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چکیده 
اي از نشـانه ن شوند و میزان مصـرف آ هاي لبنی از جمله بهترین منابع تأمین پروتئین و کلسیم محسوب میشیر و فرآورده

شـیري در  با توجه به نقش تولید شیر و پـرورش صـنعتی گـاو   باشد. وضعیت تغذیه و بهداشت و تا حدودي سالمت آن جامعه می
امنیت غذایی و تولید ناخالص ملی و همچنین جایگاه استان اصفهان در بخش دامپروري کشور ایران، هدف از این مطالعه بررسـی  

پرسشـنامه از  90آوري آمار با تکمیـل  . جمعبودود شیر از طریق تخمین تابع تولید در شهرستان اصفهان عوامل مؤثر بر تولید و س
-تابع کـاب شده اقتصادسنجیشناختهورایجمعیارهايصورت گرفت. بر اساس1390گیري تصادفی ساده در سال طریق نمونه

ل از برآورد تابع تولید شیر نشان داد که متغیرهاي مقـدار مصـرف   داگالس به عنوان بهترین نوع تابع تولید انتخاب شد. نتایج حاص
هاي خوراکی شامل، علوفه ذرت، کنسانتره و کاه، تعداد تلقیح مصنوعی و تعداد کل کارکنان روي میـزان تولیـد   سالیانه برق و نهاده

مثبت و کوچکتر از یک بودن تمام ضـرایب  داري و مصرف علوفه ذرت بیشترین تأثیر را در تولید شیر دارد.شیر تأثیر مثبت و معنی
ها در ناحیـه اقتصـادي تولیـد (ناحیـه دوم) صـورت      برآوردي متغیرهاي موثر بر تولید شیر نیز بیانگر آن است که مصرف این نهاده

نتره، هزینه دارو اي، کنساهاي یونجه، ذرت علوفهگیرد. نتایج حاصل از برآورد تابع سود نرمال شیر نیز نشان داد که قیمت نهادهمی
ها دارند در حالی که اثر متغیر حقوق ساالنه هر نفر کـارگر  و هزینه هر بار تلقیح مصنوعی اثر منفی و معناداري بر سوددهی گاوداري

هاي اي بیشترین اثر را بر سوددهی گاوداريهاي خوراکی کنسانتره و ذرت علوفهبر متغیر وابسته مثبت است. همچنین قیمت نهاده
ري دارد.شی

داگالس، گاوداري شیري، اصفهان-هاي کلیدي: تولید، سود، تابع کابواژه

مقدمه
هاي لبنی از جمله بهترین منابع تأمین شیر و فرآورده

شوند که در تمامی نقاط دنیا در پروتئین و کلسیم محسوب می
گذاري قابل ها، سرمایهزمینه تولید، تجارت و مصرف بهینه آن

گیرد. بنابر گزارشات سازمان خوار و بار ی صورت میتوجه
میلیون 699، 2009جهانی، کل تولید شیر در جهان در سال 

درصد کل 1/1معادل ایراناست، که تولید شیر تن برآورد شده 
در ایرانآسیا بوده است. درصد کل تولید3تولید جهانی و 

کننده در سطح جهان نیز رتبه هجدهمین تولید2009سال 
میزان مصرف روزانه ). 13بزرگ شیر را کسب کرده است (

هاي لبنی به ازاي هر فرد در یک کشور شیر و سایر فراورده
ي از وضعیت تغذیه و بهداشت و تا حدودي سالمت آن انشانه

باشد. بنابراین خودکفایی در زمینه تولید شیر به جامعه می
عنوان یک محصول راهبردي، همواره مورد توجه مسئوالن 

هاي مختلف توسعه امر بوده و به همین دلیل طی برنامه
هاي صنعتی و نیمه بخشی از اعتبارات به توسعه گاوداري

). به طوري که در طول 25اختصاص داده شده است (صنعتی
هزار 524هاي کشور از هاي گذشته ظرفیت گاوداريسال

رسیده 1389هزار رأس در سال 2447به 1369رأس در سال 
اي از شیر تولیدي کشور متعلق به سهم عمده). 6است (

باشد، اما این واحدها واحدهاي صنعتی پرورش گاو شیري می
فعلی با مشکالت اقتصادي متعددي روبرو هستند در شرایط 

تابع تولید هاي مؤثر جهت تداوم تولید شیر مطالعه از راه).11(

هاي تولید را است که به طور ساده رابطه بین ستاده و نهاده
) و در این زمینه مطالعات گوناگونی صورت 22دهد (نشان می

قیقی پس )، در تح9دانشور کاخکی و همکاران (گرفته است. 
از برآورد تابع تولید ترانستندنتال شیر مشخص کردند که 

اي، تفاله خشک، میزان استفاده از یونجه خشک، ذرت علوفه
اي و جو در ناحیه دوم تولید (ناحیه اقتصادي تولید)، ذرت دانه

اقتصادي) و میزان استفاده از مالس در ناحیه اول (ناحیه غیر
تعداد گاوهاي شیري موجود در میزان استفاده از سبوس و نیز

اقتصادي) گاوداري مورد مطالعه در ناحیه سوم تولید (ناحیه غیر
داگالس -)، از تابع کاب29الدینی و فرجی (قرار دارند. شمس

