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چکیده
زمینه مطالعاتی :طرح هدفمندی یارانهها با هدف حذف یارانه انرژی ،مواد خوراکی و  ...و جایگزینی آن با پرداخت نقدی
در سال  1390اجرا شد .هدف :با توجه به اهمیت گاوداریهای صنعتی در تولید پروتئین حیوانی ،هدف پژوهش حاضر
بررسی اثر طرح هدفمندی یارانهها بر کارایی و بهرهوری گاوداریهای صنعتی شهرستان اصفهان است .روش کار:
دادههای مورد نیاز با استفاده از پرسشنامهی ساختیافته ،با روش نمونهگیری انتساب متناسب طبقهای و مراجعه
حضوری به  65گاوداری صنعتی گردآوری شد .کارایی و بهرهوری گاوداریها به ترتیب با استفاده از روش تحلیل
پوششی دادهها و شاخص مالمکوئیست در دو دوره قبل و بعد از اجرای طرح محاسبه شد .نتایج :نتایج نشان دهندهی
کاهش در کارایی فنی و افزایش در کارایی تخصیصی بوده ولی بهرهوری در این دوره هر چند با کاهش روبرو بوده،
لیکن این کاهش معنیدار نیست .همچنین ،تفاوت معنی داری در بهرهوری و کارایی فنی ،تخصیصی و اقتصادی
گاوداریهایِ با تعداد گلههای متفاوت وجود داشت و گاوداریهای با ظرفیت بیش از  1000رأس کمتر تحت تأثیر تغییرات
ناشی از این طرح قرار گرفتهاند .نتیجهگیری نهایی :جهت بهبود کارایی و بهره وری گاوداریها و همچنین ایجاد انگیزش
در دامداران ،رفع انحراف قیمت ستاندهها و بهبود دسترسی به بازار نهادهها پیشنهاد میگردد.
واژگان کلیدی :یارانه ،گاوداری صنعتی ،کارایی ،بهرهوری ،تحلیل پوششی دادهها

مقدمه
یارانه به پرداختهای انتقالی بالعوض نقدی و غیرنقدی
دولت اطالق میشود که به صورت مستقیم یا
غیرمستقیم برای افزایش قدرت خرید واقعی مصرف-
کنندگان ،افزایش قدرت فروش تولیدکنندگان ،عادالنهتر
کردن توزیع درآمد ،ثبات اقتصادی و جبران آثار ناشی
از سیاستهای دولت به منظور حفظ یا پیشرفت

اجتماعی اعطا میشود .یارانه نوعی مالیات غیرمستقیم
منفی است که دولت کاالها یا خدمات را از گذر کمکهای
مالی برای مصرفکننده یا تولیدکننده ارزان میکند .به
مفهوم کنونی یارانه از دهه چهل وارد اقتصاد ایران شده
است .حجم یارانه در بودجه دولت در سالهای متوالی به
تدریج افزایش یافته که این کار موجب نابسامانیهایی
در اقتصاد کشور شده است .پس از سالهای پایانی دهه
هفتاد ،هدفمند کردن یارانهها از مهمترین موضوعاتی
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بوده است که هرسال درتدوین الیحه بودجه ،مورد

