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  گاو شیري:  وري در مزارع صنعتی پرورشمقایسه کارایی و شاخص بهره
  مطالعه موردي شهرستان اصفهان

  

 3حامدرفیعی و 2احمدرضا یزدانی*، 1نژادمحمدرضاحقیقت

  ،علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان دانشکده دانشیار2 و ارشدرشناسیکا آموختهدانش1
  دانشگاه تهران دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي، استادیار3

  15/07/92؛ تاریخ پذیرش: 04/02/92تاریخ دریافت: 
  چکیده

نیت غذایی و تولید در این تحقیق با توجه به نقش تولید شیر و پرورش صنعتی گاوشیري در ام
هاي ایران، به بررسی شاخص يبخش دامپرورزیرناخالص ملی و همچنین جایگاه استان اصفهان در 

هاي گاوداري اقتصادي تولید شیر در شهرستان اصفهان، پرداخته شده است. براي این منظور کارایی
ها نیز وري کل گاوداريو بهره ها مورد ارزیابی قرار گرفتشیري با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده

هاي اطالعات این تحقیق با روش آوريگیري شد. جمعتیل اندازه-با استفاده از شاخص ترنکوئیست
شد. نتایج محاسبه کارایی با فرض بازدهی متغیر  مطالعه اسنادي، مشاهده و مصاحبه حضوري انجام

ها از لحاظ درصد گاوداري 75ها نشان داد که سازي استفاده از نهادهنسبت به مقیاس و بر مبناي حداقل
بیانگر عدم وجود کارایی ها فنی کارا بودند؛ اما میانگین سطوح کارایی تخصیصی و اقتصادي گاوداري

با افزایش گاوداري  19نتایج بررسی بازده نسبت به مقیاس نشان داد که . در تولید شیر بوده است
نیز واحد  36و  با افزایش ظرفیت، کاهش رشد تولیدگاوداري  5 ،ظرفیت، رشد افزایشی در تولید داشته

 محاسبه گردید 94/0ها نیز برابر با وري کل در گاوداريمیانگین بهرهداشتند. در تولید شیر  رشد ثابتی
-وري تولید داشتههاي شیري در استان اصفهان رشد منفی در بهرهکه بیانگر آن خواهد بود که گاوداري

  ها بوده است.شد تولید در آنها کمتر از رشد مصرف نهادهاند. یعنی ر
  تولید اقتصادي ،وريبهرهگاوداري شیري، کارایی،  

                                                             
  aryazdani2004@yahoo.com نویسنده مسئول:*

 کلیدي: هايواژه
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  مقدمه
شوند، در هاي لبنی از جمله بهترین منابع تأمین پروتئین و کلسیم محسوب میاز آنجا که شیر و فرآورده

 گیردتوجهی صورت میقابل هايگذاريرف بهینه آن، سرمایهتمامی نقاط دنیا در زمینه تولید، تجارت و مص
در ایران نیز با توجه به رشد جمعیت کشور و افزایش تقاضا براي شیر و  .)2006(رفیعی و همکاران، 

میلیون  822/10به حدود  1360میلیون تن در سال  8/2هاي آن، میزان تولید شیر افزایش یافته و از فرآورده
بیش  1390در سال بخش دامپروري در کشور  ).2011(آمارنامه کشاورزي،  رسیده است 1390تن در سال 

). لذا این جمعیت دامی 2011را شامل شده است (آمارنامه کشاورزي، میلیون واحد دامی  576/127از 
طلوب م 2و کارایی 1وريهاي تولید جهت دستیابی به بهرهگیري بهینه از نهادهنیازمند مدیریت صحیح و بهره

هاي وردهآهاي صنعتی تولید فردر دامداري هاي صورت گرفتهگذاريرغم سرمایهباشد. علیو پایدار می
وري پایین عوامل تولید، دلیل بهرهدامی نظیر گوشت قرمز و شیر در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. این امر به
هاي سنتی ل اقتصادي، اعمال شیوهعدم کارایی واحدهاي تولیدي، ضعف در مدیریت، نادیده انگاشتن اصو

هاي علمی در بنابراین انجام پژوهش ).2008(دشتی،  باشدگیري از تکنولوژي مدرن میتولید و عدم بهره
وري عوامل تولید، بررسی کارایی و تحلیل اقتصادي در صنعت گاوداري به منظور زمینه تحلیل بهره

 ست. گیري بهینه از منابع موجود امري ضروري ابهره

ها یا واحدهاي تحت شرایط رقابتی، بقاي بنگاهدر داخل کشور مطالعات بیانگر آن است که 
بنابراین  ،ها یا واحدها بستگی داردوري آنها در مقایسه با سایر بنگاهتولیدي و خدماتی به بهره

ط قوت و آن، از نیازهاي اساسی براي شناخت نقا تو کیف یتوري و اطالع از کمگیري بهرهاندازه
ترین عامل بقاي یک بنگاه یا سازمان وري مهمترتیب افزایش بهرهشود. بدینضعف عملکرد، قلمداد می

   .)2005 اسالمی میبدي،(گردد در جامعه تلقی می
ده هاي شیروري اقتصادي گلهاثر عوامل تولید بر بهره با استفاده از روش تحلیل سیستم،همچنین 

درصدي قیمت  10/225درصدي هزینه خوراك،  81/83نتایج حاصله، افزایش  . بر مبنايگردیدمحاسبه 
درصد کاهش داده و آنرا  64/36وري را به میزان درصدي قیمت کنسانتره، شاخص بهره 84/133علوفه و 

درصد افزایش قیمت پایه شیر و یا  93/45درصد افزایش تولید شیر، یا  85/32رساند. به مرز واحد می

                                                             
1- Productivity 
2- Efficiency 
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ها به ازاي هر درصد چربی و پروتئین افزایش همزمان قیمت پایه شیر و اضافه پرداختدرصد  56/39
هاي مزبور را ارتقا بخشیده و اثر منفی افزایش قیمتدرصد  64/36وري را به میزان اضافی، شاخص بهره

وزستان، ها در استان خبا استفاده از روش تحلیل پوششی داده .)2006(رفیعی و همکاران،  کندجبران می
نتایج حاکی از آن است که میانگین کارایی فنی  به محاسبۀ کارایی واحدهاي پرورش گاو شیري اقدام شد.