در استان چهار محال بختیاري براي بیان رابطه تولید شیر و 
هایی همچون مصرف کنسانتره، علوفه و نیروي کار نهاده

، کشش مصرف 71/0کردند. کشش مصرف کنسانتره استفاده 
درصدد محاسبه گردید. 1/0و کشش نیروي کار 23/0علوفه 

اي که در استان فارس انجام گرفت، اي نمونهدر مطالعه
هاي با دو نژاد خالص و دورگ،  ظرفیت بهینه شیر در گاوداري

تن و اندازه بهینه گله مادر در این دو 230/399و 797/197
رأس در هکتار برآورد گردید 91و 36گاوداري به ترتیب نوع

نمایی عمومی ) از آزمون نسبت درست21کمپاس و چه (). 33(
براي تأیید فرم تابعی مناسب استفاده کردند و نتایج این آزمون 

داگالس بهترین فرم تابع تولید -نشان داد که تابع تولید کاب
دامی بیشترین ضریب را است. از میان تمامی متغیرها، سرمایه 

دارا بود و به دنبال آن نیروي کار، خوراك، مواد و خدمات، 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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آالت و ساختمان و زمین قرار داشت. قبرماریم و ماشین
)، براي تخمین تابع تولید شیر از رگرسیون14همکاران (

هاي متغیر، تولید مرزي استفاده کردند و کشش تولید نهاده
ها را ی و نرخ نهایی جانشینی نهادهنهایی، ارزش تولید نهای

محاسبه نمودند و نتایج نشان داد که ترکیب علوفه و کنسانتره 
) پس از 32کمترین هزینه را دارد. استاکس و همکاران (

تخمین تابع تولید و محاسبه کارایی عنوان کردند که 
کنندگان نبایستی بیشترین سطح تولیدشان را اجرا سازند، تولید

تولید گاو، نیروي کار، زمین و سرمایه را بایستی در اما منابع
سطح کارایی ترکیب کنند، که این سطح ممکن است کمتر از 

- ) با استفاده از تابع کاب28سطح حداکثر تولید باشد. ساهین (
تابع محاسبه نمود.85/0ها را داگالس کشش تولید کل نهاده

محصول با بیانگر حداکثر درآمد حاصل از یک یا چند سود 
هاي مختلف است که از ترکیب دو یا چند نهاده با قیمت
شیرزاد و زیبایی .)22شود (هاي متفاوت حاصل میقیمت

شیري استان فارس گاوداري120)، در تحقیقی در میان 30(
سوددهی واحدهاي تولیدي را محاسبه نمودند. نتایج نشان داد 

دهی نداشتند سوددرصد از واحدهاي مورد مطالعه8/5که تنها 
درصد از واحدهاي با ارزش تولیدي پایین، مشکل 8/37و در 

کارایی مقیاس بوده است. همچنین عدم سوددهی مربوط به نا
درصد از واحدهاي با ارزش تولید 2/62دهی مشکل سود

بخش نبودن ترکیب پایین، کم بودن کارایی فنی و رضایت
یان کردند که هر دالر ) ب1ها بود. آالم و همکاران (فعالیت

دالر درآمد دارد که در 14/1هزینه در مزارع شیر بنگالدش 
دالر است. دارت 99/0مقایسه با مزارع شیر نیوزلند این مقدار 

متغیره نشان ) با استفاده از رگرسیون خطی چند10و همکاران (
دادند که مزارع شیري با مدیریت چراي متمرکز، از آن جهت 

هاي خوراك، نیروي کار و یریت متمرکز هزینهکه در حالت مد
یابد، سود اقتصادي بیشتري در مقابل آالت کاهش میماشین

همراه دارند. در پیمایشی در میان مزارع شیري سنتی به 
) نشان داده 34دامداران بلژیک توسط وندرمش و ماتیجس (

درصد دامداران حداکثر کردن سود هدف 34شد که تنها 
) در مطالعه 15است. همچنین گلوي و همکاران (شانابتدایی

هاي تولید خود به این نتیجه رسیدند که دامدارنی که تکنیک
نتایج حاصل از دهی بیشتري دارند. کنند، سودروز میرا به

هاي ترکیه نشان ) در دامداري7داجیستان و همکاران (تحقیق 
ی در ها، سوددهداد که در صورت استفاده بهینه از نهاده

هاي کوچک شدیداً به افزایش سرمایه وابسته است. دامداري
تابع سود نرمال شیر در فرم در شرق کنیا اي دیگر در مطالعه

داگالس تخمین زده شد. نتایج نشان داد که سود نرمال - کاب
بیشترین همبستگی را با سرمایه ثابت دارد. همچنین یک 

داري به طور معنیدرصد افزایش در کنسانتره مصرفی، سود را 
استان اصفهان .)26(دهددرصد افزایش می326/0به میزان 

از لحاظ تعداد گاوداري شیري صنعتی فعال در کشور بعد از 
خراسان رضوي در جایگاه دوم قرار دارد. برتري استان استان

ها در زمینه صنعت پرورش گاو اصفهان نسبت به سایر استان
مت این صنعت در این استان شیري را شاید بتوان به قد

درصد کل شیر تولیدي کشور، در 4/9مربوط دانست. در واقع 
362میلیون و 6شود. این استان داراي این استان تأمین می

