتدبدُ اس ًْبدُّب هَاجِاًذ .کبرايی ثب تَجِ ثِ ايٌکِ هقبديز کبرآيی فٌی گبٍداریّب اس دٍ
رٍػ ثبسدُ ربثت ٍ هتغیز ًغجت ثِ هقیبط اختالف ٍجَد دارد ،لذا ايي ًتیجِ ًؾبىدٌّذُی آى
اعت کِ عذم کبرآيی هقیبط ًیش در گبٍداریّبی اعتبى گیالى هؾبّذُ هیؽَدّ .وبًنًَِ کِ اس
جذٍل ًیش هؾخص اعت ،ؽبخص کبرايی هقیبط ثزاثز  0/905ثَدُ کِ حبنل تقغین ًتبيج کبرايی
فٌی ثب ثبسدُ ربثت ًغجت ثِ هقیبط ثِ کبرايی فٌی ثبسدُ هتغیز ًغجت ثِ هقیبط اعت ٍ ثیبًنز ٍجَد
حذٍد  9/5درنذ ًبکبرايی هقیبط در ٍاحذّبی گبٍداری اعتبى گیالى هیثبؽذ.
اهب در هَرد ّزي اس گبٍداریّبی نٌعتی هَرد ثزرعی ،هیتَاى ًتبيج فَق را هَرد ثزرعی قزار داد.
ثبتَجِ ثِ جذٍل  ،6هؾبّذُ هی ؽَد کِ ثب در ً ز گزفتي ثبسدّی ربثت ًغجت ثِ هقیبط ،حذٍد 28
درنذ گبٍداریّب کبرا عول کزدُ ٍ  72درنذ هبثقی فبقذ کبرايی ًغجت ثِ هقیبط ثَدُاًذ .اهب ثب
فزض درً ز گزفتي ثبسدّی هتغیز ًغجت ثِ هقیبط کِ فزض ٍاقعثیٌبًِتزی اعت ،حذٍد  66درنذ
ٍاحذّبی گبٍداری کبرا عول کزدُاًذ ٍ  34درنذ هبثقی ثب عذم کبرايی ًغجت ثِ هقیبط رٍثزٍ
ثَدُاًذ .ثبتَجِ ثِ ًتبيج گزفتِ ؽذُ ،هؾخص اعت کِ تٌْب  25درنذ ٍاحذّبی گبٍداری ،کبرايی
هقیبط داؽتِاًذ ٍ  75درنذ ايي ٍاحذّب فبقذ کبرايی هقیبط ثَدُاًذ.
ثبتَجِ ثِ ًتبيج ايي هطبلعِّ ،وبىگًَِ کِ هؾبّذُ ؽذ ،ثْزٍُری کل عَاهل تَلیذ ؽیز در اعتبى
گیالى ٍضعیت هطلَثی ًذاؽتِ اعتً .تبيج ًؾبى داد کِ ايي ؽبخص ثزای ٍاحذّبی گبٍداری اعتبى
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ثِطَر هیبًنیي  0/922ثزآٍرد گزديذ .ثِهٌ َر ثْجَد ثْزٍُری عَاهل تَلیذ در ايي اعتبى ،السم
اعت تب عَاهل هَرز ثز ؽبخص ثْزٍُری ؽٌبعبيی ؽَد .عبثقِی هذيز ،تحصیالت هذيز ،ظزفیت
فعبل ،تلقیس هصٌَعی ٍ ثْزٍُری خَرا ،ثِعٌَاى عَاهل هَرز ثز ؽبخص ثْزٍُری کل عَاهل تَلیذ
ؽیز هَرد ثزرعی قزار گزفتٌذً .تبيج ًؾبى داد کِ ثْزٍُری خَرا ،ثِعلت عْن ثبالی آى در
ّشيٌِی تَلیذ ،هْنتزيي عبهل در ثْجَد ثْزٍُری عَاهل تَلیذ ؽیز ٍاحذّبی گبٍداری اعتبى ثَدُ
اعت .ثزايي اعبط هذيزيت هصزف ًْبدُ خَرا ٍ ،لشٍم جیزًَُيغی ثْیٌِ در ٍاحذّبی گبٍداری
ضزٍری ثِ ً ز هیرعذ.
ثب افشايؼ تحصیالت هذيزاى ٍاحذ ،ثْزٍُری عَاهل تَلیذ ؽیز ثْجَد هیيبثذ؛ لذا اعتقجبل
فبر التحصیالى رؽتِّبی هزثَطِ در عطَد داًؾنبّی ،هیتَاًذ در ثْجَد ثْزٍُری ٍ افشايؼ
