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چکیده
زمینه مطالعاتی :افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به محصوالت لبنی و پروتئینی سبب شده است که سیاست افزایش
کارایی مورد توجه سیاستگزاران زیر بخش دام قرار گیرد .هدف :از این رو هدف از این مطالعه ،محاسبه کارایی فنی،
کارایی زیستمحیطی و تعیین عوامل موثر بر آنها در گاوداریهای شیری شهرستان سراب میباشد .روش کار:
دادههای مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل پرسشنامه از  51گاوداری شیری در سال
 1394بدست آمد .نتایج :با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها( ،)DEAمیانگین کارایی فنی  95درصد ،کارایی
مقیاس  55درصد و کارایی زیست محیطی  88درصد بدست آمد .جهت مقایسهی آماری اختالف بین متوسط کارایی فنی
و زیستمحیطی از آزمون کروسکال-والیس استفاده شد که نتیجه ،معنیدار بودن اختالف متوسط کاراییها را تایید
میکند .همچنین با محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن این نتیجه حاصل شد که گاوداریهایی که کارایی فنی
باالتری دارند ،آالیندههای کمتری تولید کرده و کارایی زیستمحیطی باالیی هم دارند .نتیجهگیری نهایی :در نهایت
تحصیالت ،عملکرد شیر به ازای هر راس گاو و سن ،از عوامل موثر بر کارایی زیستمحیطی گاوداریها شناخته شدند.
واژگان کلیدی :کارایی فنی ،کارایی زیستمحیطی ،تحلیل پوششی دادهها ،شهرستان سراب

مقدمه

از اینرو با توجه به اهمیات و جایگااه زیاربخش دام در

صنعت دامپروری در طی ساالهای گذشاته هماواره باه

اقتصاد کشور و باه ویا ه عرضاه فرآوردههاای دامای،

عنوان یکی از مهمترین زیربخشها مطرح باوده و تولیاد

ایجاد اشتغال و ارتباط آن باا زراعات نباتاات علوفاهای،

کنندهی اساسی مواد غاذایی پایاه یعنای شایر و گوشات

توسعه و تحول نظاممند این زیر بخاش میتواناد باعا

میباشد که هر ساله بایستی به موازات افزایش جمعیات

تحوالت مثبت در بخش کشاورزی کشور شود.

بر میزان این تولیدات افازوده گاردد .در واقای نیااز روز

از طرفی به واسطه نسبت باالی حجم نهادههای تولیادی

افاازون جمعیاات در حااال افاازایش ،رشااد جهشاای را در

به ازای کسب یک واحد سود ،هر نوع افزایش در کاارایی

تولیدات و فراوردههای دامی و پروتئنی ایجاب مینمایاد.

و در نتیجه افزایش در بهارهوری ،اثار قابال تاوجهی در
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افزایش سوددهی بنگااه دارد .همچناین چاون بنگاههاای

آلودگی فسفر و نیتروژن ناشی از ضایعات حیوانی،

تولیدکننده محصوالت دامی معموال از طرف بازار نهااده

مشکالت شدید زیستمحیطی ایجاد کرده است .هنگامی

و ستاده در شرایط شبه رقابتی عمل میکنناد (اکباری و

که این ضایعات به زمین میرسد ،مقداری از آنها به

همکاران  ،)1387یکی از راههای مطمئن افزایش درآمد و

درون آبهای سطحی شسته شده و بقیه به درون خاک

سود ،افزایش کارایی هر بنگاه باشد .از این رو سیاسات

نفوذ میکند .افزایش عناصر درونی به وی ه نیترات و

افزایش کارایی مورد توجاه سیاساتگزاران زیار بخاش

فسفات در آبها باع

کاهش تعداد گونهها و همچنین

دام قرار گرفتهاست .افزایش کارایی همان افزایش تولیاد

محدود شدن آبهای آشامیدنی ،آب شرب ،دامها،

با مصرف همان مقادار میباشاد کاه عاالوه بار کااهش

آبیاری ،ماهیگری ،حیات آبزیان و فعالیتهای تفریحی

هزینهها و سودآوری بیشتر سبب افزایش قدرت رقاابتی

میشود (دهقانیان .)1380

واحدهای تولیدی نیز میگردد.

از آنجا که مواد دفعی از مهمترین آالیندههای

در جریان تولید ،در کنار ستادههایی که قابل فروش

زیستمحیطی گاوداریها هستند ،چنانچه به گاوها غذای

هستند ،ستادههای نامطلوبی که مصرفشان باع کاهش

اضافی بدهند ،این مقدار اضافی از مواد غذایی از راه

مطلوبیت میشود ،نیز تولید میگردد .آلودگی خاک و

مدفوع و ادرار دفی میشود و این پسماندها ،آلودگی

آبهای سطحی در نتیجه مصرف کودهای شیمیایی و

محیط و افزایش هزینهی تولید را بهدنبال دارند .برخی

سموم ضد آفت و همچنین انتشار گازهای گلخانهای در

یافتهها حاکی از مصرف بیش از نیاز موادغذایی نسبت

اتمسفر ،هردو در اثر تولید ستادههای نامطلوب به بار

به نیازهای گاوها در گاوداریهای ایران است (نفیسی

میآیند .در این راستا توجه به میزان انتشار گازهای

 1383و مشرف .)1382

آالینده و گلخانهای ناشی از بخشهای مختلف اقتصادی

طبیعتا هزینههای پیشگیری از آلودگی در برخی بنگاهها

به لحاظ اثرات محلی ،منطقهای و جهانی از اهمیت

باع

انتقال قسمتی از منابی در اختیار بنگاه از بخش

بسزایی برخوردار است (آقا کثیری .)1389

تولید ستاده مطلوب به سمت کاهش آلودگی میگردند،

انتشار گازهای گلخانهای از منابی مختلف و به وی ه از

حال اگر در ارزیابی عملکرد این بنگاهها مالحظات

بخش کشاورزی یکی از عوامل اصلی آلودگیهای

زیستمحیطی مدنظر قرار نگیرد ،عملکرد اقتصادی آنها

زیست محیطی و منبی تغییرات عمده آب و هوا و تنوع

در مقایسه با بنگاههایی که هزینهای را برای پیشگیری

زیستی محسوب میشود (قربانی و همکاران .)1388

از آلودگی صرف نکردهاند ،کمتر از حد واقعیت برآورد

آمار منتشر شده نشان میدهد که میزان انتشار

میگردد .بنابراین با لحاظ کردن آلودگی به عنوان یک

آالیندهها ( )SO2 ،CH4 ،NOx ،CO2 ،COدر بخش

اثر جانبی در فرایند تولید ،عملکرد اقتصادی به صورت

کشاورزی در دورهی  1373-1390روند افزایشی

واقعی ارزیابی خواهد شد (رضایی و همکاران .)1391

داشته است (بانک جهانی  .)2013بدیهی است با افزایش

لحاظ کردن آسیبهای زیستمحیطی در اندازهگیری

انتشار آالیندهها آثار مخرب آنها نیز روز به روز

کارایی و بهرهوری بنگاههای اقتصادی در سطح خرد و

فزونتر خواهد شد.