است و این  88/0گردش، محصوالت این واحدها با استفاده از عامل نیروي کار و سرمایه، ثابت و در
جویی کنند تا ت خود صرفهدر نیروي کار، سرمایه درگردش و سرمایه ثاب 12/0واحدها باید نزدیک به 

هاي شیري در استان چهارمحال وري دامداريجهت محاسبه بهره .)2008(همتی و همکاران،  کارا شوند
کشش هر یک ازعوامل تولید استفاده  و بختیاري از رابطه ریاضی موجود بین تولید متوسط، تولید نهایی و

وري متعلق به هاي صنعتی شیري، بیشترین بهرهاريگاود . از میان سه نهاده مؤثر بر تولید شیر درگردید
اي . در مطالعه)2008الدینی و فرجی، (شمس عامل نیروي کار و کمترین آن متعلق به نهاده علوفه بود

هاي شیري ایران توسط روش ناپارامتریک اي از دامداريکارایی فنی نمونه گستردهدیگر در داخل کشور، 
که  1هاتحلیل فراگیر داده . میانگین کارایی فنی خالص مدلگرفتد ارزیابی قرار ها مورآنالیز فراگیر داده

محاسبه گردید. همچنین  درصد 79 بود سازي شدهبراي تمامی متغیرها بر اساس تعداد رأس دام نرمال
بود.  درصد 52که برابر  گردیدها تحت بازده کاهشی نسبت به مقیاس محاسبه عدم کارایی مقیاس بنگاه

 هاي بزرگتر با اندازه تعداد دام مناسب حرکت کنندهاي کوچکتر بایستی به سمت بنگاهبنگاه ر نتیجهد
  .)2011(بنائیان، 

گیري تغییرات جهت اندازه، هاي شیري استرالیااي بر روي دامداريدر مطالعه در خارج کشور نیز،
استفاده شد. نتایج  تیل -کوئیستترنوري کل از شاخص ها و محصول و به دست آوردن بهرهدر نهاده

داشته  80افزایش بیشتري از دهه  90داري در دهه وري به صورت معنینشان داد که شاخص بهره
با مطالعه در مناطق  .)2004(کامپوس و چه،  ها مناسب بودوري ساالنه در دامدارياست و رشد بهره

و نشان شد گیري اندازهها تحلیل فراگیر دادهوش ها توسط رامتیاز کارایی فنی دامداري ،اطراف مدیترانه
ها نیز نسبتاً ها کارا بودند. کارایی مقیاس دامداريگیري نهادهکارها در بهدرصد دامداري 15که تنها ه داد

درصد کارایی  5/2درصد بوده است. هر یک واحد افزایش در نسبت سود به هزینه،  75پایین و برابر با 
هاي مطالعه در مورد کارایی فنی دامداري .)2009(دگیستان و همکاران،  دهدمیمقیاس را افزایش 

                                                             
1 - Data Envelopment Analysis 
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براي فرضیه بازده ثابت نسبت  ها نشان داد کهاستان ازمیر ترکیه با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده
 ها به طور کاملدرصد دامداري 62درصد و براي فرضیه بازده متغیر نسبت به مقیاس،  52به مقیاس، 

 .)2009(اوزماي،  هاي بزرگتر کارایی باالتري دارندکارا بودند. همچنین عنوان شد که دامداري
ها هاي شیري استان بوردر ترکیه با استفاده از آنالیز فراگیر دادهکارایی فنی دامداريهمچنین، 

شان ایی فنیمی باشند و متوسط کار درصد100الی  درصد 6/28، که داراي کارایی فنی بین شدارزیابی 
هاي خوراك و نیروي کار به صورت غیر کارایی استفاده است. نشان داده شد نهاده درصد 2/64برابر 

هاي با مقیاس داري بین اندازه گله و کارایی وجود دارد که دامداريشوند. ارتباط مثبت و معنیمی
کارایی اقتصادي  ر،اي دیگدر مطالعه .)2010(دمیرکن،  بزرگتر سود اقتصادي بیشتري دارند

ارزیابی شد. نشان داده شد که عدم  هابا استفاده از روش تحلیل فراگیر داده هاي پرواريدامداري
 24ها گردد. در میان گاوداريها خنثی میدرصدي در هزینه18ها با کاهش کارایی اقتصادي دامدراي

یک از  به مقیاس داشتند و هیچ درصد بازده افزایشی نسبت 74درصد بازده ثابت نسبت به مقیاس و 
ها درصد دامداري 95مزارع نمونه بازده کاهشی نسبت به مقیاس نداشتند. همچنین نشان داده شد که 

هاي با حداقل هزینه درصد بیشتر از دامداري 10کارایی تخصیصی نداشتند. هزینه تولید در این مزارع 
 .)2010(سیهان و هازنکی،  بود

ها در زمینه صنعت پرورش گاو شیري را شاید بتوان به ن نسبت به سایر استانبرتري استان اصفها
درصد کل شیر تولیدي کشور، در این استان  4/9قدمت این صنعت در این استان مربوط دانست. در واقع 

درصد  3/5باشد که این میزان هزار واحد دامی می 362میلیون و  6شود. این استان داراي تأمین می
از  درصد گاوهاي اصیل کشور را دارا است. 75/14این استان  دهد.دام کشور را تشکیل میجمعیت 
گاوداري صنعتی در  2404، تعداد 1389واحد گاوداري صنعتی فعال در کشور در سال  19732مجموع 

برداري صنعتی واحد گاوداري شیري با مجوز بهره 2062استان اصفهان قرار دارند که از این میزان 
خراسان  باشند. استان اصفهان از لحاظ تعداد گاوداري شیري صنعتی فعال در کشور بعد از استانمی