درصد جمعیت دام 3/5باشد که این میزان هزار واحد دامی می
درصد گاوهاي 75/14دهد.این استان کشور را تشکیل می
واحد گاوداري 19732ست. از مجموع اصیل کشور را دارا ا

گاوداري 2404، تعداد 1389صنعتی فعال در کشور در سال 
2062صنعتی در استان اصفهان قرار دارند که از این میزان 

باشند. برداري صنعتی میواحد گاوداري شیري با مجوز بهره
هاي سنگین شیري با توجه به وضعیت تولید شیر و تعداد دام

ها منطقی اصفهان، مقدار تولید شیر در گاوداريدر شهرستان 
). بنابراین 6نبوده و همواره با مشکالت زیادي روبرو هستند (
شیري در با توجه به نقش تولید شیر و پرورش صنعتی گاو

امنیت غذایی و همچنین جایگاه استان اصفهان در بخش 
دامپروري کشور ایران، هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر 

.تولید و سود شیر در شهرستان اصفهان استبر 

هامواد و روش
تابع تولید یک مفهوم کامالً فیزیکی است و به طور ساده 

دهد. این تابع هاي تولید را نشان میرابطه بین ستاده و نهاده
بیانگر حداکثر محصولی است که از ترکیبات مختلف 

یف، هم مقدار آید. در این تعرهاي تولید به دست مینهاده
ها به صورت فیزیکی بیان محصول و هم مقادیر نهاده

شود. البته تابع تولید در شرایط تکنولوژیکی معینی تعریف می
شود. در برخی موارد به تابع تولید، تابع تکنیک نیز گفته می
شود در کاربردهاي اقتصادي و بخش کشاورزي توابع تولید می

حاضر، توابعمطالعهدرگیرد. مختلفی مورد استفاده قرار می
ودومدرجهترانسلوگ،ترانسندنتال،داگالس،- کابتولید 

توجهموردبیشترعلمیکارهايدرکهیافتهتعمیملئونتیف
در نظر گرفته شده گرفته است،قرارکشاورزيبخشمحققان
ازاستفادهباتابع،فرمبهترینتوابع،اینبرآوردازپساست. 
اینبر.گرددمیشناساییاقتصادسنجیمعیارهايوهاآزمون
اقتصادسنجیشدهشناختهورایجمعیارهايبرعالوهاساس،

رگرسیون کلداريمعنی)، ضریبR2تعیین (ضریبنظیر
)Fاز ضرایب و خودهمبستگی،یکدر هرداري)، ضریب معنی
بهرهتابع،مناسبفرمشناساییبراينیزدیگرمعیاردواز

تصریحخطايمعیارازمعیار عبارتنددوشود. اینمیتهگرف
آزمونباترتیببهکهخطا،جمالتبودننرمالمعیاروتابع

). با توجه به نتایج 20(شوندمیتعیینجارو براآزمونرمزي و
داگالس انتخاب شد. - ) تابع کاب1این مطالعه (جدول 

و سابقه قبلی سادگی برآورد و تفسیرپذیري پارامترهاهمچنین 
)، 23)، مجاهدفر (3جهت مطالعات در دامپروري (امینی شال(

)، منیر و 2)، القونیبت و همکاران (29الدینی و فرجی (شمس
)، 14)، قبرماریم و همکاران (21)، کمپاس و چه (24بوریس (
داگالس -) از دالیل دیگر انتخاب تابع تولید کاب28ساهین (

داگالس برآورد -تابع تولید کابانتخاب است. فرم لگاریتمی 
): 5شده به صورت زیر است (

)1(
Lny = LnA + α1LnX1+ α2LnX2+ α3LnX3+
α4LnX4 + α5LnX5 + α6LnX6 + α7LnX7 +
α8LnX8

مقدار محصول (شیر) ساالنه هر گاوداري بر : Yدر این رابطه
مقدار مصرف ساالنه یونجه در هر : X1،حسب کیلوگرم
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مقدار مصرف ساالنه علوفه X2،ب کیلوگرمگاوداري بر حس
مقدار مصرف : X3،ذرت در هر گاوداري بر حسب کیلوگرم

مقدار : X4،ساالنه کنسانتره در هر گاوداري بر حسب کیلوگرم
: X5،مصرف ساالنه کاه در هر گاوداري بر حسب کیلوگرم

تعداد کل X6تعداد تلقیح مصنوعی ساالنه در هر گاوداري؛ 
مقدار مصرف ساالنه :X7، سال در هر گاوداريکارکنان در

مقدار مصرف :X8،سوخت در هر گاوداري بر حسب لیتر
ضریب ثابت A،ساالنه برق در هر گاوداري بر حسب کیلووات

ضرایب متغیرهاي α9تا α1رگرسیون (عرض از مبدأ) و 
بر خالف تابع تولید که یک مفهوم کامالً فنی مستقل است.