کشورها درسطح کالن ،بایستی مورد توجه قرار گیرد.

یکی از زیر بخشهای مهم کشاورزی ،زیر بخش

در اکثر مواقی به خاطر کمبود اطالعات وابسته به

توسط

شاخصهای زیستمحیطی نمیتوان کارایی زیست

گاوداریهای فعال در زیربخش دامپروری یکی از منابی

محیطی را دقیق محاسبه نمود .به عنوان مثال ،به علت

انتشار آالیندهها در بخش کشاورزی به شمار میروند.

در دسترس نبودن قیمتهای بازار برای اثرات

دامپروری

است.

فضوالت

تولیدشده

برآورد کارایی فنی و کارایی زیستمحیطی گاوداريهاي شیري شهرستان سراب (رویکرد تحلیل پوششی دادهها)

زیستمحیطی،

محاسبه

شاخصهای
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کارایی

استفاده از جیره کارشناسی و وضعیت بهداشتی

زیستمحیطی با مشکل روبرو میشود .با توجه به

واحدها بر روی کارایی فنی تاثیر معنیداری داشته

کمبودهایی که در رابطه با روشهای تحلیلی برای

است.

سیاستگزاری زیستمحیطی وجود دارد ،ارائه الگوهایی

ثابتان شیرازی و همکاران ( )1385با استفاده از روش

جهت بررسی ارتباط بین فعالیتهای اقتصادی و

تحلیل پوششی دادهها ( )DEAبه تحلیل شرایط واحدهای

زیستمحیطی امری الزم و ضروری به نظر میرسد

پرورش گاوهای شیری در استان فارس پرداختند و به

(دهقانیان و فرجزاده  .)1379بنابراین ،توسعههای اخیر

این نتیجه رسیدند که متوسط کارایی فنی ،تخصیصی و

نظریه تولید ،ایجاد مدل تولید توام تولیدات مطلوب (کاال

مقیاس برای تولیدکنندگان دارای سودآوری باال به

و خدمات) و تولیدات نامطلوب (آلودگی) را مجاز

ترتیب  64/7 ،95و  86/5درصد و برای تولیدکنندگان

دانستهاند .از این رو لزوم بازبینی و توجه به روشهای

دارای سودآوری پایین به ترتیب  37/1 ،79/9و 57

تولید در بخش کشاورزی برای توسعهی پایدار منطبق

درصد میباشد.

با معاهدههای بینالمللی در راستای کاهش گازهای

جعفرنیا و اسماعیلی ( )1392به بررسی کارایی

گلخانهای همواره مورد توجه محققین و پ وهشگران

زیستمحیطی واحدهای پرواربندی گاو در شیراز

اقتصادکشاورزی بوده است ،به طوری که در ایران و

پرداختند .نتایج نشان داد که مقادیر کارایی با

جهان مطالعاتی در خصوص اندازهگیری کارایی

شاخصهای زیستمحیطی به صورت معنیداری کمتر

زیستمحیطی گاوداریها انجام شده است که در ادامه

از کارایی بدون در نظر گرفتن آن است .شرکت در

به برخی از آنها پرداخته میشود.

کالسهای آموزشی بهداشت و جیره غذایی ،سن ،سطح

دریجانی و همکاران ( )1384به بررسی کارایی

تحصیالت و تجربه از عوامل تاثیرگذار بر کارایی با

زیستمحیطی کشتارگاههای دام استان تهران پرداختند.

لحاظ معیارهای زیستمحیطی ارزیابی شدند.

نتایج نشان داد اکثر کشتارگاهها به لحاظ زیستمحیطی

رینهارد و همکاران ( )1999با استفاده از روش تابی

کارا نیستند (متوسط کاراییهای زیستمحیطی و

مرزی تصادفی به برآورد کارایی فنی و زیستمحیطی

بهکارگیری منابی به ترتیب  57/74و  52/75درصد

گاوداریهای هلند پرداختند .آنها مازاد نیتروژن را به

است) ،در حالی که ارتقای عملکرد زیستمحیطی با

عنوان نهاده در مدل وارد کردند و با محاسبه ضریب

فناوریهای موجود امکانپذیر است .همچنین مقادیر

همبستگی رتبهای اسپیرمن به این نتیجه رسیدند که

کارایی ،بهتر بودن وضعیت کشتارگاههای مکانیزه،

همبستگی مثبت ضعیفی بین کارایی فنی و زیستمحیطی

واحدهای غیردولتی و سیستمهای تصفیه بیولوژیک را

وجود دارد.

نسبت به واحدهای سنتی و دولتی تأیید مینماید.

رینهارد و همکاران ( )2000کارایی فنی و زیستمحیطی

همچنین اثربخشی سیستمهای رایج تصفیه در بهبود

گاوداریهای هلند را با استفاده از دو روش  DEAو

عملکرد زیستمحیطی اشاره شده است.

 SFAاندازهگیری کردند .مازاد نیتروژن ،مازاد فسفر و

یاراحمدی و همکاران ( )1384به تعیین کارایی فنی

انرژی به عنوان نهاده در مدل وارد شد .مشاهده شد

واحدهای پرواربندی صنعتی گوسفند در سه گروه

نتایج حاصل از دو روش بسیار مشابه به هم هستند و

ظرفیتی در استان لرستان پرداختند و به این نتیجه

همبستگی بسیار باالیی بین کارایی فنی و زیستمحیطی

رسیدند که میانگین کارایی فنی کل واحدها  51درصد

گاوداریها وجود دارد.

میباشد و عواملی همچون سطح تحصیالت مدیر،
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رینهارد و همکاران ( )2000کارایی زیستمحیطی

تولیدی میتوانند با افزایش کارایی خود ،آلودگی

گاوداریهای هلند را با استفاده از روش تحلیل فراگیر

فاضالب و هوا را کاهش دهند.