. در این تحقیق با هدف تحلیل فنی و اقتصادي )2010(مرکز آمار ایران،  رضوي در جایگاه دوم قرار دارد
گیري ا به اندازههریزي این بنگاههاي شیري صنعتی و جهت بررسی فنی و اقتصادي و برنامهگاوداري

و مقایسه ها مقیاس آن واحدها با استفاده از روش تحلیل فراگیر دادهو اقتصادي  ،تخصیصیکارایی فنی، 
  پرداخته شد.وري واحدها آن با بهره
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  روش تحقیق
هاي شیري داراي پروانه صنعتی واقع در شهرستان جامعه آماري در این تحقیق شامل گاوداري

گاوداري  فعال واحد 450مشتمل بر  1390باشد. شهرستان اصفهان در سال می 1390اصفهان، در سال 
 رأس گاو شیرده نژاد اصیل هلشتاین است 15000نیمه صنعتی و صنعتی بوده که مجموعاً داراي  شیري

با استفاده از تجربیات کارشناسان و  پس از تهیه پرسشنامه، روائی و اعتبار آن .)2010(مرکز آمار ایران، 
ها و مصاحبه حضوري، اطالعات آزمون شد و با رجوع به دامداري حققین  کار آزموده دامپروريم

بخشی از اطالعات نیز به صورت ثبتی اي این واحدها اخذ گردید. مدیریتی، تولیدي، درآمدي، هزینه
و دقت  بود که بخاطرموجود  وحدت در سازمان جهاد کشاورزي شهرستان و تعاونی دامداران صنعتی

شماري استفاده شد و جهت انجام طرح از روش تمام. گیري شدبهرهاین اطالعات  از انسجام بیشتر
گاوداري  85آوري اطالعات به صورت مصاحبه حضوري انجام شد که در پایان از مجموع نحوه جمع

 ،اصفهان در شهرستان تحت پوشش تعاونی کشاورزان و دامداران صنعتی وحدت شیري صنعتی فعال
در این مطالعه به منظور تعیین کارایی واحدهاي گاوداري  تکمیل گردید. بطورکاملپرسشنامه  60تعداد 

توسط روش  ها،بودن داده مقطعی از روش ناپارامتري استفاده شده است. این روش با توجه به ماهیت
 هاوششی دادههاي تحلیل پ. این الگوها به روش)2005میبدي، (امامی ریزي خطی میسر استبرنامه

  هاي مختلف ارزیابی کارایی به دو دسته تقسیم بندي می شوند:به طور کلی روش. باشندمی معروف
   1هاي پارامتريروش -1
   2هاي ناپارامتريروش -2

گردد که در آنها ابتدا یک شکل خاص براي تابع تولید هایی اطالق میهاي پارامتري، به روشروش
هاي برآورد توابع که در آمار و اقتصاد سنجی مرسوم پس با یکی از روشس ،شوددر نظر گرفته می

هاي پارامتري به قرار د. مهمترین روشناست، ضرایب مجهول (پارامترهاي) این تابع برآورد می شو
  ذیل است:

 3تابع تولید مرزي قطعی -
 4تابع تولید مرزي قطعی آماري -

                                                             
1- Parametric Method  
2- Non parametric Method  
3- Deterministic Frontier Production Function Method  
4- Deterministic Stochastical Frontier Production Function Method  



 نژاد و همکارانقیقتحمحمدرضا 

182 

  1تابع تولید مرزي تصادفی -
 2تابع سود -

ابتدا یک شکل خاص براي تابع تولید در نظر گرفته هاي پارامتري، گونه که بیان شد، در روشانهم
که تمامی مشکالت انتخاب  ها ایجاد محدودیت خواهد نمود. چراشود. همین ویژگی در این روشمی

تري انتخـاب چه تابع مناسبی براي الگوي پارامتابع مناسب به نتایج کارایی نیز منتقل خواهد شد. چنان
. بنابراین در این مطالعه از )2010(رضایی آهن،  قعی خواهد بودواورد انواع کارایی غیرآنشود، نتایج بر

  هاي ناپارامتري استفاده شده است که مستقل از انتخاب نوع تابع هستند. روش
ه شود که سطح مشخصی از محصول را در حداقل هزینگفته می شرایطیکارایی تخصیصی به اما 

یا  سازي هزینهها در دسترس باشد و هدف بنگاه حداقلتولید نمایند. اگر اطالعات مربوط به قیمت
گیري کارایی گیري کارایی تخصیصی عالوه بر اندازهباشد، در این صورت اندازهحداکثرسازي سود 

ي کارایی فنی و گیرریزي خطی، یکی براي اندازهپذیر است. براي این منظور دو سري برنامهفنی امکان
بر  تحلیل فراگیر داده ها گیري کارایی هزینه مورد نیاز است. در مرحله اول با مدلدیگري براي اندازه

سازي عوامل تولید، کارایی فنی محاسبه شده و سپس کارایی تخصیصی به صورت زیر مبناي حداقل
   :)2005(امامی میبدي،  شودمحاسبه می
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iXهاي عوامل تولید و بردار قیمت iWدر اینجا   ریزي فوق حاصل خواهد که با حل مسئله برنامه
و سطح  iWه قیمت سازي هزینه بنگاه با همان هزینشد، بردار عوامل تولیدي است که باعث حداقل

دست صورت زیر بهبراي هر بنگاه به )EE(خواهد شد. در مرحله اول، کارایی اقتصادي  iYتولید 
  خواهد آمد: 

                                                             
1- Stochastical Frontier Production Function Method  
2- Profit Function Method  
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 = کارایی هزینه (کارایی اقتصادي)  )3(
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XW
XWEE





 

) نسبت حداقل هزینـه ممکـن بـه هزینـه موجـود EEا کارایی اقتصادي (در واقع کارایی هزینه ی
  دست خواهد آمد: صورت زیر بهباشد. در مرحله بعد، کارایی تخصیصی بهمی

  

)4(  
  کارایی هزینه (اقتصادي)