مفهومی اقتصادي است و به طور ساده رابطه است، تابع سود
اند، را نشان بین درآمد و هزینه، که مفاهیمی اقتصادي

دهد. این تابع بیانگر حداکثر درآمد حاصل از یک یا چند می
هاي مختلف است که از ترکیب دو یا چند محصول با قیمت

شود. تابع سود از دو هاي متفاوت حاصل مینهاده با قیمت
):5شود () تشکیل میTR) و درآمد کل (TCنه کل (جزء هزی

)2(π = TR-TC ,  TC = TVC + TFC
π = TR – TVC - TFC

)، هزینـه کـل   TFC) و ثابت (TVCهاي متغیر (مجموع هزینه
هایی که منجر بـه  گیريدهد. براي تصمیمتولید را تشکیل می

هـاي  فقـط هزینـه  شـود،  مدت مـی بیشینه کردن سود در کوتاه
متغیر را باید در نظر گرفـت؛ بـه طـوري کـه اگـر درآمـد کـل        

هاي متغیر ولی کمتر از هزینـه کـل   کننده بیشتر از هزینهتولید
او باشد باز باید به امر تولید ادامه دهد، چون بـا ادامـه تولیـد از    

). در اینجـا بـا توجـه بـه مطالعـات      22شود (زیان او کاسته می
)، 18)، هژبـر کیـانی و حـاجی احمـد (    27(رضایی و ترکمـانی 

)، دانشور کاخکی و همکـاران  19کازرونی و محمدزاده اکبري (
) با استفاده از رابطه 31) و سیدهو و بانانت (3)، امینی شال (8(

زده شد. حـال اگـر   ها، تابع سود نرمال تخمینبین قیمت نهاده
لیـد را  هـاي تو و قیمت نهادهπiسود حاصل از فروش شیر را با 

مدت به صـورت  نشان دهیم، فرم کلی تابع سود در کوتاهPxبا 
زیر خواهد بود:

)3(

سود نرمال است که از درآمد کـل منهـاي   iدر رابطه فوق
هـاي متغیـر تقسـیم بـر قیمـت محصـول حاصـل        کل هزینـه 

شود:می
)4(i

y

T R T V C

P





هاي هر واحد نهاده متغیر که بـه  هزینهPxتا P1در رابطه فوق
سـایر  Pnتـا  Px+1وسیله قیمت محصول نرمال شـده اسـت و   

باشـد. جهـت تخمـین    هاي ثابت مـی ها به عنوان هزینههزینه
) 1داگالس، مشابه با  نتایج جدول (-مدل تابع سود، تابع کاب

هاي خـوبی  و سادگی و سازگاري با منطق اقتصادي و شاخص
داگالس -ازش انتخاب گردید. فرم لگاریتمی تابع سود کاببر

):5برآورد شده به صورت زیر است (

)5(
LnProfit = LnB + 1LnP1+ 2LnP2+
3LnP3+ 4LnP4 + 5LnP5 + 6LnP6 +
7LnP7 + 8LnP8

سود نرمـال حاصـل از فـروش شـیر بـر      Profitدر این رابطه، 
:P2،م یونجه بر حسب ریالقیمت هر کیلوگر: P1، حسب ریال

قیمـت هـر   : P3،قیمت هر کیلوگرم علوفه ذرت بر حسب ریال
قیمت هر کیلـوگرم کـاه   : P4،کیلوگرم کنسانتره بر حسب ریال

هزینه دارو به ازاي هر رأس دام بر حسـب  : P5،بر حسب ریال
: P7،هزینه هر بار تلقیح مصنوعی بـر حسـب ریـال   P6،ریال

شاخص قیمت :P8،کارگر بر حسب ریالحقوق ساالنه هر نفر 
عـرض از  B،هر لیتر سوخت (بنزین و گازوئیل) بر حسب ریال

جامعه آماري ضرایب متغیرهاي مستقل است.9تا 1مبدأ و 
هاي شـیري داراي پروانـه صـنعتی    این تحقیق شامل گاوداري

اطالعـات  باشد.می1390واقع در شهرستان اصفهان، در سال 
نامه توجه به هدف تحقیق از طریق تکمیل پرسشمورد نیاز با

در ایـن  . آوري شـد و انجام مصاحبه حضوري با دامداران جمـع 
گیري تصادفی ساده استفاده شـد، بـدین   مطالعه از روش نمونه

صورت که در ابتدا با استفاده از پرسشنامه اولیـه حجـم نمونـه    
بـراي تعیـین حجـم نمونـه از فرمـول     مورد نظر تعیـین شـد.   

کـل جامعـه   که حجماستفاده شد. در صورتی )1963کوکران (
باشد.این فرمول به صورت زیر میآماري معین باشد،

)6(

: Sدقـت احتمـالی مطلـوب،    : dنمونه، تعداد : nدر این رابطه، 
داري آمـاره سـطح معنـی   : tجامعـه و  حجـم  Nانحراف معیار، 

ی مطلوب به منظـور تعیـین   دقت احتمالباشد. در این رابطه می
شود:) محاسبه می7تعداد نمونه از معادله (

)7(

تعداد نمونه در پیش مطالعه (قبل از تعیین حجم : nکه در آن، 
مشتمل 1390شهرستان اصفهان در سال ). 4باشد (نمونه) می

واحد گاوداري شیري سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی 450بر
رأس گاو شیرده نژاد اصیل 15000بوده که مجموعاً داراي 

پرسشنامه 30ین حجم نمونه در ابتدا یهلشتاین است. براي تع
85اولیه تهیه شد و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 

پرسشنامه 90واحد تعیین شد و در نهایت جهت اطمینان
براي سنجش روایی محتواي پرسشنامه از افراد تکمیل گردید. 