سوم ،همبستگی بین کارایی فنی محاسبه شده از

ارزیابی قرار میگرفته است (مهربانیان و موذنی .)1387

روشهای مختلف بسیار باالست .در بررسی دیگر،

دامپروری از مهمترین زیربخشهای کشاورزی میباشد

ارزیابی سودآوری مالی و اقتصادی گاوداریهای

که اهمیت بسزایی در امنیت غذایی کشور دارد .اهمیت

صنعتی نشان داده که گاوداریهای شیری از

تولید شیر از آن جهت است که نقش عمدهای در تغذیه و

سودآوری برخوردار بودهاند ولی بطور نسبی ،خالص

سالمت انسان دارد ،چرا که شیر در بین مواد غذایی

منافع مالی بیش از اقتصادی بوده است (ایریلوزاده و

کاملترین و متعادلترین ترکیبات را دارا است و

صالح  .)1386رفیعی و همکاران ( )1390با بررسی

فرآوردههای متنوعی نیز از آن حاصل میشود که به

بهرهوری کل عوامل تولید و محاسبه کارایی و بازدهی

لحاظ اقتصادی ارزش افزوده باالیی ایجاد میکند که در

مقیاس در گاوداریهای صنعتی تولید کنندهی شیر

صورت افزایش تولید و ایجاد مازاد بر مصرف مطلوب

استان گیالن با استفاده از شاخص ترنکوئیست -تیل

در کشور میتواند صادر شود .مطالعات مختلفی در

نشان دادند که واحدهای مورد نظر به طور میانگین از

کشور و جهان در زمینه بررسی کارایی گاوداریها

بهرهوری مناسبی برخوردار نمیباشند و تنها 25

انجام شده است .فرجادبه ( .)1386در مطالعهای برای

درصد گاوداریها دارای بازدهی نسبت به مقیاس می-

اندازهگیری بهرهوری عوامل تولید در واحدهای پرورش

باشند .بررسی کارایی فنی و مقیاس مزارع پرورش

گاو شیری در استان آذربایجان شرقی با استفاده از

خوک تجاری در یونان با استفاده از رهیافت تحلیل

تابع تولید ترانسندنتال نشان میدهد که تولید با نهاده-

پوششی نشان داده که انتخاب روش تلقیح ،منشاء

های سرمایه ،نیروی کار و تعداد دام در ناحیه دوم

ژنوتیپ و سیستمهای آماده سازی خوراک و همچنین

تولیدی که بهترین ناحیه تولید است ،صورت میگیرد.

میزان مرگ و میر و اندازه گله تاثیر قابل توجهی در

همچنین تولید با نهاده های علوفه و آب در ناحیه سوم

سطح بهرهوری مزارع دارد (گاالناپلوس و همکاران

صورت میگیرد ،که نشان میدهد از این نهادهها به

 .)2006همچنین ،بررسی بهرهوری هزینه مزارع پرورش

صورت مطلوب استفاده نگردیده و مصرف آنها بیش از

قزلآال در ترکیه با بهکارگیری رهیافت تحلیل پوششی

حد بهینه است .صبوحی ( )1374با استفاده از انواع

دادهها نشان داد که تمرکز بر روی بیماریهای قزلآال،

روشهای برآورد تابع مرزی به بررسی کاراییهای

کیفیت آب ،تولید غذا و گسترش برنامههای آموزش

تخصیصی و اقتصادی گاوداریهای شیری استان

کشاورزان به افزایش بهرهوری اقتصادی کمک میکند

فارس پرداخت .نتایج به دست آمده در مورد کارایی این

(سینمره و همکاران  .)2006فیوگلی و همکاران ()2012

واحدها حاکی از وجود پتانسیل قابل مالحظه در افزایش

مسئله بهرهوری در کشاورزی مناطق مختلف جهان را

بازده آنها میباشد .زیبایی و سلطانی ( )1374نیز

بررسی کردند و ورودی و خروجیهای مورد نیاز برای

روشهای مختلف تخمین تابع تولید مرزی و کارایی فنی

محاسبه بهرهوری را تبیین نمودند .همچنین ،آنها نهاده-

واحدهای تولید شیر گاوداریهای صنعتی در استان

های نیروی کار ،زمین ،سرمایه ،مواد اولیه و خدمات را

فارس را با استفاده از دادههای سرشماری سال 1369

به عنوان نهادههای اصلی برای محاسبه بهرهوری مورد

بررسی کردند و نتیجه گرفتند که نخست ،توابع تولید

استفاده قرار دادند .بررسی رشد بهرهوری کل عوامل

مرزی از انتقال تابع تولید معمولی بدون تغییر چندانی

تولید در صنایع لبنی استرالیا بین سالهای  1990تا

در شیب به وجود می آید؛ دوم ،میزان کارایی محاسبه

 2006نشان داده که میزان رشد بطور میانگین ساالنه

شده مستقل از روشهای به کار برده شده نیست و

 1/2درصد بوده است (زیو و همکاران .)2008
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سابقه پرداخت یارانه در ایران از دوره صفویه با