  =کارایی تخصیصی
  کارایی فنی

  
در تمامی عوامل تولید، به چه میزان تولید دهد که افزایشی نسبی نشان می 1بازده نسبت به مقیاس

تواند از مزایاي بازده به اي است که یک سازمان میرا افزایش خواهد داد. کارایی مقیاس نیز توسعه
دست آورد. فرض وجود بازده به مقیاس ثابت در یک اش به سوي مقیاس بهینه بهمقیاس با تغییر اندازه

گیرد و یک تشخیص کارایی فنی مورد توجه قرار نمی زمان درمدل به معنی این است که اندازه سا
تواند محصوالت را با همان نسبت خروجی به ورودي ایجاد نماید که سازمان سازمان کوچک می

شود. لذا در هاي ناشی از مقیاس ظاهر نمیها صرفهتر توانایی آن را دارد؛ زیرا در این سازمانبزرگ
شود. فاصله ی از مقیاس وجود دارد، فرض بازده به مقیاس ثابت ظاهر نمیهاي ناشهایی که صرفهبنگاه

 است 2بین مرزهاي بازده به مقیاس ثابت و بازده به مقیاس متغیر بیانگر مفهوم ناکارایی مقیاس
  . )2008(مهرگان، 

دو روش پارامتري و ناپارامتري استفاده کرد. در روش از توان نیز می وريجهت محاسبه بهره
و  هاي پارامتريبه همان دالیلی که در مورد ضعف روش براورد تابع تولید ضروري خواهد بود.رامتري پا

. در این روش، معیار ه استاز روش غیرپارامتریک استفاده شد در این مطالعه بیان شد، انتخاب نوع تابع
شود. روش عدد شاخص ریزي ریاضی و یا محاسبه عدد شاخص تعیین میوري با استفاده از برنامهبهره
وري است. استفاده از روش عدد هاي عمده متداول و کاربردي تعیین بهرهوري یکی از روشبهره

وري مستلزم ساخت شاخص مقداري نهاده کل و شاخص مقداري ستانده شاخص در محاسبه بهره

                                                             
1- Returns to Scale (RTS)  
2- Scale Inefficiency 
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مقداري  وري بایستی توجه داشت شاخص. با توجه به انواع شاخص بهره)1997(سالمی،  باشدمی
منطبق بر  1تیل -باشد. همچنین شاخص قیمتی ترنکوئیستتیل منطبق بر تابع ترانسلوگ می -ترنکوئیست

پذیري تابع تابع هزینه واحد ترانسلوگ است. بنابراین تمام خصوصیات مطلوب از جمله انعطاف
  ) نیز منعکس است. 2تیل (دیویژیا - وري ترنکوئیستترانسلوگ در شاخص بهره

تیل و از آنجا که انطباق این شاخص با تابع  - یستئه به خصوصیات مطلوب شاخص ترنکوبا توج
وري را به اجزاي مقیاس تولید، تغییر تکنولوژي و افزایش تولید ترانسلوگ امکان تجزیه رشد بهره

 و همچنین با توجه به مطالعات انجام شده ،)2009(بخشوده و اکبري،  آوردراندمان تولید فراهم می
وري از این شاخص براي محاسبه بهره )2011و محسنی ارزفونی،  2011امینی شال و همکاران، (

وري هاي مقداري ستانده و نهاده، شاخص بهرهها استفاده شد. با در دست داشتن شاخصگاوداري
  شود: صورت زیر مشخص میتیل به -یستئترنکو

)5(  *ln[ ] ( )ln( ) ( )ln( )
M N

jt i
T T T j js i is

j is js is

pTFP qQ Q R R S S
TFP p q 

      
1 1

1 1
2 2  

  
*و  TQ و همچنـین sو  tدر بنگاه  3وري کل عوامل تولیدبهره sTFPو tTFP در رابطه باال

TQ 
ام از کل درآمد jسهم ثابت محصول jsRباشند. هاي مقداري محصول و نهاده میبه ترتیب شاخص

 isSباشد. همچنین ها میام از کل درآمد در تمام بنگاهjمیانگین سهم درآمد محصول jRو  sبنگاه
ام از کـل iمیانگین سهم هزینه نهاده  iSو  sدر بنگاه  در کل هزینه تولید iسهم ثابت هزینه نهاده 

ام jمیانگین قیمـت محصـول  s ،jpدر بنگاه jقیمت واحد محصول  jspهزینه واحدها است.
میـانگین قیمـت هـر واحـد از  iqو  sدر بنگـاه  iهزینه هر واحد از نهاده  isqها، در تمام بنگاه

  ها است.بنگاهدر تمام iنهاده
توجه به مجموعه مطالعات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور و همچنین با استفاده از نظر  با

ها مورد وري گاوداريگیري کارایی و شاخص بهرههایی که براي اندازهنهادهمتخصصان مربوطه، 

                                                             
1-Tornquist-till 
2- Divisia  
3- Total Factor Productivity 
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ساالنه علوفه ذرت، مقدار استفاده قرار گرفتند عبارتند از: مقدار مصرف ساالنه یونجه، مقدار مصرف 
ها، تعداد تلقیح مصنوعی مصرف ساالنه کنسانتره، مقدار مصرف ساالنه کاه، هزینه دارو و درمان بیماري

در سال، تعداد کل کارکنان، مقدار مصرف ساالنه سوخت و مقدار مصرف ساالنه برق. همچنین قیمت 
ید شیر و قیمت هر لیتر شیر نیز به عنوان هاي ذکر شده اخذ گردید. میزان تولواحد هر یک از نهاده

مدهاي دیگري آها درالزم به ذکر است که دامداري میزان محصول و قیمت آن در نظر گرفته شد.
اجاره زمین، تولید برخی از محصوالت و فروش آنها را نیز به عنوان  ،ازجمله فروش گوساله، کود

عنوان درآمد اصلی واحدهاي گاوداري مورد شیر به درآمد دارند. اما در این مطالعه محصول اصلی یعنی
  است.  نظر بوده