دادهها تخمین زدند .میانگین کارایی فنی و کارایی

شورتال و بارنز ( ) 2013با استفاده از روش تحلیل

زیستمحیطی با استفاده از دو روش متفاوت بود.

پوششی دادهها ،کارایی فنی و زیست محیطی

میانگین کارایی فنی و زیستمحیطی به ترتیب  78درصد

گاوداریهای شیری اسکاتلند را برآورد کردند .میانگین

و  52درصد بدست آمد.

کارایی فنی  82درصد و میانگین کارایی زیستمحیطی

کاندمیر و کویونیب ( )2006وضعیت کارایی  80واحد

 14درصد بدستآمد .همچنین با بررسی رابطهی بین

پرورش دهنده گاو را در کشور ترکیه مورد بررسی

کارایی فنی و زیستمحیطی به این نتیجه رسیدند که

قرار دادند .آنها از الگوی تحلیل پوششی دادهها در دو

واحدهایی که به لحاط فنی کارا هستند ،کارایی

وضعیت بازده ثابت و متغیر به مقیاس استفاده کردند.

زیستمحیطی بزرگتری هم دارند.

نتایج بدستآمده نشان داد که متوسط کارایی برای

پرورش گاو به منظور تولید شیر و فراوردههای آن

بازده ثابت و متغیر به مقیاس برابر با  93درصد و 95

یکی از فعالیتهای مهم بخش کشاورزی در شهرستان

درصد بوده است .همچنین از بین واحدهای مورد

سراب بوده و نقش قابل توجهی از لحاظ تولید و اشتغال

بررسی  49درصد کارا شناخته شدند.

و تامین درآمد تولیدکنندگان دارد .اما متاسفانه اکثر

گاالنپولس و همکاران ( )2006روش غیرپارامتری تحلیل

گاوداریهای شهرستان سراب سنتی بوده و شیوههای

پوششی دادهها را برای بررسی درجهی کارایی فنی و

سنتی تولید در این واحدها اعمال میشود.

مقیاس مزارع تجاری پرورش خوک در یونان مورد

مرور مطالعات و بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد

استفاده قرار دادند .متوسط کارایی فنی در واحدهای

که مطالعهای در زمینهی بررسی کارایی گاوداریهای

مورد بررسی برابر با  83درصد بدست آمد که نشان

شیری شهرستان سراب صورت نگرفته است .از اینرو،

داد ظرفیت بالقوهای برای افزایش کارایی کاربرد

هدف از این مطالعه ،تحلیل کارایی (کارایی فنی و

نهادهها در مزارع پرورش خوک خانگی وجود دارد.

زیستمحیطی) ،شناخت عوامل موثر بر کارایی و

رامیالن و همکاران ( )2011با استفاده از روش تحلیل

استفاده بهینه از عوامل با توجه به محدودیت منابی

پوششی دادهها کارایی فنی و زیستمحیطی 210

میباشد.

گاوداری در نیوزلند را محاسبه کردند .نیتروژن به
عنوان آالینده در مدل وارد شد و دریافتند واحدهایی که

مواد و روشها

به لحاظ فنی و اقتصادی کارا هستند ،کارایی

اندازهگیری کارایی فنی

زیستمحیطی بیشتری هم دارند و کارایی زیستمحیطی

کارایی فنی توانایی یک بنگاه در بدست آوردن بیشترین

با استفاده بهینه از نهاده میتواند افزایش یابد.

محصول با توجه به سطح ثابت نهادهها میباشد (کولی

ایریبارن و همکاران ( )2011کارایی زیستمحیطی 72

 )1995که به صورت نسبت ستاده به نهاده اندازهگیری

گاوداری شیری در شهر گالیسیا در اسپانیا را با

میشود (فارل  .)1957روشهای اندازهگیری کارایی

استفاده از  DEAاندازهگیری کردند .آنان محصوالت

فارل به روشهای پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم

نامطلوب آلودگی فاضالب و هوا را به عنوان نهاده در

1

میشود (رینهارد و همکاران  SPF )2000یک روش

مدل وارد کردند و به این نتیجه رسیدند که واحدهای
Stochastic Production Frontier

1
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پارامتری است که برآورد آن ،نیاز به شکل تابعی تولید

زمانی مناسب است که بنگاهها در وضعیت بهینهی خود

و توزیی احتمال دادهها دارد.

عمل کنند به عبارتی نیاز به بهبود اندازه بنگاه برای

از جمله روشهای ناپارامتریک ،روش تحلیل پوششی

بهبود کارایی خود نداشته باشند (شورتال و بارنز

دادهها میباشد که در این روش نیازی به شکل تابی

 .)2013اما عواملی چون رقابت ناقص ،محدودیت منابی

تولید و توزیی احتماالت دادهها نیست (لورانو و همکاران

مالی باع

میشود که یک واحد تولیدی نتواند در

 .)2008مزیت اصلی روش  DEAاین است که میتواند

مقیاس بهینه عمل کند و کارایی فنی بدست آمده تحت

چندین نهاده و ستاده با واحدهای مختلف را در خود

بازده ثابت به مقیاس خالص نبوده و با کارایی مقیاس

شده که اکثر مطالعات

همراه است .مدل بازده متغییر نسبت به مقیاس ()VRS

برای اندازهگیری کارایی فنی و زیستمحیطی از این

N
 به مدل  CRSبدست میآید.
با افزودن محدودیت n  1

جای دهد .این خصوصیت باع

روش استفاده کنند (پیوت-لپتیت و ورمرش ،1998
رینهارد و همکاران  2000و کویجر و همکاران .)2002
تحلیل پوششی دادهها
تحلیل پوششی دادهها روشی است که در آن چندین
نهاده و ستاده در فرآیند تولید مورد بررسی قرار
میگیرد (چارنز و همکاران  DEA .)1978یک روش
برنامهریزی خطی است که اولین بار فارل ()1958
الگوی اولیه آن را بیان کرد .در این مدل بنگاههایی که
بر طبق اصول حداقل هزینه (کارا) فعالیت میکنند ،بر
روی تابی تولید یکسان قرار میگیرند و برای آنها
میزان کارایی صددرصد اعالم میگردد .الگوی
برنامهریزی خطی برای محاسبه کارایی فنی به صورت
رابطه  1میباشد:
()1

max 
s .t .   y Y   0
n

xn X  0

n 1

مزیت مهم مدل  VRSاین است که بنگاههای ناکارا فقط
با بنگاههای کارا با اندازههای مشابه ،مقایسه میشود
(شورتال و بارنز .)2013
اگر بین مقادیر کارایی فنی واحد تولیدی از دو روش
 CRSو  VRSاختالف وجود داشته باشد نشان دهندهی
این است که واحد تولیدی با عدم کارایی مقیاس مواجه
است و مقدار عدم کارایی مقیاس از اختالف بین کارایی
فنی از دو روش  CRSو  VRSبدست میآید .همچنین
کارایی مقیاس از نسبت کارایی فنی در حالت بازده ثابت
تقسیم بر کارایی فنی در حالت بازده متغیر بدست
میآید:
()2