مورد مبنای حداقل سازی عوامل تولید و یا

تخفیفهای مالیاتی شروع شد .در دوره قاجار هم

حداکثرسازی محصول تصمیمگیری شود .برای این

یارانههای تولیدی به شکل اعطای بذر و مساعده به

منظور میتوان جزء مخرج کسر را مساوی مقدار ثابت

کشاورزان اختصاص داشت .تا سال  1351این مقدار

یک فرض کرد و صورت کسر را بیشینه کرد که در

یارانه خیلی کم بود و با شوکهای نفتی اوایل دههی

اصطالح به آن مدل  DEAستاده محور گویند و یا جزء

 1350و افزایش قیمت نفت این یارانهها خیلی زیاد شد.

صورت را مساوی یک فرض کرد و مخرج را کمینه کرد

در اوایل انقالب و شروع جنگ ،نظام قیمتگذاری کاالها

که در اصطالح به آن مدل  DEAنهاده محور میگویند.

به مرحلهی اجرا گذاشته شد و طرح سهمیهبندی

در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس هر دو رویهی

کاالهای اساسی و پرداخت یارانهها با هدف مهار شتاب

حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثر سازی محصول

تورم و تثبیت قیمتها شروع شد .گرایش به سیاست-

مقادیر یکسانی را برای کارایی فنی ارائه میکند .ولی در

های تعدیل اقتصادی در اوایل دهه  70منجر به مطرح

حالت کلی چنین امری مصداق نخواهد داشت (امامی

شدن مباحت مربوط به حذف یارانهها شد (مهربانیان و

میبدی .)1379

موذنی  .)1387در برنامه سوم و چهارم توسعه بحث

در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس کارایی فنی به

هدفمندکردن یارانهها مطرح شد که به دلیل مشکالت

کارایی مقیاس و کارایی مدیریت قابل تفکیک میباشد

مختلف اجرا نشد؛ در نهایت اجرای این طرح در سال

(امامی میبدی  .)1379بطوریکه:
کارایی مقیاس*کارایی مدیریت=کارایی فنی

 1389کلید خورد .این طرح به دلیل تأثیر بر قیمت

()1

ستاندهها ونهادهها ،آثار فراوانی بر بخشهای تولیدی

به منظور به دست آوردن کارآیی مقیاس تولید بایستی

داشته است.

کارآیی فنی هم با استفاده از فرض بازدهی ثابت نسبت

با توجه به اهمیت گاوداریهای صنعتی در تولید شیر

به مقیاس و هم بازدهی متغیر نسبت به مقیاس تولید

و حفظ سالمت و امنیت غذایی کشور ،هدف این نوشتار

محاسبه شود.

بررسی اثر طرح هدفمندی یارانهها بر کارایی و بهره-

شکل  1کارایی فنی برای بنگاههایی با چندین نهاده و

وری گاودارییهای صنعتی شهرستان اصفهان است.

ستانده را نشان میدهد که برای محاسبه کارایی فنی
نهاده محور در سطح ثابتی از تولید ،نهادهها حداقل می-

مواد و روشها

شود (اُدانل .)2009

کارایی عبارتست از میزان استفاده بهینه یک بنگاه از

 : OTEکارایی فنی ستانده محور

نهادهها جهت دستیابی به ستاندهها که از سه وجه

 : ITEکارایی فنی نهاده محور

کارایی فنی ،اقتصادی و تخصیصی قابل بررسی است.
در این مطالعه ،جهت محاسبه کارایی و بهرهوری از
روش ناپارامتری تحلیل پوششی دادهها ( )DEAاستفاده
شده است .در فرموله کردن روش  DEAبایستی در

()2
()3

𝑋𝑄 ⁄

𝑄

𝑡𝑋𝑂𝑇𝐸𝑡 = 𝑄̅𝑡 = 𝑄̅𝑡⁄
𝑡

𝑡
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𝑡
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شکل  -1کارایی فنی نهاده محور و ستانده محور برای بنگاههایی با چندین نهاده و ستانده