  
  نتایج و بحث

دست آمده، کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادي، مقیاس و اي و قیمتی بههاي نهادهبا استفاده از داده
با فرض بازدهی متغیر نسبت به  DEAP 2.1افزار ها به کمک نرمنوع بازدهی نسبت به مقیاس دامداري

گیري کارایی را با ها امکان اندازهقیاس محاسبه گردید. شایان ذکر است که روش تحلیل فراگیر دادهم
سازد. فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس میسر می

اوتی از قبیل ها در مقیاس بهینه عمل کنند؛ اما مسائل متفتنها در صورتی قابل اعمال است که بنگاه
در محاسبه  .شود که یک بنگاه در مقیاس بهینه عمل نکندها و غیره موجب میاثرات رقابتی، محدودیت

ها محاسبات با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس با دو کارایی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده
ها به عنوان که نهاده هاییدر بنگاه شود.ها انجام میسازي نهادهرویکرد حداکثرسازي محصول و حداقل

ها کاهش گردد تا آنجا که ممکن است مصرف نهادهشوند و تالش میگیري ظاهر میمتغیرهاي تصمیم
گیري کارایی با فرض تر است. لذا اندازهها منطقیسازي نهادهیابد، محاسبه کارایی بر مبناي حداقل

  سازي نهاده انجام شد. قلبازده متغیر نسبت به مقیاس و بر مبناي حدا
هاي شیري منطقه مورد مطالعه با فرض بازدهی متغیر نسبت به نتایج محاسبه کارایی گاوداري

طور میانگین در سطح هاي مورد نظر بهدارد که بنگاهها بیان میسازي نهادهمقیاس و بر مبناي حداقل
مربوط به  774/0این مجموعه برابر با قرار دارند که حداقل کارایی فنی در  977/0کارایی تکنیکی 
باشد، که نشان می 053/0است. انحراف معیار کارایی فنی واحدها نیز برابر با  60دامداري شماره 
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ها وجود ندارد. نتایج میانگین انواع کارایی فنی، دهد پراکندگی زیادي در نرخ کارایی بنگاهمی
  ذکر شده است.  1 ولتخصیصی، اقتصادي و کارایی مقیاس واحدها در جد
  

  نتایج محاسبه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادي و کارایی مقیاس -1جدول 
  انحراف معیار  حداقل  حداکثر  میانگین  شرح

  053/0  774/0  1  977/0  کارایی فنی
  123/0  509/0  1  805/0  کارایی تخصیصی
  128/0  480/0  1  787/0  کارایی اقتصادي
  043/0  828/0  1  979/0  کارایی مقیاس

  هاي تحقیقمأخذ: یافته
  

دارد که متوسط کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادي ها بیان مینتایج محاسبه کارایی گاوداري
 31است. حد پایین کارایی تخصیصی مربوط به بنگاه شماره 787/0و  805/0ترتیب برابر با واحدها به

با کارایی  66ربوط به گاوداري شماره و حد پایین کارایی اقتصادي نیز م 509/0با کارایی تخصیصی 
و حداقل کارایی مقیاس  979/0ها برابر با باشد. متوسط کارایی مقیاس در بنگاهمی 480/0اقتصادي 
 043/0است. انحراف معیار کارایی مقیاس نیز برابر با  37مربوط به گاوداري شماره  828/0برابر با 

  است. 
دهد بوده و نشان می 977/0احدهاي پرورش گاو شیري متوسط کارایی فنی محاسبه شده براي و
اند (چراکه شاخص کارایی کمتر از عدد هرچند کارا نبودهکه این واحدها در طول دوره مورد بررسی 

. این مقدار کارایی بدین معناست اندناسب) فاصله زیادي نداشتهمباشد)، اما با عدد یک (کارایی یک می
هاي حاضر تولید شود؛ در واقع به طور درصد نهاده 97تواند توسط می که محصول تولیدي در واحدها

توان به همین موجود می هايمجموعه نهادهدرصد از  3با کاهش با بهبود مدیریت تولید و متوسط 
ها و دهد که همراه با بهبود مدیریت مصرف نهادهمیزان تولید دست یافت. این موضوع نشان می

هاي ، امکان افزایش بازدهی تولید وجود دارد. گاوداريهاي تولیدهادهمصرف و تخصیص بهینه ن
ها و در سطح تکنولوژي موجود، تولید خود را توانند بدون استفاده بیشتر از نهادهکارا در منطقه میغیر

یی ها از لحاظ کاراکه گاوداريافزایش دهند و تولید خود را به سطح دامداران کارا برسانند. با وجود آن
باتوجه به  بوده که 805/0 تکنیکی در وضعیت مطلوبی قرار دارند؛ ولی درجه کارایی تخصیصی آنها
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ها است. این ها با توجه به هزینه آننشانگر عدم تخصیص بهینه نهاده اختالف بیشتر آن با عدد یک،
کنندگان برتر موضوع منجر به کاهش کارایی اقتصادي این واحدها گردیده است. مشاهده رفتار تولید

ها و ترویج این در زمینه مدیریت تولید مثل، مدیریت خوراك، بهداشت و نحوه استفاده از نهاده
  اشد. تواند در افزایش انواع کارایی مؤثر بها بین سایر تولیدکنندگان، میروش

 19هاي مورد بررسی، ها نشان داد که از میان گاودارينتایج بررسی بازده نسبت به مقیاس واحد
) و مابقی 50و 49، 44، 43، 28گاوداري بازده افزایشی، پنج گاوداري بازده کاهشی (گاوداري شماره 

واحدهاي مورد واحدها بازدهی ثابت نسبت به مقیاس دارند. توجه به نوع بازدهی نسبت به مقیاس 
درصد واحدها داراي مقیاس صعودي و پتانسیل باالیی جهت افزایش تولید  31دهد بررسی نشان می
توانند مثالً با افزودن کنند، میها که در شرایط بازده صعودي نسبت به مقیاس تولید میبودند. این بنگاه