الفباي نتایج حاصل از تجربه استفاده شد. متخصص و داراي
پرسشنامه فوق از اعتبار ) نیز نشان داد که 71/0(کرونباخ 

.باشدکافی برخوردار می

و بحثنتایج
منظور بهمطالعهاینهمانطور که قبالً بیان شد در

داگالس،- کابتولیدتابع تولید و تابع سود، توابعتخمین
یافته تعمیملئونتیفدرجه دوم ووگ،ترانسندنتال، ترانسل

بهتوابع،برآورد اینازپسگرفت.مورد استفاده قرارتعمیم
و کالسیکاز فروضتولید،بهترین شکل تابعانتخابمنظور
وفروضایننتایجشد کهاقتصادسنجی استفادههايآزمون
نشان)1جدول (دربرآورد شده،توابعبراي تمامیهاآزمون

- )، تابع تولید کاب1جدول (اساس نتایجبراست.شدهداده
آزموندرتابعتصریحو بهترینFو R2بیشترین باداگالس،

22
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132........................ ..............................................................................................................هاي شهرستان اصفهانعوامل مؤثر بر تولید و سود شیر در گاوداري

وجارکوبراآزموندراخاللنرمال بودن جمالترمزي،
برتر انتخابتابععنوانبهفروض کالسیک،کلیهپذیرش
با داگالس -نتایج حاصل از تخمین تابع تولید شیر کابگردید.

هاي شیري گاوداريروش حداقل مربعات معمولی براي 
) آمده است.  2در جدول (شهرستان اصفهان

شدهآزمونهايویژگیوخصوصیاتنظرازشیرتولیدتوابعانواعمقایسه- 1جدول 
Table 1. Comparison of the different types of milk production functions from view point of characteristics and tested

features
لئونتیفدومدرجهترانسلوگترانسندنتالداگالس-کابتابع

R2(98/096/098/097/095/0ضریب تعیین (
F (*)00/0(725*)00/0(413*)00/0(571*)00/0(321*)00/0(372داري کل تابع (معنی

D.W(*96/162/261/2*79/150/1واتسون (-آماره دوربین
9/6)00/0(7/8)00/0(9/11)00/0(6/4)03/0(3/4)08/0(*آماره آزمون رمزي

8/16)00/0(4/16)00/0(05/0)98/0(*9/3)22/0(*06/0)88/0(*آماره آزمون جارکوبرا
دراخاللجمالتبودنرمزي، نرمالآزموندرتابعمناسبتصریح(صفرفرضیهرشپذی*؛استداريمعنیسطححداقلپرانتزها،داخلمقادیرهاي تحقیق مأخذ: یافته

.واتسون)دوربینآزموندرهمبستگیخودعدم، Fآزمون دررگرسیونکلداريمعنیوبرا،کجارآزمون

هاي شیري شهرستان اصفهانگاوداريداگالس براي -نتایج تخمین تابع تولید کاب- 2جدول 
Table 2. Results of estimation of cobb-Douglass production function for Isfahan’s dairy cattle farms

tآماره  خطاي معیار ضریب برآوردي متغیر
90/2 01/0 ***054/0 مقدار مصرف ساالنه یونجه
35/3 04/0 ***148/0 مقدار مصرف ساالنه علوفه ذرت
36/4 01/0 ***054/0 کنسانترهمقدار مصرف ساالنه
94/1 02/0 *035/0 مقدار مصرف ساالنه کاه
17/3 02/0 ***093/0 تعداد تلقیح مصنوعی ساالنه
56/2 00/0 ***020/0 تعداد کل کارکنان در سال
32/0- 03/0 010/0- مقدار مصرف ساالنه سوخت
19/2 02/0 ***060/0 مقدار مصرف ساالنه برق
55/5 32/0 ***792/1 عرض از مبدأ

98/0ضریب تعیین = 
96/1آماره دوربین واتسن= 

داري در سطوح یک، پنج و ده درصدبه ترتیب معنی: *، ** و ***

دهد که مطابق انتظـار  ) نشان می2نتایج حاصل از جدول (
متغیرهاي مقدار مصرف ساالنه یونجه، مقدار مصـرف سـاالنه   

ار مصـرف  علوفه ذرت، مقدار مصرف سـاالنه کنسـانتره، مقـد   
ساالنه کاه، تعداد تلقیح مصنوعی ساالنه، تعـداد کـل کارکنـان    
در سال و مقدار مصرف ساالنه بـرق روي میـزان تولیـد شـیر     

داري دارند در حـالی کـه اثـر متغیـر مقـدار      تأثیر مثبت و معنی
مصرف ساالنه سوخت روي میزان تولید شیر منفی است اما از 

با افـزایش مـواد خـوراکی    لحاظ آماري معنادار نیست. در واقع
مورد نیاز دام از قبیل یونجه، علوفه ذرت، کاه و کنسانتره شـیر  

یابد و نتـایج حاصـل شـده بـا واقعیـت      تولیدي نیز افزایش می
سازگار است. با افـزایش تعـداد تلقـیح مصـنوعی میـزان شـیر       

یابد زیرا در تلقیح مصنوعی معموالً بهترین تولیدي افزایش می
شـود و  ز نظر تولید گوشت یا شیر در نظر گرفته مینژاد گاوها ا

شـود و  در گاوهاي شیرده میاین امر موجب افزایش تولید شیر
کنـد. بـا توجـه بـه     نتایج حاصل شده این موضوع را تأیید مـی 