کارایی مقیاس نیز متضمن کاهش هزینه متوسط

کاهش هزینه متوسط و افزایش کارایی میگردد (اُ

حاصل از صرفهجوییهای ناشی از مقیاس است

دانل .)2009

و اندازه بنگاه تولیدی یا حجم تولید ،عامل

 : OSEکارایی مقیاس ستانده محور

اساسی در افزایش کارایی و بهرهوری محسوب

 : ISEکارایی مقیاس نهاده محور

میشود؛ به طوری که صرفههای ناشی از مقیاس

()4

بزرگتر به دلیل تقسیم کار و ایجاد تخصص در

()5

نیروی انسانی و همچنین عوامل تکنولوژیکی باعث

𝑋𝑄̅ ⁄
𝑡̃𝑋𝑂𝑆𝐸𝑡 = 𝑄̃𝑡⁄
𝑡 𝑡
𝑡̅𝑋𝑄𝑡⁄
̃𝑋𝐼𝑆𝐸𝑡 = 𝑄̃ ⁄
𝑡

𝑡

شکل  -2کارایی مقیاس نهاده محور و ستانده محور برای بنگاههایی با چندین نهاده و چندین ستانده

کارایی تخصیصی نشان دهنده میزان توانایی یک

همچنین کارایی اقتصادی )کل) حاصل ضرب

بنگاه در ترکیب بهینه عوامل تولید با توجه به

کارایی فنی در کارایی تخصیصی میباشد.

قیمت آنها میباشد (اُ دانل .)2009
 : OMEکارایی تخصیصی ستانده محور
 : IMEکارایی تخصیصی نهاده محور
()6
()7

̅
̅ ⁄X
Q
Q
OMEt = Q̂t = Q̂t⁄Xt
t
t
t
̂t
̅t
X
Qt ⁄X
̂IMEt = X̅ = Q ⁄X
t
t
t

()8

کارایی تخصیصی * کارایی فنی = کارایی اقتصادی

به دلیل آنکه رسیدن به کمترین هزینه برای گاوداری-
های صنعتی هدف مطالعه حاضر است؛ برای محاسبه
کارایی ،از کارایی نهاده محور که به دنبال کمینه کردن
نهادههاست ،استفاده شده است.
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برای محاسبه بهره وری نیز از شاخص مالمکوئیست
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تغییر در کارایی فنی خالص * تغییر تکنولوژیکی

استفاده شد .این شاخص عبارتست از:
(* )9تغییر در کارایی مقیاس = شاخص مالم کوئیست

شکل  -3کارایی تخصیصی نهاده محور و ستانده محور برای بنگاههایی با چندین نهاده و چندین ستانده

این پژوهش بهلحاظ هدف ،تحقیقی است کاربردی و به-

آماری پژوهش شامل  178گاوداری فعال عضو سه

جهت روش از جمله تحقیقات پیمایشی بهحساب میآید.

تعاونیِ گاوداران وحدت ،متحد و اتحاد شهرستان

ابزار جمعآوری اطالعات میدانی پژوهش ،پرسشنامه

اصفهان میباشد .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران

ساختیافتهای است که با توجه به اهداف و گمانههای

 65گاوداری تعیین شد .دادههای مورد نیاز با استفاده

تحقیق تدوین گردیده و در دو مقطع زمانی قبل از

از پرسشنامهی ساختیافته ،با روش نمونهگیری

اجرای طرح هدفمندی سال  1388و پس از شروع اجرای

انتساب متناسب طبقهای گردآوری شد که بر اساس

طرح هدفمندی یارانهها در سال  1390مطرح شده است.

تعداد اعضاء هر تعاونی ،تعداد نمونه مورد نیاز هر

دادههای مورد نیاز بهشیوه مصاحبه حضوری عمیق با

تعاونی تعیین و سپس با مراجعه حضوری به گاوداری-

مدیر و یا مالک گاوداری جمعآوری گردید .همچنین

ها و مصاحبه با مالکان ،مدیران یا کارشناسان واحدها

بخشی از اطالعات مورد نیاز ،بخصوص اطالعات

پرسشنامه تکمیل گردید .در این مطالعه نهادهها و

مربوط به نهادهها و ستاندههای سال  1388از اطالعات

ستاندههای گاوداریها بهصورت زیر در نظر گرفته

ثبتی موجود در دفاتر گاوداریها اخذ گردید .جامعه

شده است:

جدول  -1نهادهها و ستاندههای مدنظر در محاسبه کارایی و بهرهوری گاوداریها
نهاده

ستانده

شیر
نیروی کار :مدیر ،کارشناسان و کارگران ماهر و ساده
سرمایه :زمین ،تأسیسات و ساختمان ،دام ،ماشین آالت و تجهیزات گوساله
مواد مصرفی :هزینه خوراک ،مواد بهداشتی ،دارو و اسپرم
خدمات :دامپزشکی ،کارشناسی ،تلقیح مصنوعی و واکسیناسیون
حاملهای انرژی :برق ،بنزین ،گازوئیل و گاز
آب

گوشت
کود
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نتایج و بحث

 ،0/849کارایی اقتصادی  0/813و متوسط میزان کارایی

ترکیب گله در گاوداریهای مورد بررسی شامل گاو

مقیاس در این گاوداریها برابر با  0/945بوده است.

شیری بهره برداری (گاو شیری در دوره شیردهی)،

همچنین ،میانگین بهرهوری در این گاوداریها در این

سایر گاوهای شیری (گاو شیری خشک) ،تلیسه

سال برابر  0/51بوده است .محاسبات نشان میدهد این

(گاوهای ماده در اولین آبستنی) ،گوساله ماده ،گوساله

اعداد برای سال  1390به ترتیب ،0/783 ،0/9 ،0/853

نر و گاو نر میباشد .همچنین ،در  95درصد از

 0/940و  0/492میباشد.

دامداریهای مورد بررسی ،به دلیل استفاده از اسپرم
اصالح شده و تلقیح مصنوعی ،گاو نر وجود نداشت.

جدول  -2فراوانی دامداریهای مورد بررسی از نظر تعداد

نژاد دامها در کلیه گاوداریهای مورد بررسی در این

دام
تعداد دام (راس)

پژوهش هلشتاین بوده است و بررسی ترکیب گله نشان
میدهد که حداقل  60درصد از دامهایی که در گاوداری-
های صنعتی نگهداری میشوند ،دام مولد هستند و این
تعداد تا  90درصد در بعضی از گاوداریها افزایش می
یابد .جدول  2تعداد گاوداریهای مورد بررسی در این
پژوهش را در هریک از طبقات (بر اساس تعداد دام)

تعداد فراوانی(درصد)

کمتر از 150

21

32

بین  150تا 300

18

28

بین  300تا 500

9

14

بین  500تا 7 1000

11

بیشتر از 1000

10

15

جمع

65

100

نشان میدهد.
اثر طرح هدفمندی یارانهها بر کارایی گاوداریهای مورد

میانگین کارایی فنی ،کارایی اقتصادی و کارایی مقیاس

بررسی در دو دورهی قبل از اجرای طرح هدفمندی

برای کلیه گروهها جز گروه دامداریهای بیش از 1000

یارانهها ( )1388و بعد از اجرای طرح هدفمندی()1390

رأس کاهش یافته است؛ در حالیکه کارایی تخصیصی

مورد بررسی قرار گرفته است .بر اساس نتایج ارائه

(بهترین ترکیب برای کمینه کردن هزینههای تولید) پس

شده در جدول ،3میانگین کارایی فنی گاوداریهای

اجرای طرح در کلیه گروهها افزایش یافته است.

صنعتی مورد بررسی در سال  1388برابر  0/946بوده
است ،در این سال متوسط کارایی تخصیصی برابر با
جدول  -3میانگین کارایی و بهرهوری در دامداریهای مورد بررسی قبل و بعد از اجرای طرح
1388
تعداد گله