TE CRS
TEV RS

SE 

که در رابطه  SE 2نشان دهنده کارایی مقیاس میباشد،
 TE CRSکارایی فنی در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس،

0

 TEV RSکارایی فنی در حالت بازده متغیر به مقیاس

 λیک بردار  N×1شامل اعداد ثابت میباشد ،که

است .یک وی گی مهم تحلیل پوششی دادهها این است

وزنهای مجموعه مرجی را نشان میدهد و مقادیر

که به وسیله آن میتوان نوع بازده به مقیاس را

اسکالر بدست آمده برای  کارایی بنگاهها X ،و  Yبه

تشخیص داد .مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس

ترتیب ماتریس مقدار نهادهها و ستادهها را نشان

مشخص نمیکند که آیا بنگاه در ناحیه صعودی بازده

میدهد 𝑥𝑖 .بردار مقدار نهادهها و 𝑖𝑦 بردار مقدار

نزولی مقیاس فعالیت میکند .این مشکل با حل مدل

ستادهها برای بنگاه nام میباشد .با حل الگوی

غیرافزایشی نسبت به مقیاس ( )NIRSبرطرف میشود.

برنامهریزی فوق مقدار کارایی فنی برای هر بنگاه

مدل  NIRSاز طریق جانشین کردن محدودیت     1با
    1بدست میآید .به عبارت دیگر نوع بازده در عدم

CRS

کارایی مقیاس برای یک بنگاه خاص ،با مقایسه مقدار

بدست میآید .الگوی برنامهریزی فوق براساس بازده
ثابت به مقیاس ( (CRSدرنظر گرفته شده است.
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کارایی فنی در حالت  NIRSبا مقدار کارایی فنی در

وجود دارد .اولین رویکرد این است که ستاده نامطلوب

حالت  VRSتعیین میشود .بدین صورت که اگر این دو

همانند نهاده در مدل وارد شود .مزیت استفاده از این

حالت با هم مساوی باشند آنگاه بنگاه موردنظر با بازده

روش این است که میتوان به نهادههای مختلف،

نزولی نسبت به مقیاس مواجه میباشد ،در غیر این

وزنهای متفاوتی داد و کارایی زیستمحیطی بر اساس

صورت بازده صعودی نسبت به مقیاس برقراراست.

وزنهایی که به نهادهها داده میشود ،محاسبه کرد

کارایی زیستمحیطی

(لوزانو و همکاران .)2008

بال و همکاران ( )2004معتقدند که اندازهگیری کارایی

روش دیگر این است که ستاده نامطلوب در عدد منفی

بدون تفکیک ستادههای خوب و بد درست نیست؛ زیرا

یک ضرب شود ( )-Uو یا اینکه معکوس ستاده نامطلوب

این نوع اندازهگیری اثرات جانبی را در نظر نمیگیرد .به

به عنوان ستاده مطلوب در نظر گرفته شود .ولی این

عبارت دیگر ،آنها معتقدند که در جریان تولید هم

روش معایبی دارد و آنهم اینکه منجر به تغییر شکل

ستادههای قابل عرضه به بازار و هم ستادههای

مرز کارایی میشود و مقیاس دادههای اصلی از بین

غیرقابل عرضه به بازار تولید میشود .این ستادههای

میرود .روشهای نامبرده جزو روشهای غیرمستقیم

غیر بازاری دارای اثرات زیستمحیطی مثبت و منفی

وارد کردن ستاده نامطلوب در مدل میباشد .روش

میباشند .این در حالی است که در اکثر مواقی

مستقیم جهت وارد کردن ستاده نامطلوب ،اعمال فرض

ستادههای نامطلوب مانند آلودگی در تخمین کارایی در

قابلیت حذف ضعیف1است .این روش «مقدار تفکیک

نظر گرفته نمیشود.

ناپذیر »2نامیده میشود (شییل  .)2001شییل معتقد است

کارایی زیستمحیطی اثر آلودگیهای زیستمحیطی را

که استفاده از فرض قابلیت حذف ضعیف ،منجر به

در فرایند تولید اندازهگیری میکند (ژانگ و همکاران

کارایی تعداد کمی بنگاه میشود و باع میشود کارایی

کارایی

زیستمحیطی به صورت دقیقتری برآورد شود .منظور

زیستمحیطی را حداقل استفاده ممکن از نهادههای بد،

از قابلیت حدف ضعیف این است که از بین بردن یا

باتوجه به سطح ثابت تکنولوژی ،نهادههای خوب و

کاهش میزان تولید ستاده نامطلوب ،مستلزم کاستن از

ستادهها تعریف کردند .این تعریف با توجه به هدفشان

میزان تولید ستاده مطلوب است (فیر و همکاران .)1998

که اندازهگیری کارایی زیستمحیطی نهادهگرا بود،

در این مطالعه اندازهگیری کارایی زیستمحیطی مبتنی

صدق میکند .در این مطالعه ،منظور از کارایی

بر رویکرد تابی مسافت ستادهگرا ( )DODFمیباشد .در

زیستمحیطی ،حداقل انتشار گازهای گلخانهای و

این رویکرد زمانی که ستادههای نامطلوب همراه

آالیندهها با توجه به سطح ثابت نهادهها و حداکثر

ستادههای مطلوب تولید میشود ،برخی فروض اضافی

ستادههای مطلوب است.