اینکه نگهداري از گاوهاي شیرده جهت حفظ یا افـزایش شـیر   
رود که بـا  تولیدي نیاز به مراقب و توجه زیادي دارد، انتظار می

افزایش تعداد کارگران و درنتیجه با رسیدگی و توجه بیشتر بـه  
شیرده، میزان شیر تولیدي افزایش یابد. عالمت مثبت هاي دام

دهد. متغیر تعداد کل کارگران در سال این موضوع را نشان می
صنعتی میزان تولید االت افزایش بکارگیري فناوري و ماشینبا

آالت یابد. بنابراین در واحدهایی که از ماشـین شیر افزایش می
دهـد.  ایش مـی شـود بـرق مصـرفی را افـز    بیشتر استفاده مـی 

رود که بـا افـزایش بـرق مصـرفی ناشـی از      بنابراین انتظار می
آالت صنعتی میزان تولید شـیر نیـز افـزایش    بکارگیري ماشین
دهنـده  داگالس ضرایب برآورد شـده نشـان  -یابد. در تابع کاب

هاست. ضریب برآورد شده متغیر مقـدار  کشش هریک از نهاده
دهـد کـه   ت و نشان میاس054/0مصرف ساالنه یونجه برابر 

با افزایش یک درصد مصرف نهاده یونجه در سـال، بـا فـرض    
درصـد  054/0ثابت بودن سایر متغیرها تولید شـیر بـه میـزان    

یابد. تفسیر سایر ضرایب برآوردي نیـز بـه صـورت    افزایش می
مشابه است. ضریب برآوردي مقدار مصرف ساالنه علوفه ذرت 

دهد که مصرف نهـاده  شان میتر از سایر متغیرهاست و نبزرگ
علوفه ذرت بیشترین تأثیر را در تولید شـیر دارد، لـذا دامـداران    
بایستی براي افزایش در تولید بـر ایـن نهـاده تأکیـد بیشـتري      
داشته باشند. تمام ضرایب برآوردي متغیرهاي مـوثر بـر تولیـد    
شیر مثبت و کوچکتر از یک هستند و این امر بیانگر آن اسـت  

ها در ناحیه اقتصادي تولیـد (ناحیـه دوم)   ین نهادهکه مصرف ا
گیرد. منفـی بـودن ضـریب نهـاده سـوخت نشـان       صورت می

هـا اسـتفاده   دهد که سوخت بیش از نیاز تولید در دامـداري می
). بـا  5اقتصادي تولید قرار دارد (شود و در ناحیه سوم و غیرمی

رار دارد ها در ناحیه دوم تولیدي قـ توجه به اینکه مصرف نهاده
توان گفت که واحدهاي گـاوداري بایـد بـه سـمت     بنابراین می

هـا را  ها حرکت کنند و میزان مصرف نهادهمصرف بهینه نهاده
تا جایی افزایش دهند که سـود واحـد تولیـدي حـداکثر شـود.      

دانشور کـاخکی  نتایج بدست آمده از تخمین تابع تولید با نتایج 
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قبرمــاریم و همکــاران )،21)، کمپــاس و چــه (9و همکــاران (
) مطابقـت دارد. 28) و ساهین (32)، استاکس و همکاران (14(

درصـد از  98دهد کـه  ) مدل فوق نشان میR2ضریب تعیین (
تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهـاي مسـتقل توضـیح داده    

همبسـتگی  واتسون نیز نبود پدیده خود-شود. آماره دوربینمی

خطـی نیـز   کرده است. مشکل هـم را بین جمالت اخالل تأیید
نتایج حاصل از تخمـین تـابع سـود نرمـال     ).16مشاهده نشد (

ــراي  -کــاب ــات معمــولی ب ــا روش حــداقل مربع داگــالس ب
) آمـده  3در جـدول ( هاي شیري شهرسـتان اصـفهان  گاوداري

است.

هاي شیري شهرستان اصفهانگاوداريداگالس براي -نتایج تخمین تابع سود کاب- 3جدول 
Table 3. Results of estimation of cobb-Douglass profit function for Isfahan’s dairy cattle farms

tآماره  خطاي معیار ضریب برآوردي متغیر
47/2- 08/0 ***21/0- قیمت هر کیلوگرم یونجه
24/3 15/0 ***49/0 قیمت هر کیلوگرم علوفه ذرت
27/3- 23/0 ***76/0- گرم کنسانترهقیمت هر کیلو
65/0- 37/0 24/0- قیمت هر کیلوگرم کاه
71/2- 01/0 ***05/0- هزینه دارو به ازاي هر رأس دام
21/3- 05/0 ***16/0- هزینه هر بار تلقیح مصنوعی
91/1 14/0 **27/0 حقوق ساالنه هر نفر کارگر
22/0 13/0 03/0- شاخص قیمت هر لیتر سوخت 
75/1- 45/4 *80/7 - از مبدأعرض 

92/1آماره دوربین واتسن= 94/0ضریب تعیین = 
داري در سطوح یک، پنج و ده درصدبه ترتیب معنی: *، ** و ***

هاي یونجه، دهد که قیمت نهاده) نشان می3نتایج جدول (
هزینـه دارو، هزینـه هـر بـار تلقـیح      ،کنسانترهاي وذرت علوفه