پتبًغیل تَلیذ ٍ عَداٍری ثیؾتزً ،قؼ هَرزی داؽتِ ثبؽذ .لذا ايجبد تغْیالت هٌبعت ثزای
افشايؼ اؽتغبل ايي گزٍُ در ٍاحذّبی گبٍداری در تَععِ نٌعت تَلیذ ؽیز کؾَر ًتبيج هطلَثی
ثِّوزاُ خَاّذ داؽت .ثبتَجِ ثِ راثطِی هثجت ثیي ظزفیت فعبل ٍاحذّبی گبٍداری ٍ ثْجَد
ثْزٍُری عَاهل تَلیذ ،حوبيت اس ٍاحذّبی ثشرگتز ٍ ايجبد تغْیالت ثزای ٍاحذّبی کَچکتز
ثِهٌ َر تَععِی هقیبط تَلیذ ٍ ظزفیت فعبل ،در ثْجَد ثْزٍُری ٍ تَععِ پتبًغیل تَلیذ ًقؼ
هؤرزی خَاّذ داؽت .اعتدبدُ اس رٍػّبی ًَيي تلقیس هصٌَعی ثب کبّؼ ّشيٌِّبی ثبرٍری ثِ
افشايؼ ثْزٍُری کل عَاهل تَلیذ هٌجز خَاّذ ؽذ .لذا ثب تَععِی ايي رٍػ ٍ حذف ّشيٌِّبی
ًبؽی اس تعذاد عزٍيظدّی ثیؾتز ،هیتَاى ثْزٍُری ٍاحذّبی گبٍداری را ّزچِ ثیؾتز افشايؼ داد.
ّوچٌیي ثبتَجِ ثِ ًتبيج گزفتِ ؽذُ در قغوت کبرايی ،هؾبّذُ هیؽَد کِ ثِطَر هیبًنیي،
ٍاحذّبی گبٍداری در اعتبى گیالى فبقذ کبرايی فٌی ًغجت ثِ هقیبط ثَدُاًذّ .وچٌیي هؾکل
کبرايی هقیبط ثیؼ اس کبرايی فٌی هطزد ثَدُ ٍ اس ايي حیث ايي ٍاحذّب ثب عذم کبرايی هقیبط ًیش
رٍثزٍ ثَدُاًذ .ثب تَجِ ثِ ًتبيج هذل هیتَاى اس تزکیت ٍاحذّبی گبٍداری کِ در عطس اعتبى گیالى
دارای کبرآيی هطلَثی ثَدُاًذ ،ثِعٌَاى ي النَ ثزای ٍاحذّبی گبٍداری کِ در ايي سهیٌِ هَفق
ًجَدُاًذ؛ اعتدبدُ کزد تب کبرآيی ايي ٍاحذّب را ثًِحَ هطلَثی افشايؼ داد .ثطَر کلی پیؾٌْبدات
راّجزدی در ايي هطبلعِ را هیتَاى ثِنَرت سيز دعتِثٌذی ًوَد:
 -1لشٍم تَجِ ثِ تعییي جیزُ هٌبعت ٍ اعتدبدُ اس تزکیجبت هٌبعت غذايی در دام ثب تَجِ ثِ
حذاکثزکزدى ثْزٍُری ًْبدُ خَرا.،
 -2ثغتزعبسی هٌبعت ثزای اؽتغبل افزادی کِ دارای تحصیالت هزثَطِ هیثبؽٌذ ٍ تخصیص
تغْیالت هٌبعت ثِ ايي افزاد ثِهٌ َر تَععِی داًؼ تَلیذ در ٍاحذّبی تَلیذی.
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 -3تخصیص حوبيتّبی هٌبعت ثِهٌ َر تَععِی هقیبط در ٍاحذّبی تَلیذی ٍ ثِهٌ َر افشايؼ
ثْزٍُری کل عَاهل تَلیذی.
 -4تَععِ ٍ تزٍيج رٍػّبی ًَيي تلقیس هصٌَعی ثب کبّؼ ّشيٌِّبی ثبرٍری در جْت افشايؼ
ثْزٍُری کل عَاهل تَلیذ.
 -5النَ قزار دادى ٍاحذّبی کبرای تَلیذی در عطس اعتبى گیالى ٍ ثْجَد ؽبخصّبی کبرايی در
عبيز ٍاحذّب.
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پیوستها:
رأط