به رویکرد  DEAاضافه میگردد .فرض کنید که

.)2008

رینهارد

و

همکاران

(،)1999

x  (x 1 ,..., x N )  R N

تحلیل پوششی دادهها با ستادههای نامطلوب

ستادههای

بردار نهادهها،
مطلوب ،

y  ( y 1 ,..., y M )  R M

در روش تحلیلپوششی دادهها فرض بر این است که

بردار

تمامی نهادهها و ستادهها مطلوب هستند .برای

ستادههای نامطلوب باشد .فرض اساسی این روش این

b  (b1 ,..., b j )  R j

بردار

اندازهگیری کارایی زیستمحیطی ،در نحوه وارد کردن
ستادههای نامطلوب در مدل مشکل وجود دارد (دیخوف
و آلن  .)2000ژو و همکاران ( )2008معتقدند که دو
روش جهت وارد کردن ستادههای نامطلوب در

DEA

Weak Disposability

1

Non-Separating Measure

2
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است که ستادههای نامطلوب همراه با ستادههای مطلوب
تولید میشود .به شکل ریاضی میتوان نوشت:
()3
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ستاده مطلوب و حداقل کردن ستاده نامطلوب است،
بردار جهت

) g  ( y , b

برای بدست آوردن تابی

) ( y , b )  P (x

مسافت ستادهگرا مورد استفاده قرار میگیرد .الگوی

رابطه  3بیان میکند که هیچ ستاده نامطلوبی تولید

برنامهریزی خطی برای برآورد تابی فاصله تحت فرض

نمیشود مگر آنکه ستاده مطلوب نیز تولید گردد .در

قابلیت حذف ضعیف و بازده متغیر به مقیاس بر اساس

واقی اگر مقدار ستاده نامطلوب برابر صفر شود ،تولیدی

رابطه  7میباشد (فالویگنا و همکاران :)2013

b 0 y 0

and



D w (x o , y o , bo ; y , b )  max 

صورت نگرفته و میزان ستاده نامطلوب نیز صفر

s.t.x o  X z

خواهد بود .وی گی دیگر برای اینکه تولید ستاده
نامطلوب در مدل انعکاس یابد ،وی گی قابلیت حذف
ضعیف میباشد .اگر

0   1

به صورت رابطه  4میباشد:
) ( x , y , b )  P ( x )  ( x ,  y , b )  P ( x

و وی گی قابلیت حذف قوی1به صورت رابطه 5
میباشد:
()5

(1   )b0  Bz
1

و ) P(xنشاندهندهی

مجموعه موجه تولید باشد ،وی گی قابلیت حذف ضعیف
()4

()7

(1   ) y o Y z

z

z  0,   0

 Xیک ماتریس  N  Kاز نهادهها Y ،یک ماتریس
 M  Kاز ستادههای مطلوب و  Bیک ماتریس

J K

از ستادههای نامطلوب است .مقدار عدد ی



نشاندهندهی تابی مسافت ستادهگرا میباشد .الگوی
برنامهریزی ریاضی برای تابی مسافت ستادهگرا تحت

) ( x , y , b )  P ( x )  ( x , y , b )  P ( x )  ( x ,  y , b )  P ( x

قابلیت حذف ضعیف بیانگر این مفهوم است که

فرض قابلیت حذف قوی با تبدیل برابری به نابرابری
بدست میآید که به صورت رابطه  8میباشد:

ستادههای مطلوب و نامطلوب میتوانند کاهش یابند ولی



فقط ستادههای مطلوب میتوانند بدون هیچ هزینهای

s.t.x o  X z

کاهش یابند .تابی مسافت ستادهگرا به مفهوم حداکثر
تولید کاالهای خوب همراه با کاهش ستادههای نامطلوب
با توجه به سطح ثابت نهادهها است .با توجه به اینکه
مقدار تابی مسافت نشاندهندهی فاصله از مرکز
کاراست ،برای بنگاههای کارا صفر شده و به شناسایی
مرز کارا کمک میکند و با افزایش ناکارایی مقدار آن
افزایش مییابد .تابی مسافت ستادهگرا به صورت رابطه
 6تعریف میشود (فالویگنا و همکاران :)2013
()6



}) D (x , y , b ; g y , g b )  max{ : ( y , b )  (  g y ,  g b )  P (x

D w (x o , y o , bo ; y , b )  max 
(1   ) y o Y z

()8

(1   )b0  Bz
1

z

z  0,   0

قابلیت حذف قوی به این مفهوم است که میتوان
محصول بد را بدون پرداخت هزینه یا کاهش میزان
تولید محصول خوب از فرایند تولید حذف نمود (فیر و
همکاران  .)1998برای اندازهگیری کارایی زیستمحیطی
از نرمافزار  MAXDEAاستفاده گردید .شاخص کارایی
زیستمحیطی مبتنی بر تابی مسافت به صورت رابطه 9
محاسبه میشود (رضایی و همکاران :) 1391

که

) g  (g y , gb

نشاندهندهی بردار جهت ،و

)P(x

مجموعه موجه ستاده را نشان میدهد .بردار جهت با
توجه به اهداف خاص هر واحد تصمیم گیری

()DMU

شکل میگیرد .از آنجایی که هدف ما حداکثر کردن تولید
Strong Disposability

1

()9

1
1

) 1   1  D 0t (x t , y t , b t

EE (t ) 

اگر مقدار عدم کارایی برابر صفر باشد ،با توجه به
رابطه  9مقدار کارایی  %100خواهد بود .با افزایش مقدار
عدم کارایی با توجه به اینکه مقدار مخرج کسر افزایش
مییابد ،مقدار کارایی زیستمحیطی کاهش خواهد یافت.
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جامعه مورد بررسی ،گاوداریهای شیری شهرستان

و درصد فسفر موجود در ترکیبات مواد خوراکی از

سراب میباشد .براساس آمار مدیریت جهادکشاورزی

مقادیر بیان شده در انتشارات انجمن تحقیقات آمریکا

شهرستان سراب ،تعداد گاوداریهای شیری دارای

( )2001 NRCاستفاده گردید.

پروانه بهرهبرداری در سال  109 ،1394واحد است.

جدول  1بیانگر آمارههای توصیفی مربوط به

حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  51واحد

گاوداریهای شیری شهرستان سراب میباشد.

بدست آمد و نمونهگیری کامال تصادفی و با مراجعهی
جدول  -1آمارههای توصیفی ساالنه گاوداریهای شیری

حضوری به گاورداریها انجام شد.