1390

کارایی

کارایی

کارایی

کارایی

فنی

تخصیصی

اقتصادی

مقیاس

کمتر از 150

0/9327

0/8377

0/7946

0/9139

0/3996

بین  150تا 300

0/9023

0/7697

0/7031

0/9277

0/5192

0/7568

بین  300تا 500

0/9655

0/7993

0/7701

0/9933

0/4854

0/8707

0/8355

بین  500تا 1000

1

0/9337

0/9337

0/9876

0/6028

0/9299

1

1

بیشتر از 1000

1

1

1

1

0/6869

1

1

1

1

0/9464

0/8494

0/8130

0/9499

0/5107

0/8532

0/9

0/7826

0/9404

میانگین کل

بهرهوری

کارایی

کارایی

کارایی

کارایی

فنی

تخصیصی

اقتصادی

مقیاس

0/8328

0/8828

0/7476

0/9037

0/3860

0/8268

0/6355

0/9242

0/4539

0/7228

0/9627

0/4444

0/9788

0/5712
0/7680
0/4916

بهرهوری
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میانگین کارایی فنی برای هر یک از گروههای گاوداری

طرح با استفاده از آزمون  tنشاندهنده تفاوت در

نشان میدهد قبل از اجرای طرح کمترین میزان کارایی

میانگین و معناداری در سطح اطمینان  95درصد می

مربوط به گروه گاوداریهای بین  150تا  300رأسی

باشد .همچنین مقایسه میانگین کارایی تخصیصی قبل و

بوده و بیشترین میانگین مربوط به گروه بین  500تا

بعد از اجرای طرح نشاندهنده وجود تفاوت معنادار در

 1000و باالتر از  1000رأسی میباشد .همچنین بعد از

میانگین دو دورهمی باشد.

اجرای طرح نیز کمترین کارایی فنی مربوط به گروه

مقایسه میانگین کارایی اقتصادی در دو دوره نشان-

 150تا  300رأسی بوده و درضمن این گروه بیشترین

دهنده نبود اختالف آماری در میانگینها و عدم رد

کاهش را در کارایی فنی داشته است .کمترین کاهش

فرض صفر میباشد .در مورد کارایی مقیاس نیز

مربوط به دامداریهای بزرگ بیش از  500رأس بوده

مقایسه میانگین نشاندهنده عدم وجود اختالف معنادار

است که دلیل آن باالتر بودن توان اقتصادی و دسترسی

در سطح اطمینان  95درصد میباشد.

بهتر و بیشتر آنها به نهادهها بوده ،که موجب

میزان بهرهوری در هر دو دوره در گروه گاوداریهای

تأثیرپذیری کمتر این واحدها گردیده است .مقایسه

کمتر از  150رأس دارای کمترین میزان و در گروه

میانگین کارایی تخصیصی بین گروههای مختلف نشان

گاوداریهای بیش از  1000رأس باالترین بهرهوری را

میدهد در هر دو دوره ،گاوداریهای بیش از 1000

داشتهاند .همچنین اجرای طرح در کلیه گروهها به جز

رأس دارای بیشترین کارایی تخصیصی بودهاند.

دامداریهای با بیش از  1000رأس ،کاهش بهرهوری را

همچنین گروه گاوداریهای دارای 150تا  300رأس

بههمراه داشته است .مقایسه میانگین بهرهوری در دو

دارای کمترین میزان کارایی تخصیصی در هر دو دوره

دوره نشان از نبود اختالف آماری در میانگینها و عدم

بوده و اجرای طرح موجب افزایش کارایی تخصیصی

رد فرض صفر است.

در همه گروهها شده است.
مقایسه میانگین کارایی اقتصادی بین گروههای مختلف

جدول  -4مقایسه میانگین انواع کارایی دامداریهای مورد

نشان میدهد در هر دو دوره گاوداریهای بیش از

بررسی قبل و بعد از اجرای طرح

 1000رأس از نظر اقتصادی کامالً کارا هستند .همچنین
گروه گاوداریهای دارای 150تا  300رأس دارای
کمترین میزان کارایی اقتصادی در هر دو دوره بوده و
اجرای طرح موجب افزایش کارایی اقتصادی در گروه
گاوداریهای  500تا  1000رأس و کاهش کارایی
اقتصادی در سایر گروهها شده است.
مقایسه میانگین کارایی مقیاس بین گروههای مختلف
نشان میدهد در هر دو دوره گاوداریهای بیش از
 1000رأس از نظر مقیاس کامالً کارا هستند .همچنین،
گروه گاوداریهای با کمتر از  150رأس دارای کمترین
میزان کارایی مقیاس در هر دو دوره بوده و اجرای
طرح موجب کاهش کارایی مقیاس در کلیه گروهها شده
است .مقایسه میانگین کارایی فنی قبل و بعد از اجرای