هاي ناشی از جوییو از صرفه بر نیروي کار متخصص، تولید خود را به نسبت بیشتري افزایش دهند
مقیاس بهره جویند. تنها پنج دامداري داراي بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس هستند که بایستی ظرفیت 

اند که مدیریت آن قدر بزرگ و وسیع شدهها آنتولید خود و اندازه گله خود را کاهش دهند. این بنگاه
کنترل کند و در وضعیت بازدهی کاهنده نسبت به  طور کارآمد تمامی مراحل تولید راتواند بهنمی

ها) داراي مقیاس ثابت بوده درصد واحد 43کنند. همچنین بیش از نیمی از گاوداري (مقیاس عمل می
هاي منطقه تنها سه کنند. در میان گاوداريترین مقیاس تولید خود عمل میو به عبارت دیگر در پربازده

از لحاظ کارایی فنی، اقتصادي و تخصیصی کامالً کارا  45و  62، 28هاي شماره ؛ گاوداريدامداري
دارند. اما این سه  1باشند. یعنی هم از نظر فنی و هم از لحاظ اقتصادي و تخصیصی، کارایی برابر با می

بازدهی به مقیاس کاهشی داشته که  28بنگاه از لحاظ کارایی به مقیاس کارا نیستند. گاوداري شماره 
دهد این گاوداري بایستی ظرفیت تولید و اندازه گله خود را کاهش دهد و دو گاوداري شماره نشان می

توانند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند. در بازدهی افزایشی نسبت به مقیاس داشته و می 45و  62
ورد نتایج انواع کارایی شامل کارایی اقتصادي، فنی، تخصیصی و بازدهی مقیاس واحدهاي م 2جدول 

بندي اساس امتیاز کارایی اقتصادي رتبهها بردر این جدول گاوداري ه است.مطالعه نشان داده شد
اند و در کنار هر گاوداري، امتیاز انواع کارایی و رتبه هر گاوداري از لحاظ آن نوع کارایی در پرانتز شده

دارند و  1باشند و کارایی برابر درصد واحدها از لحاظ فنی کامالً کارا می 75 کهنشان داده شده است. 
جویی به خرج دهند هاي مصرفی خود صرفهها کارا نبوده و بایستی در میزان نهادهدرصد گاوداري 25

  .کنندلذا در سطح پتانسیل تولید خود عمل نمی ،تا از لحاظ فنی کارا شوند
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  کل به تفکیک هر گاوداري ورينتایج محاسبه کارایی و بازدهی نسبت به مقیاس و شاخص بهره -2جدول 

شماره   ردیف
  دامداري

کارایی 
کارایی   کارایی فنی  اقتصادي

بازدهی نسبت   کارایی مقیاس  تخصیص
  به مقیاس

  شاخص 
  وري کلبهره

   034/1) 6(  کاهشی  959/0) 14(  1) 1(  1) 1(   1) 1(  28  1
  012/1) 8( افزایشی  892/0) 19(  1) 1(  1) 1(  1) 1(  62  2
  956/0) 42( افزایشی  858/0) 21(  1) 1(  1) 1(  1) 1(  45  3
  048/1) 4( افزایشی  840/0) 23(  995/0) 1(  1) 1(  995/0)2(  52  4
  996/0) 19( افزایشی  941/0) 17(  975/0) 3(  1) 1(  975/0)3(  72  5
  004/1) 11( افزایشی  854/0) 22(  944/0) 4(  1) 1(  944/0)4(  11  6
  977/0) 32( ثابت  1) 1(  927/0) 5(  1) 1(  927/0)5(  70  7
  978/0) 30( افزایشی  828/0) 24(  925/0) 6(  1) 1(  925/0)6(  37  8
  002/1) 12( ثابت  1) 1(  925/0) 6(  1) 1(  925/0)6(  27  9
  1) 16( افزایشی  890/0) 20(  911/0) 7(  1) 1(  911/0)7(  16  10
  885/0) 55( ثابت  1) 1(  897/0) 10(  1) 1(  897/0)8(  38  11
  950/0) 43( ثابت  1) 1(  896/0) 11(  1) 1(  896/0)9(  55  12
  967/0) 37(  ثابت  1) 1(  896/0) 11(  1) 1(  896/0)9(  22  13
  891/0) 54( افزایشی  969/0) 12(  892/0) 12(  1) 1(  892/0)10(  23  14
  129/1) 1( ثابت  1) 1(  888/0) 13(  1) 1(  888/0)11(  39  15
  986/0) 24( ثابت  1) 1(  887/0) 14(  1) 1(  887/0)12(  33  16
  932/0) 45( ثابت  1) 1(  885/0) 15(  1) 1(  885/0)13(  68  17
  860/0) 57( افزایشی  977/0) 10(  880/0) 17(  1) 1(  880/0)14(  14  18
  897/0) 53(  ثابت  1) 1(  878/0) 18(  1) 1(  878/0)15(  20  19
  973/0) 35(  افزایشی  927/0) 18(  876/0) 19(  1) 1(  876/0)16(  17  20
  342/0) 58( ثابت  1) 1(  873/0) 20(  1) 1(  856/0)17(  46  21
  996/0) 18( ثابت  1) 1(  867/0) 21(  1) 1(  867/0)18(  18  22
  979/0) 29( ثابت  1) 1(  856/0) 22(  1) 1(  856/0)19(  58  23
  869/0) 56( ثابت  1) 1(  873/0) 20(  1) 1(  851/0)20(  44  24
  991/0) 21( ثابت  1) 1(  829/0) 26(  1) 1(  829/0)21(  42  25
  962/0) 39( افزایشی  944/0) 16(  819/0) 27(  1) 1(  819/0)22(  73  26
  058/1) 3( افزایشی  984/0) 9(  902/0) 9(  898/0) 11(  810/0)23(  40  27
  07/1) 2( افزایشی  988/0) 7(  842/0) 25(  958/0) 5(  807/0)24(  64  28
  921/0) 48( افزایشی  994/0) 4(  802/0) 30(  1) 1(  802/0)25(  50  29
  325/0) 59( افزایشی  956/0) 15(  818/0) 28(  978/0) 4(  801/0)26(  30  30
  961/0) 40(  ثابت  1) 1(  844/0) 24(  945/0) 8(  797/0)27(  36  31