متغیر

نتایج

تعداد

معادالت مختلفی برای برآورد فسفر و نیتروژن ناشی از

گاو

مواد دفعی گاوداریهای شیری ایجاد شدهاست (هلمن و
همکاران  2008و ننیچ و همکاران  .)2005در این مطالعه

علوفه

تن

53/49

23/04

کنسانتره

تن

54/90

8/76

500/05

69/66

نیروی

نفر

2/53

1

5

1/065

شیری از معادالت  10و  11استفاده شد (هلمن و

انرژی

()10

()11

g
kg
g
PE ( )   (7 / 5 + DMI ( ) + dietaryP ( )  780
d
d
g
x 1
kg
)- MY ( ) 0/ 702
d
n
g
kg
g
N E ( )   (DMI ( )  dietaryCP ( )  84 /1
d
d
g
x 1

) BW (kg ) 0/196

که در روابط باال DMI X ،ماده خشک مصرفی کل گله
(کیلوگرم) dietary CP ،درصد پروتین خام جیره،

13/6

6

100

12/35
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برای محاسبه نیتروژن و فسفر دفعی گاوداریهای
همکاران :)2008

اندازهگیری
راس

معیار

34/24

کار

n

واحد

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف

مقدار

دههزار

1019/05

60

4320

859/93

ریال
تن

77/73

12/77

1204/5

167/90

شیر
تولیدی
فسفر

تن

0/42

0/088

8/51

1/16

دفعی
نیتروژن

تن

1/88

0/77

15/009

2/01

دفعی

ماخذ :یافتههای تحقیق

dietary

 Pدرصد فسفر جیره MY ،عملکرد شیر برای هر راس

نهادههای مورد استفاده شامل انرژی مصرفی ،تعداد

گاو BW ،وزن گاو و  Xتعداد گاوهای موجود در گله،

گاو ،نیروی کار ،علوفه و کنسانتره و ستاده مطلوب،

 N Eو  PEبه ترتیب نیتروژن و فسفر دفعی (گرم در

شیر و ستادههای نامطلوب فسفر و نیتروژن دفعی

روز) است.

میباشند .طبق این جدول ،هر گاوداری به طور میانگین

برای فهم اینکه برای تغذیه گاوها از چه مواد غذایی

با بهکارگیری ساالنه  15/54راس گاو شیری ،مصرف

استفاده میشود در قالب پرسشنامه از صاحبان

 53/49تن علوفه 54/90 ،تن کنسانتره 2/53 ،نفر نیروی

گاوداری خواسته شد که نوع و میزان مواد غذایی را به

کار و  10/19میلیون ریال انرژی ،ساالنه  77/73تن شیر

صورت روزانه بیان کنند .در گاوداریهای مورد مطالعه

تولید کرده و  1/88تن نیتروژن و  0/42تن فسفر به

از سبوس گندم ،جو ،ذرت ،یونجه ،کاه گندم ،آرد نخود،

عنوان آالینده روانه محیطزیست کرده است.

نان خشک ،سیلوی ذرت ،کنجاله سویا ،باقال ،گندم،

نتایج استفاده از تحلیل پوششی دادهها (رابطهی )1

کنجاله کلزا ،در تهیه کنسانتره استفاده میشد .برای

برای محاسبه فنی گاوداریها ،با فرض یک ستاده

بدست آوردن درصد ماده خشک ،درصد پروتئین خام

(شیر) و  5نهاده به وسیله نرمافزار  MAXDEAبدست
آمده است (جدول  .)2بر اساس نتایج بدست آمده،
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میانگین کارایی فنی گاوداریها تحت فرض بازده ثابت
به مقیاس و بازده متغیر به مقیاس به ترتیب  53/24و

جدول  -3آمارههای توصیفی روزانه گاوداریهای شیری

 95/25درصد است .به عبارت دیگر ،با تکیه بر نتایج

انحراف

واحد

میانگین

حداقل

حداکثر

کیلوگرم

18/31

8/53

61/23

معیار

رویکرد  ،DEAظرفیت ارتقای تولید و کارایی در این

مادهخشک

گاوداریها ،بدون هیچگونه افزایشی در هزینهها و

مصرفی
گرم

2839/97

1297/13

9648/14

1415/68

گرم

85/41

41/69

328/75

49/15

همانطور که گفته شد از آنجایی بین این دو کارایی

عملکرد

کیلوگرم

تفاوت وجود دارد؛ بنابراین ،عدم کارایی مقیاس وجود

شیر

10/73

3/5

33

4/99

نیتروژن

بکارگیری نهادههای بیشتر تحت فرضهای  CRSو

VRS

به ترتیب برابر  46/76و  4/75درصد برآورد میشود.

پروتئین

8/74

خام جیره
فسفر
جیره

دارد؛ که مقدار آن براساس نتایج بهدست آمده برای

دفعی

کارایی در حالتهای  CRSو  VRSبرابر با 55/89

فسفر

میباشد.

این

مقدار

نشاندهنده

فعالیت

عدم

گاوداریهای نمونه در مقیاس مطلوب است.

گرم

335/11

197/28

909/40

120/93

گرم

59/69

24/14

233/33

36/61

دفعی

ماخذ :یافتههای تحقیق

طبق نتایج جدول  4هر راس گاو به طور میانگین با
جدول  -2نتایج کارایی در بازدههای مختلف
انحراف

کارایی

میانگین

حداقل

حداکثر

کارایی فنی در حالت

53/24

6/38

100

0/2493

CRS
کارایی فنی در حالت

95/25

81/49

100

0/0526

معیار

مصرف روزانه  18کیلوگرم ماده خشک 2840 ،گرم
پروتئین خام 85 ،گرم فسفر جیره و تولید  10کیلوگرم
شیر ،روزانه  335گرم نیتروژن و  60گرم فسفر آالینده
ایجاد کرده است .برای محاسبهی کارایی زیستمحیطی
آالیندههای فسفر و نیتروژن در مدل وارد شد که نتایج

VRS
کارایی فنی در حالت

53/24

6/38

100

0/2493

NIRS
کارایی مقیاس

در جدول  5نشان آورده شده است.