ها دارند در ي بر سوددهی گاوداريمصنوعی اثر منفی و معنادار
حالی که اثر متغیر حقوق ساالنه هر نفر کارگر بر متغیر وابسـته  

اسـت  21/0مثبت است. ضریب برآورد شده قیمت یونجه برابر 
دهد که با افـزایش یـک درصـد نهـاده قیمـت، بـا       و نشان می

فرض ثابت بودن سایر متغیرها سـود واحـد تولیـدي شـیر بـه      
یابـد. تفسـیر سـایر ضـرایب     صد افـزایش مـی  در21/0میزان 

هـاي  ز به صورت مشابه است. قیمت نهادهها نیبرآوردي قیمت
اي بیشترین اثر را بـر سـودهی   خوراکی کنسانتره و ذرت علوفه

هـا شـده و   ها موجب افزایش هزینـه دارد. افزایش قیمت نهاده
). بنـابراین مطـابق انتظـار    12دهد (درنتیجه سود را کاهش می

هـاي خـوراکی ماننـد یونجـه، ذرت و     افزایش قیمـت نهـاده  با
یابـد. در  کنسانتره سود واحدهاي تولیدکننده شیر کـاهش مـی  

هـاي داراي  اینجا الزم به گفتن است که اگر چه تغییرات نهاده
ضرایب منفی بر سوددهی اثر معکوس دارد، ولی این تغییـرات  

ن یونجـه،  هـایی چـو  بدان معنا نیست که به کار نبـردن نهـاده  
یابد، بلکه خـودداري از بـه کـار    کنسانتره سوددهی افزایش می

هـاي  ها، به رغم داشتن اثري کاهنده در هزینهبردن این نهاده
تولید، سبب چنان کاهشـی در میـزان تولیـد خواهـد شـد کـه       

ها در مقایسه با آن، رقم درخـور تـوجهی   جویی در هزینهصرفه
هـا تـا   یش در قیمت نهـاده شود. از سوي دیگر افزاشمرده نمی

توانـد سـودآوري بـه همـراه داشـته باشـد کـه تـأثیر         جایی می
این موضـوع بـدان   ،شده شیر نگذاردگیري در قیمت تمامچشم

تواند افـزایش یابـد کـه    ها تا حدي میمعناست که قیمت نهاده
ضرایب آنها به عدد یک برسد. این در واقع حالتی از نقطه سـر  

ها در فرآیند تولید پس به کارگیري نهادهبه سر است که از آن
). افـزایش  17هاي موجود، مقرون بـه صـرفه نیسـت (   با قیمت

هـاي کـل   هزینه دارو و تلقیح مصنوعی باعث افـزایش هزینـه  
شود و درنتیجه کاهش سود واحد تولیـد شـیر را بـه دنبـال     می

رسد با افزایش حقـوق کـارگران میـزان    دارد. گرچه به نظر می

تجربـه و  د تولیدي باید کاهش یابد، امـا کارکنـان بـا   سود واح
طـور کـه دسـتمزد بیشـتري را بـه خـود       کـرده همـان  تحصیل

دهند، به علت داشتن مهارت و تخصص، میـزان  اختصاص می
افزایش درآمد آنها بیشتر از افزایش هزینه ناشی از دسمزد آنها 

یابـد.  است، بنابراین سودهی واحد دامداري افزایش و بهبود می
)، داجیسـتان و همکـاران   10نتایج مطالعات دارت و همکاران (

) همخـوانی دارد امـا نتیجــه   26)، و اتـی اونـو و همکــاران (  7(
حاصل شده در مورد حقوق نیروي کار با وندرمش و مـاتیجس  

خطــی، ) مطابقــت نــدارد. در مــدل تخمینــی از نظــر هــم 34(
مـالت  ناهمسـانی، خودهمبسـتگی و نرمـال بـودن ج    واریانس

هاي مربوطه مورد بررسی قرار گرفـت و  اخالل از طریق آزمون
هـاي حاصـل از تـابع    مشکلی در این موارد مشاهده نشـد. داده 

درصد از تغییرات متغیـر  95دهد که سود برآورد شده نشان می
).16شود (تولید شیر با متغیرهاي مستقل توضیح داده می

ثر بـر تولیـد و سـود    بررسی عوامل مؤهدف از این مطالعه 
شیر از طریق تخمین تابع تولید در شهرستان اصـفهان اسـت.   

هـاي شـیري داراي   جامعه آماري این تحقیق شـامل گـاوداري  
1390پروانه صـنعتی واقـع در شهرسـتان اصـفهان، در سـال      

نامـه و  اطالعات مورد نیاز از طریـق تکمیـل پرسـش   باشد.می
ت. در این مطالعه از آوري شده اسانجام مصاحبه حضوري جمع

گیري تصادفی ساده استفاده شد. حجـم نمونـه بـا    روش نمونه
گیري از فرمول پرسشنامه اولیه و با بهره30استفاده از تکمیل 

واحد گاوداري شیري تعیین شد. براي انجـام ایـن   85کوکران
اقتصادسـنجی شـده شناختهورایجمعیارهايبراساستحقیق 

رگرسـیون،  کـل داريمعنـی تعیـین، ضـریب  نظیـر ضـریب  
معیـار وتـابع (آزمـون رمـزي)   تصـریح خطايخودهمبستگی،