1392) 4)، شماره (1کنندگان (هش در نشخوارنشریه پژو  

189 

  913/0) 49( افزایشی  973/0) 11(  797/0) 32(  1) 1(  797/0)27(  19  32
  985/0) 25( ثابت  1) 1(  796/0) 33(  1) 1(  796/0)28(  65  33
  007/1) 10( ثابت  1) 1(  794/0) 34(  1) 1(  794/0)29(  21  34
  936/0) 44( ثابت  1) 1(  789/0) 35(  1) 1(  789/0)30(  15  35
  982/0) 27( ثابت  1) 1(  777/0) 36(  1) 1(  777/0)31(  63  36
  9/0) 51( افزایشی  999/0) 2(  768/0) 37(  1) 1(  768/0)32(  41  37
  984/0) 26( افزایشی  962/0) 13(  799/0) 31(  948/0) 7(  757/0)33(  29  38
  041/1) 5( ثابت  1) 1(  721/0) 40(  1) 1(  721/0)34(  35  39
  323/0) 60( ثابت  1) 1(  883/0) 16(  815/0) 14(  720/0)35(  69  40
  999/0) 17( ثابت  1) 1(  726/0) 39(  992/0) 3(  720/0)35(  26  41
  960/0) 41( ثابت  1) 1(  829/0) 26(  1) 1(  713/0)36(  61  42
  897/0) 52(  افزایشی  986/0) 8(  758/0) 38(  940/0) 9(  712/0)37(  34  43
  907/0) 50( افزایشی  992/0) 6(  812/0) 29(  872/0) 12(  708/0)38(  54  44
  927/0) 46( ثابت  1) 1(  701/0) 42(  1) 1(  701/0)39(  51  45
  927/0) 64( ثابت  1) 1(  904/0) 8(  774/0) 16(  699/0)40(  48  46
  1) 15( ثابت  1) 1(  694/0) 44(  1) 1(  694/0)41(  60  47
  978/0)33( افزایشی  998/0) 3(  880/0) 17(  779/0) 15(  685/0)42(  71  48
  967/0) 36( کاهشی  998/0) 3(  674/0) 45(  1) 1(  674/0)43(  12  49
  007/1) 9( کاهشی  998/0) 3(  643/0) 46(  997/0) 2(  642/0)44(  10  50
  963/0) 38( ثابت  1) 1(  633/0) 47(  1) 1(  633/0)45(  47  51
  974/0) 34( ثابت  1) 1(  698/0) 43(  907/0) 10(  633/0)45(  25  52
  310/1) 7( ثابت  1) 1(  623/0) 49(  1) 1(  623/0)46(  32  53
  980/0) 28( ثابت  1) 1(  619/0) 50(  1) 1(  619/0)47(  57  54
  990/0) 22( ثابت  1) 1(  627/0) 48(  955/0) 6(  599/0)48(  67  55
  869/0) 56( کاهشی  986/0) 8(  582/0) 44(  1) 1(  582/0)49(  44  56
  993/0) 20( کاهشی  992/0) 5(  573/0) 52(  1) 1(  573/0)50(  43  57
  1) 14( ثابت  1) 1(  570/0) 53(  1) 1(  570/0)51(  49  58
  976/0) 33( ثابت  1) 1(  509/0) 55(  1) 1(  509/0)52(  31  59
  988/0) 23( ثابت  1) 1(  551/0) 54(  872/0) 13(  480/0)53(  66  60
  

) 45و  62، 28هاي شماره شود، تنها سه گاوداري (دامداريمشاهده می 2 گونه که در جدولهمان
وه بر اینکه با باشند. این سه واحد عالاز لحاظ انواع کارایی اقتصادي، فنی و تخصیصی کامالً کارا می

ها کنند، حداقل هزینه را نیز در ترکیب نهادهها مقدار مشخصی محصول تولید میمصرف حداقل نهاده
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باشند اما از لحاظ مقیاس کارایی گیرند، لذا از لحاظ فنی، تخصیصی، اقتصادي کامالً کارا میدر نظر می
  مناسبی ندارند. 

، 70، 11، 72، 52هاي شماره شود، گاوداريمشاهده می 2 بنگاه ابتدایی جدول 10طور که در همان
توانند ، اما از لحاظ اقتصادي کارا نبوده و نمیباشندبا اینکه از لحاظ فنی کامالً کارا می 16و  27، 37

صورت کارایی ترکیب کنند؛ با این حال این واحدها نسبت به بسیاري از ها را در حداقل هزینه بهنهاده
تري دارند. همچنین یی فنی یک هستند، از لحاظ اقتصادي کارایی مناسباکه داراي کارهایی دامداري

با اینکه   47و  32، 57، 44، 43، 49، 31هاي شماره شود که گاوداريبنگاه انتهایی مشاهده می 10در 
در  از لحاظ فنی کارا هستند ولی از لحاظ کارایی اقتصادي و تخصیصی در رتبه مناسبی قرار ندارند.