55/89

7/67

100

0/2445

متوسط کارایی زیستمحیطی گاوداریهای شیری 88

ماخذ :یافتههای تحقیق

همانطور که قبال گفته شد ،چون مقدار کارایی فنی تحت
بازده متغیر به مقیاس با مقدار کارایی تحت بازده
غیرافزایشی به مقیاس برابر نیست ،در این صورت
بنگاهها تحت بازده صعودی به مقیاس عمل میکنند.
بنابراین گاوداریها بایستی سطح تولید خود را افزایش
دهند .به عبارت دیگر ،پس از تعدیل بهینه تمامی نهادهها،
هزینه متوسط هر واحد تولیدی میتواند به وسیله
افزایش اندازه بنگاه کاهش یابد.
با استفاده از روابط  10و  11مقدار نیتروژن و فسفر
دفعی ،پروتئین خام و فسفر جیره محاسبه گردید
(جدول .) 3

درصد بدست آمد .براساس آن میتوان استدالل کرد که
با فناوریهای موجود امکان کاهش  12درصدی در
نهادهها وجود دارد .به عبارت دیگر ،برای تولید همان
میزان محصول ،امکان صرفهجویی تا  12درصد در
مصرف نهادهها فراهم خواهد بود .اگر کارایی
زیستمحیطی برابر یک باشد ،واحدهای تولیدی
نمیتوانند محصول خوب را افزایش داده و در عین حال
محصول بد و استفاده از نهادهها را کاهش دهند .از این
رو هزینه فرصت تبدیل از حالت قابلیت حذف قوی به
قابلیت حذف ضعیف واحدهایی که در این نواحی قرار
گرفتهاند ،صفر یا ناچیز میباشد.
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میشود؛ یا به این صورت که چه میزان نهاده برای
جدول  -4نتایج تابع مسافت و کارایی زیستمحیطی
بنگاه

بنگاه

حذف کردن محصول بد باید مورد استفاده قرار گیرد

تابی

کارایی

مسافت

زیستمحیطی

تابی

کارایی

مسافت

زیستمحیطی

0

1

1

0

1

27

0/8403

2

0

1

28

0/1900

را باید از دست داد ،تا قابلیت حذف ضعیف کم شود.

3

0

1

29

0

1

به منظور مقایسه کارایی فنی با کارایی زیستمحیطی،

4

0/2436

0/8040

30

0

1

5

0

1

31

0/1926

0/8384

6

0/1141

0/8975

32

0/5261

0/6552

7

0/4434

0/6927

33

0

1

8

0/4351

0/6967

34

0/1543

0/8663

گرفت .فرضیه  H 0در این آزمون مبنی بر نرمال بودن

9

0

1

35

0/6041

0/6233

توزیی مقادیر کارایی میباشد .نتیجه نشاندهنده معنی-

10

0/2138

0/8238

36

0

1

11

0

1

37

0/0660

0/9380

داری در سطح احتمال  95درصد میباشد .بنابراین

تعریف میشود؛ که این مقدار برابر است ()1-EE
درصد .کارایی زیستمحیطی برای گاوداری چهارم 80
درصد بدست آمد؛ یعنی ،بایستی  20درصد از محصول

ابتدا نرمال بودن مقادیر کارایی هر بنگاه با استفاده از
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مورد بررسی قرار

فرضیه صفر رد میگردد و نشاندهندهی این است که

12

0

1

38

0

1

13

0/7775

0/9278

39

0/0835

0/9228

توزیی مقادیر کارایی بنگاهها نرمال نمیباشد .در مرحله

14

0/1497

0/8697

40

0/2367

0/8085

بعد به منظور بررسی اینکه آیا تفاوت معنیداری بین

15

0

1

41

0/5276

0/6545

کارایی فنی و کارایی زیستمحیطی وجود دارد یا نه ،از

16

0

1

42

0/3900

0/7194

17

0/0804

0/9255

43

0/3416

0/7453

آزمون ناپارامتری کروسکال-والیس استفاده گردید.

18

0/1590

0/8627

44

0/0816

0/9245

19

0/0858

0/9209

45

0

1

20

0

1

46

0/1571

0/8641

 47/35بدست آمد که در سطح احتمال  95درصد معنی-

21

0/2730

0/7855

47

0/1935

0/8365

دار میباشد .به طورکلی میتوان گفت نتیجه این آزمون

22

0/1084

0/9021

48

0/2447

0/8033

23

0

1

49

0/2968

0/7710

معنیدار بودن اختالف بین متوسط کارایی فنی با

24

0/2160

0/8223

50

0/4035

0/7124

25

0

1

51

0/4084

0/7099

26

0/3017

0/7682

میانگین

0/1569

0/8810
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در نتیجه ،از لحاظ زیستمحیطی کامالَ کارا بودن به این
مفهوم است که مقررات زیستمحیطی روی تکنولوژی
تولید تأثیرگذار نخواهد بود .کوچکتر از یک بودن
کارایی زیستمحیطی واحد تولیدی ،بیانگر وجود
هزینهی فرصت برای تبدیل فوق میباشد .این هزینه
فرصت یا به صورت درصدی از محصول خوب که باید
از دست داد تا قابلیت حذف ضعیف کم شود ،تعریف

دلیل استفاده از این آزمون ،نرمال نبودن توزیی مقادیر
کارایی میباشد که پیشتر بیان شد.

مقدار آماره

کارایی زیستمحیطی را تایید میکند.
جهت بررسی همبستگی بین کارایی فنی و زیستمحیطی
از ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن استفاده شد .مقدار
این ضریب  89/73بدست آمد .بنابراین میتوان به این
نتیجه رسید که واحدهایی که کارایی فنی باالیی دارند،
از نظر زیستمحیطی نیز کارا عمل کرده و کارایی
زیستمحیطی باالیی دارند .رابطه بین کارایی فنی و
زیستمحیطی در شکل  1نشان دادهشده است؛ که
نشاندهنده رابطهی مثبت بین کارایی فنی و
زیستمحیطی میباشد.

برآورد کارایی فنی و کارایی زیستمحیطی گاوداريهاي شیري شهرستان سراب (رویکرد تحلیل پوششی دادهها)
1.2

y = 1.9197x - 0.9476
R² = 0.7438

استفاده کاراتر از نهادههای خود داشته و آالیندههای

0.6
0.4
0.2

کارایی زیست محیطی

1
0.8

کمتری تولید میکنند.
جدول  -6عوامل موثر بر کارایی زیستمحیطی
متغیر

ضریب

1

1.5

0

کارایی فنی

شکل  -1رابطهی بین کارایی فنی و زیستمحیطی

عرض از مبدا

0/77180

0//05369

*14/37

تجربه

-0/03794

0/02974

-1/28

عملکرد شیر

0/01280

0/0031805

*4/03

تحصیالت

0/03555

0/0199096

***1/79

سن

-0/03952

0/0207701

-1/90

شرکت در کالس

-0/01782

0/0283049

جهت بررسی عوامل موثر بر کارایی زیستمحیطی ،پنج
متغیر سن ،عملکرد شیر به ازای هر گاو ،تحصیالت،
تعداد سالهای تجربه و شرکت در کالسهای مدیریت
گاوداری مورد بررسی قرار گرفتند .تعریف این متغیرها