) و همچنین به دلیل جارکوبراخطا (آزمونجمالتبودننرمال
سادگی برآورد و تفسیرپذیري پارامترها و سابقه قبلی مطالعـات  

داگالس به عنوان بهتـرین تـابع   -در دامپروري؛ فرم تابع کاب
اب شد. این تابع براي شیر تولیـدي و سـود   تولید برآوردي انتخ

برآورد گردید. نتـایج حاصـل از   OLSنرمال با اساقاده از روش 
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برآورد تابع تولید شیر نشان داد که متغیرهـاي مقـدار مصـرف    
ساالنه یونجه، مقدار مصرف ساالنه علوفه ذرت، مقدار مصرف 
ساالنه کنسـانتره، مقـدار مصـرف سـاالنه کـاه، تعـداد تلقـیح        

نوعی ساالنه، تعداد کل کارکنان در سال و مقـدار مصـرف   مص
داري ساالنه برق روي میزان تولید شـیر تـأثیر مثبـت و معنـی    

دارند در حالی که اثر متغیر مقدار مصرف ساالنه سـوخت روي  
میزان تولید شیر منفی است اما از لحاظ آماري معنادار نیسـت.  

ن تأثیر را در همچنین مقدار مصرف ساالنه علوفه ذرت بیشتری
تولید شیر دارد. مثبت و کوچکتر از یـک بـودن تمـام ضـرایب     
برآوردي متغیرهاي موثر بر تولیـد شـیر، بیـانگر آن اسـت کـه      

هـا در ناحیـه اقتصـادي تولیـد (ناحیـه دوم)      مصرف این نهـاده 
گیرد. نتایج حاصل از برآورد تابع سـود نرمـال شـیر    صورت می

ذرت یونجـــه، هـــاينیـــز نشـــان داد کـــه قیمـــت نهـــاده
هزینه دارو و هزینه هر بار تلقیح مصنوعی ،کنسانترهاي،علوفه

ها دارند در حالی که اثر منفی و معناداري بر سوددهی گاوداري
اثر متغیر حقوق ساالنه هر نفر کارگر بر متغیـر وابسـته مثبـت    

هـاي خـوراکی کنسـانتره و ذرت    است. همچنین قیمت نهـاده 
بـا توجـه   هـا دارد.  را بر سودهی گاوداريثر اي بیشترین اعلوفه

نتـایج  شـود:  ده پیشنهادهاي زیـر ارائـه مـی   به نتایج حاصل ش
هاي خوراکی اثـر مثبتـی بـر    نشان داد که مصرف بیشتر نهاده

شود کـه دامـداران   میزان شیر تولیدي دارد، بنابراین توصیه می
با تثبت گله کارا و بهینه و همچنین تنظـیم جیـره متعـادل، در    
جهت رفع نیازهاي دام و بهبود تولید شیر برآیند. نتـایج نشـان   

هاي خوراکی موجب کـاهش سـود   داد که افزایش قیمت نهاده
تـرین مشـکل   کننـدگان، مهـم  شود، همچنین به نظر تولیـد می

اقتصادي در خصوص تولید در واحدهاي گاوداري، نبود ثبات و 
این توصـیه  هـا بـازار بـوده اسـت. بنـابر     تعادل در قیمت نهـاده 

هاي مناسبی را جهـت جلـوگیري از   گردد که دولت سیاستمی
با توجه به ها در پیش گیرد. ثبیت قیمت نهادهنوسان قیمت و ت

ها بیشتر یـن اثـر را بـر    هاي مختلف در دامدارياینکه خوراك
تولیـد شـیر دارنـد و داراي ترکیبـات متفـاوتی از مـواد مغـذي        

تی در مورد تأثیر مـواد مغـذي   شود مطالعاهستند لذا توصیه می
خوراکی (مانند پروتئین، انرژي) بر تولید و سوددهی همـراه بـا   
تخمین توابع تولید و سود براي مـواد مغـذي انجـام شـود، تـا      

هاي با کیفیـت متفـاوت در محاسـبات    اختالفات ناشی از جیره
لحاظ گردد.
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Abstract
Milk and dairy production is the most important of calcium resources and its consumption

quantity is sign of nutrition situation and society health. According to the importance of milk
production and industrial dairy cattle breeding at food security and GDP, and also the role of
Isfahan province in Iran's animal husbandry sector, the purpose of this study was to survey the
effective factors on production and profitability of milk in dairy cattle farms of Isfahan
Township. Data collection was done by completing via 90 questionnaires simple random
sampling 2011. Based on well-known econometric criterio. Cob-Douglass function was selected
as the best of type production function. Results of production function estimation showed that
variables of annual consumption quantity of power, alfalfa, sorghum, chaff, number of worker
have the effectiveness of positive and significantly on milk production. Sorghum consumption
has the most effect. The total of estimated coefficient is smaller one and positive, therefore,
input consumption performs in economic region. Results of normal profit function estimation
showed that prices of alfalfa, sorghum, chaff; medicine cost and postiche inseminate cost have
the effectiveness of negative and significantly, but annual wage the effectiveness of positive and
significantly on profitability. Also, input price of sorghum has the most effect on dairy cattle
farms profitability.

Keywords: Cob-Douglass function, Cow Nurture Farms, Isfahan, Production, Profitability
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