مقایسه میانگین قبل و بعد از

t

df

کارایی فنی

4/476

0/000 64

کارایی تخصیصی

0/042 64 -2/076

هدفمندی

sig

کارایی اقتصادی

1/252

0/215 64

کارایی مقیاس

0/770

0/444 64

بهرهوری

1/225

0/225 64

جهت مقایسه کارایی فنی ،اقتصادی ،تخصیصی ،مقیاس
و بهرهوری گاوداریها قبل و بعد از اجرای طرح بر
حسب تعداد دام از آزمون  Fاستفاده شد .همانطور که
جدول  5نشان میدهد ،قبل از اجرای طرح بین میانگین
کارایی فنی دامداریها با تعداد گله متفاوت اختالف
معناداری وجود نداشته؛ در حالیکه بعد از اجرای طرح،
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در سطح اطمینان  95درصد تفاوت معنادار میباشد.

اقالم در جیره غذایی گاوها و در نتیجه کاهش تولید

همچنین ،اختالف معناداری بین میانگین کارایی

شیر بوده است .همچنین پس از اجرای طرح هدفمندی

تخصیصی قبل و بعد از اجرای طرح در گروههای

یارانهها و در نتیجه افزایش قیمت شیر ،گاوداریهای با

مختلف وجود دارد .در مورد کارایی اقتصادی نیز

مقیاس کوچکتر که عمدتاً از بنیه مالی ضعیفتری نیز

اختالف معناداری بین دوره مشاهده میشود که پس از

برخوردارند؛ برای بهرهمندی بیشتر از این افزایش قیمت

اجرای این طرح اختالف بیشتر شده است .از نظر

نسبت به افزایش فاصله بین آبستنیهای گاوها اقدام

میانگین کارایی مقیاس قبل از اجرای طرح در سطح

میکنند که این امر در طول سال موجب از دست رفتن

اطمینان  95درصد ،تفاوت معناداری بین گروهها وجود

تعدادی گوساله و در نتیجه درآمد حاصل از آن و

داشته ولی پس از اجرای طرح از نظر میانگین کارایی

همچنین کاهش کیفیت شیر تولیدی شده و موجب کاهش

تفاوت معناداری بین گروهها نبوده است .در خصوص

کارایی فنی میگردد .در حالیکه در این دوره کارایی

بهرهوری نیز قبل از اجرای طرح تفاوت معنیداری بین

تخصیصی یا همان استفاده از بهترین ترکیب نهادهها

گروههای با تعداد گلهی متفاوت وجود داشته و پس از

برای رسیدن به ستانده مورد نظر با توجه به قیمت

اجرای طرح نیز این تفاوت حفظ شده است.

نهادهها افزایش یافته و این افزایش از نظر آماری نیز در
سطح  5درصد معنادار بوده است .دلیل چنین واقعیتی

جدول  -5مقایسه میانگین انواع کارایی در میان گروههای

این ستکه دامداران سعی کردهاند در میان اقالم مورد

گاوداری قبل و بعد از اجرای طرح

استفاده با ارزش غذایی مشابه ،از اقالمی استفاده کنند

متغیر

F

کارایی فنی ()1388

0/086 64 2/145

کارایی فنی ()1390

0/046 64 2/585

df

sig

کارایی تخصیصی (0/033 64 2/807 )1388
کارایی تخصیصی (0/039 64 2/703 )1390

که هزینه کمتری را برای آنها به همراه داشته باشد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج این مطالعه نشان میدهد طرح هدفمندی یارانهها
در بهبود کارایی گاوداریهای صنعتی تأثیر قابل

کارایی اقتصادی ()1388

0/010 64 3/621

کارایی اقتصادی ()1390

0/004 64 4/338

کارایی مقیاس ()1388

0/026 64 2/970

کارایی مقیاس ()1390

0/179 64 1/626

شدهاند .در خصوص گاوداریهای با ظرفیت بیش از

بهرهوری ()1388

0/024 64 3/025

 1000رأس ،به دلیل بهرهمندی آنها از توان اقتصادی و

بهرهوری ()1390

0/000 64 5/876

گردش مالی قابل مالحظه و امکان تهیه نهادهها با قیمت

مالحظهای نداشته ،در مجموع گاوداریها با کاهش در
میزان کارایی فنی ،اقتصادی ،مقیاس و بهرهوری روبرو