عبل
شکل  -1روند تعداد گاو و گوساله شيزي در استان گيالن

تي

عبل
شکل  -2روند توليد شيز در گاوداريهاي استان گيالن
جدول  -1تعداد و ظزفيت گاوداريهاي صنعتی بز حسب نوع فعاليت در استان گيالن.
عبل

تعذاد فعبل

ظزفیت (رأط)

1369

56

7699

1373

124

11411

1375

124

10937

1379

97

9579

1385

242

20356

گبٍداری نٌعتی ؽیزی در عبل 1385

148

14123

گبٍداری نٌعتی گَؽتی در عبل 1385

94

6233

هأخذ :هزکش آهبر ايزاى1387 ،
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جدول  -2سهم هشینههاي مورد نظز واحدهاي مورد مطالعه.
عَاهل تَلیذ

ّشيٌِ (درنذ)

خَرا،

76/6

ًیزٍی کبر

8/6

ثْذاؽت ٍ درهبى

6/3

تلقیس هصٌَعی

1

ثیوِ دام

1/4

عَخت

2/4

آة ،ثزق

1/2

هتدزقِ

1/6

هأخذ :يبفتِّبی هطبلعِ

جدول  -3بهزه وري كل عوامل توليد در واحدهاي مورد مطالعه.
ثْزُ ٍری کل

ًتبيج

هیبًنیي

0/922

حذاکثز

1/141

حذاقل

0/621

هأخذ :يبفتِّبی هطبلعِ

جدول  -4نتایج بزآورد عوامل اثز گذار بز بهزه وري كل عوامل توليد شيز

هتغی
ر X1
X2
X3
X4
X5

ًبم هتغیز

ضزيت
ثزآٍرد
0/00221

آهبرُ

کؾؼ در
هیبًنیي
0/0433

/271t
عبثقِ هذيز
0/0620
/9602
0/0042
تحصیالت هذيز
0/3361
/2201
/0000092
ظزفیت فعبل
0/227
/6664
0/0087
تلقیس هصٌَعی
0
0/691
/0743
0/087
ثْزٍُری خَرا،
R-SQUARE BETWEEN OBSERVED
AND PREDICTED = 0.842
3

DURBIN-WATSON = 1.8576
JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-SQUARE(2 DF)= 3.722
هأخذ :يبفتِّبی هطبلعِ
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جدول  -5خالصه نتایج ميشان انواع كارآیی ها در گاوداريهاي صنعتی استان گيالن.
اًَاع کبرايی

هیبًنیي

کویٌِ

ثیؾیٌِ

اًحزاف

ضزيت پزاکٌؼ

فٌی ثب ثبسدُ ربثت ًغجت ثِ هقیبط

0/883

0/490

1

0/121

0/138

فٌی ثب ثبسدُ هتغیز ًغجت ثِ هقیبط

0/976

0/890

1

0/038

0/039

کبرايی هقیبط

0/905

0/490

1

0/119

0/131

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  -6بزآورد انواع شاخص كارایی و كارایی مقياس به تفکيک گاوداريها.
ؽوبرُ گبٍداری

ثبسدُ ربثت ًغجت ثِ
هقیبط
1

ثبسدُ هتغیز ًغجت ثِ
هقیبط
1

1

2

1

1

1

3

0/922

0/932

0/989

4

0/932

0/944

0/987

5

0/785

0/890

0/882

6

0/830

1

0/830

7

0/714

0/976

0/732

8

0/820

0/930

0/882

9

0/490

1

0/490

10

0/693

1

0/693

11

1

1

1

12

0/842

0/905

0/930

13

0/850

1

0/850

14

1

1

1

15

0/852

1

0/852

16

0/713

1

0/713

17

0/849

1

0/849

1

کبرايی هقیبط
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18

0/998

1

0/998

19

1

1

1

20

1

1

1

21

0/926

1

0/926

22

1

1

1

23

0/972

1

0/972

24

0/975

1

0/975

25

0/862

0/986

0/874

26

0/770

0/914

0/843

27

1

1

1

28

1

1

1

29

0/922

0/932

0/989

30

0/932

0/944

0/987

31

0/785

0/890

0/882

32

0/830

1

0/830

هأخذ :يبفتِّبی هطبلعِ