انحراف

آماره t

معیار

0
0.5
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***
-0/63

مدیریتی
مآخذ :یافتههای تحقیق * ***،به ترتیب معنیداری در سطح  %1و %10

در جدول ( )5آورده شده است.
بحث
جدول  -5متغیر های مورد نیاز برای رگرسیون توبیت
متغییر

تعریف

واحد

سن

سن دامدار

کمتر مساوی 35سال=0

عملکرد

عملکرد شیر به ازای هر

بین  35و 1=45

تحصیالت

تجربه

محاسبه گردید .میانگین کارایی فنی تحت بازده متغیر به
مقیاس  95درصد و کارایی زیستمحیطی  88درصد

بیشتر از 2=45

بدست آمد .با استفاده از آزمون کروسکال-والیس

کیلوگرم

معلوم گردید که تفاوت معنی داری بین کارایی فنی و

راس گاو
سطح تحصیالت دامدار

در این مطالعه ،انواع کارایی گاوداریهای منطقه

بیسواد=0

زیستمحیطی وجود دارد .از این رو شرایط

دیپلم و زیر دیپلم=1

زیستمحیطی به صورت معنیداری روی کارایی اثر

فوق دیپلم=2
لیسانس=3

گذاشته است.

باالتر از لیسانس=4

در مطالعات مختلف مقادیر متفاوتی برای کارایی فنی

تعداد سالهای فعالیت در

کمتر مساوی  15سال=0

واحدهای تولیدی برآورد شده است .میانگین کارایی

گاوداری

بیشتر از  15سال=1

طرحهای

شرکت در کالسهای

نه=0

فنی گاوداریهای شیری استان فارس  67درصد

زیستی

مدیریت گاوداری

بله=1

(صبوحی ،)1374 ،متوسط کاراییهای فنی تولیدکنندگان
شیر گوسفند  57/6و تولیدکنندگان شیر گاو 46/7

برای بررسی اثر این عوامل ،رگرسیون توبیت برآورد

درصد (دهقان و همکاران )1391،و در گاوداریهای

گردید .تحصیالت ،سن و عملکرد شیر به ازای هر گاو از

شیری استان خراسان شمالی میانگین کارایی فنی 93

عوامل موثر بر کارایی شناخته شدند .قابل ذکر است که

درصد بدست آمد (دور اندیش و همکاران.)1392 ،

تحصیالت و عملکرد شیر اثر مثبت و سن اثر منفی بر

همچنین میانگین کارایی زیستمحیطی در کشتارگاههای

کارایی داشتند .به عبارت دیگر ،گاوداریهای که عملکرد

دام استان تهران  57/74درصد (دریجانی و همکاران،

شیر به ازای هر راس گاو بیشتری داشتند ،گرایش به

 ،)1384متوسط کارایی فنی و کارایی زیستمحیطی
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پرواربندیهای صنعتی شهرستان شیراز به ترتیب  71و

از آنجایی که سطح تحصیالت اثر مثبت معنیداری بر

 66درصد (جعفرنیا و اسماعیلی )1392 ،و متوسط

کارایی داشته ،لذا پیشنهاد میشود با دادن آموزشهای

کارایی فنی و کارایی زیستمحیطی بخش کشاورزی

مناسب و کاربردی به دامداران و باالبردن سطح سواد

 98/34و  71/94درصد بدست آمد (موالئی و ثانی،

و اطالعات آنها ،میزان کارایی گاوداریها را افزایش داد.

.)1394

همچنین وجود اختالف بین باالترین و پایینترین سطح

میانگین کارایی فنی گاوداریهای شیری ایاالت متحده

کارایی (اختالف  20درصدی) ،نشاندهندهی عدم توازن

 82درصد (براوو-اورتا ،)1986 ،در گاوداریهای هلند

در توزیی مناسب دانش فنی و عدم ترویج راهکارهای

میانگین کارایی فنی و کارایی زیستمحیطی به ترتیب

بهبود کارایی در گاوداریهای منطقه است .بنابراین،

 89/4و  44/1درصد (رینهارد و همکاران ،)1999 ،در

میتوان میزان تولید را بدون تغییر عمده در سطح

گاوداریهای شیری نیوزلند میانگین کارایی فنی و

فناوری و منابی به کار رفته و تنها از طریق کاهش

کارایی زیستمحیطی  82و  64درصد (رامیالن و

شکاف کارایی میان بهرهبرداران افزایش داد .همچنین

همکاران ،)2011 ،میانگین کارایی زیستمحیطی در

عالمت ضریب متغیرهای سن ،تجربه مدیر گاوداری و

گاوداریهای شیری اسپانیا  43درصد (ایریبان و

شرکت در کالسهای مدیریتی منفی میباشد؛ اما ضریب

همکاران )2011 ،و میانگین کارایی فنی و کارایی زیست-

این متغیرها از لحاظ آماری اختالف معنیداری با صفر

محیطی گاوداریهای شیری اسکاتلند 82 ،و  14درصد

ندارد .بهعبارت دیگر ،این متغیرها بر کارایی

بدست آمد (شورتال و بارنز.)2013 ،

گاوداریهای تاثیر معنیداری از لحاظ آماری ندارند.
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Abstract
Background: Increasing population and growing demand for dairy products and protein has led to
paying more attention by policymakers in livestock sector on increasing efficiency. Objective: The

purpose of this study is measuring technical and environmental efficiency of dairy farms in Sarab
County and determining effective factors influencing them. Methods: Required data collected using
simple random sampling and filling 51 questionnaires at year 1394. Results: Using Data
Envelopment Analysis, average technical, scale and environmental efficiency calculated 95%, 55%
and 88%, respectively. The Kruskal-Wallis test used to the statistical comparison of the difference
between technical and environmental efficiency; Results confirm significant difference between
them. Also, the result of Spearman's rank correlation coefficient show that the higher the technical
efficiency of the farm, the less the pollution emitted and then the farm has high environmental
efficiency. Conclusions: Finally, education and milk yield per cow determined as the effective
factors influencing the environmental efficiency of dairy farms.
Key words: Technical efficiency, Environmental efficiency, Data envelopment analysis, Sarab
County