مناسب و در زمان کوتاهتر و همچنین وابستگی کمتر به
بررسیها نشان میدهد میزان کارایی فنی ،اقتصادی،

درآمد حاصل از فروش شیر با توجه به دولتی بودن و

مقیاس و سطح بهرهوری پس از آغاز اجرای طرح

وابستگی آنها به منابع دولت ،کمتر تحت تأثیر تغییرات

هدفمندی یارانهها در گاوداریهای صنعتی نمونه کاهش

ناشی از این طرح قرار گرفتهاند .بر پایه نتایج تحقیق،

یافته و این کاهش تنها در مورد کارایی فنی از نظر

پیشنهاد میگردد جهت بهبود کارایی گاوداریها ،نسبت

آماری در سطح اطمینان  95درصد معنادار بوده است.

به آزادسازی و پذیرش قیمتهای بازار نهادهها و

این امر نیز به دلیل نایاب شدن برخی از مواد خوراکی

ستاندهها و رفع محدودیتهای تهیه مواد اولیه اقدام

پس از اجرای طرح بوده که منجر به جایگزینی سایر

گردد .همچنین ،با توجه به اینکه همواره نتایج و آثار
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سیاستهای اقتصادی با یک تأخیر زمانی رخ میدهد و

است بررسیهای بیشتری در زمینه شرایط مزیت نسبی

آثار ذکر شده در این مطالعه تنها مربوط به سال 1390

و بهرهوری گاوداریها در سالهای بعد از اجرای طرح

و ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده است ،نیاز

صورت پذیرد.

منابع مورد استفاده
امامی میبدی ع .1379 ،اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری (علمی – کاربردی) ،موسسه پژوهشهای بازرگانی.
ایریلوزاده ر ،صالح ا .1386 ،ارزیابی اقتصادی طرحهای دامپروری صنعتی (مطالعه موردی :گاوداری شیری) ،ششمین کنفرانس
اقتصاد کشاورزی ،مشهد.
رفیعی ح ،حیدری خورمیزی ر و گنجخانلو م .1390 ،بررسی بهرهوری کل و محاسبهی کارایی و بازدهی مقیاس در گاوداریهای
صنعتی تولید کننده شیر «مطالعه موردی :استان گلستان» ،تحقیقات اقتصاد کشاورزی ،شماره چهارم ،صفحههای .132 -117
زیبایی م و سلطانی غ .1374 ،روشهای مختلف تخمین تابع مرزی و کارایی فنی واحدهای تولید شیر ،فصلنامه اقتصاد کشاورزی و
توسعه ،دوره  ،2شماره  ،11صفحههای .94-73
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Abstract
BACKGROUND: The Subsidy Reform Plan (SRP) was implemented in 2010 in order to replace the
subsidies on energy, food and etc with targeted social assistance.OBJECTIVES: Given the

importance of dairy industry in human nutrition, the aim of this study is to evaluate the impact of
ISRP on the efficiency and productivity of dairy farms. METHODS: Data were collected from a
sample of 65 industrial dairy farms by using proportionate stratification sampling method, through
face-to-face interviews based on a structured questionnaire. The calculation method of efficiency
and productivity respectively are data envelopment analysis (DEA) and Malmquist index.
RESULTS: The results show that respectively decrease and increase in technical and allocative
efficiency of farms. In addition, farm productivity has declined in this period, but there was no
significant difference between periods. There were siginificant differences between productivity
and technical, allocative and economic efficiency of farms with different size. Furthemore, farms
with more than 1,000 head of cattle has been less affected by the ISRP. CONCLUSIONS: In order
to improve the dairy farm productivity and efficiency, and the farmer’s motivation, it is important to
removal of the output price distortions and enhancing farmers' access to input markets.
Keywords: Subsidy, Industrial dairy farm, Efficiency, Productivity, Data envelopment analysis
(DEA).