ها را در کمترین هزینه تهیه و توانند نهادهواقع هزینه تولید در این واحدها بیش از حد است و نمی
ها عالوه بر اینکه در جهت بهبود عملکرد گاوهاي ترکیب کنند. لذا مدیران و کارشناسان دامداري

ات نگهداري، رشد، دارند و با تنظیم یک جیره متعادل نیازهاي خوراکی و احتیاجمی شیري گام بر
ها و ترکیب بهینه عوامل سازند، بایستی به قیمت نهادههاي شیرده را بر طرف میآبستنی و تولید گاو

سازي هزینه تولید توجه داشته باشند، تا شاهد کارایی قیمت و هزینه (کارایی تولید در جهت حداقل
  هاي خود باشند.  تخصیصی و اقتصادي) در دامداري

وري گیري شد. میانگین بهرهتیل اندازه-ها توسط شاخص ترنکوئیستري کل گاوداريوسطح بهره
محاسبه گردید. این میزان  941/0ها برابر با تیل در گاوداري-کل با استفاده از شاخص ترنکوئیست

 ،طور متوسط به ازاي هر یک واحد هزینه (نهاده)هاي مورد مطالعه بهبدین معنی است که در دامداري
وري مربوط به ترین میزان بهرهگردد. پایینواحد درآمد ناخالص (محصول) عاید دامدار می 941/0

 39وري مربوط به دامداري شماره و باالترین سطح بهره 323/0وري با سطح بهره 69دامداري شماره 
با ها برابر تیل براي دامداري-است. انحراف معیار شاخص ترنکوئیست 129/1وري با سطح بهره

  وري به تفکیک هر دامداري آمده است. ) نرخ شاخص بهره2باشد. در جدول (می 148/0
باشد. این واحد از لحاظ فنی کامالً ) می129/1وري (داراي باالترین سطح بهره 39گاوداري شماره 

بت نسبت باشد؛ این واحد از لحاظ کارایی مقیاس در بازدهی ثاکارا بوده ولی از لحاظ اقتصادي کارا نمی
باشد داراي عالوه بر اینکه از لحاظ فنی و اقتصادي کارا نمی 69به مقیاس قرار دارد. گاوداري شماره 

است.  1است ولی از لحاظ کارایی مقیاس در سطح بهینه برابر با  323/0وري برابر با کمترین میزان بهره
  تر از میانگین جامعه قرار دارد. ایینبایستی توجه داشت که این واحد از لحاظ کارایی فنی و اقتصادي پ
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ها داراي درصد از گاوداري 26دهد وري کل در این تحقیق نشان مینتایج محاسبه شاخص بهره
د. این نوري مناسبی در استفاده از عوامل تولید برخورداروري برابر و باالتر از یک هستند و از بهرهبهره

درصد از  74باشند. همچنین وري مناسب تولیدي میرهها داراي سود خالص منطبق با بهگاوداري
ها سود گر آن است که این گاوداريوري کل کمتر از یک بوده و بیانها داراي شاخص بهرهگاوداراي

وري کل هاي داراي شاخص بهرهاند. از میان گاودايوري مناسب تولید کسب نکردهخالصی منطبق با بهره
گاوداري کارا نبوده و  3ها هستند تنها وري مناسبی در استفاده از نهادهراي بهرهبرابر و بیشتر از یک که دا

  کنند.ها را در سطح کارایی مصرف میوري مناسب کارا نیز بوده و نهادههاي داراي بهرهمابقی گاوداري
 تقسیم شدند و )942/0( و غیرکارا )940/0( ها بر اساس کارایی فنی به دو گروه کاراگاوداري
هاي کارا وري بین گاوداريوري آنها مقایسه گردید اما هیچ تفاوتی از لحاظ میانگین بهرهمیانگین بهره

  و غیرکارا مشاهده نگردید.
گیري شد. براي این وري کل اندازهها با شاخص بهرهدر ادامه همبستگی بین سوددهی دامپروري

ر نرمال بودن آنها با استفاده از ضریب همبستگی ها و غیاي بودن مقیاس دادهمنظور با توجه به فاصله
گیري شد که نشان داده شد بین آنها ها اندازهوري دامپروري، همبستگی بین سوددهی و بهره1اسپیرمن

  باشد.دار نمیوجود دارد که معنی 123/0همبستگی مثبت برابر با 
  

  گیري نهایی و پیشنهاداتنتیجه
هاي شیري محاسبه گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که داريدر این تحقیق انواع کارایی گاو

باشند و از امکانات و ظرفیت تولید ها از لحاظ فنی کامالً کارا میدرصد) از گاوداري 75سه چهارم (
توانند ها، از لحاظ فنی کارا نبوده و مینمایند؛ اما مابقی گاوداريخود به طور کارآمد استفاده می

در  آوري به صورت بهینه استفاده کنند تا کارا شوند.وامل تولید خود را با همین سطح فنامکانات و ع
هاي مصرفی خود، عالوه بر کاهش با تعیین میزان مصرف بهینه از هر یک از نهاده واحدهاي کاراواقع 
رایی فنی پایین در واحدهاي داراي کا .انددادههاي مورد نظر را افزایش هاي تولید، اثربخشی نهادههزینه

کارگیري گیري از نژادهاي اصالح شده با بازده باال، بهباید از طریق استفاده از تکنیک اصالح نژاد، بهره
اسپرم گاوهاي نر ممتاز، مدیریت تولید مثل، مدیریت جیره و مدیریت بهداشت دام، کارایی فنی را 
                                                             
1- Spearman’s Rank Correlation Coefficient 
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ز لحاظ کارایی اقتصادي و تخصیصی، درصد) ا 95ها (در همین راستا اکثر گاوداري بهبود بخشید.
رغم آنکه واحدها از لحاظ فنی کارا هستند، اما به علت باال بودن دهد علیناکارا هستند؛ که نشان می

ها را با هزینه ها، کارایی اقتصادي و تخصیصی مناسبی ندارند و بایستی نهادههزینه تولید گاوداري
اقتصادي و تخصیصی کارا شوند. در واحدهاي فاقد  کمتري تهیه کرده و مصرف کنند تا از لحاظ

باره استفاده از نهاده، به ویژه خوراك دام بررسی شود. در این بهینه کارایی اقتصادي باید میزان مصرف
ها، به ویژه خوراك دام به هاي غذایی با حداقل هزینه و خرید نهادهریزي در تعیین جیرههاي برنامهمدل

اند مفید باشد. در واحدهایی که از لحاظ مقیاس کارا نیستند و کارایی پایین دارند توصورت تعاونی، می
هاي ناشی از مقیاس را براي این واحدها ایجاد کرد. پیشنهاد باید با تعیین اندازه بهینه گله، صرفه

ا قرار هاي کارا به عنوان مجموعه مرجع در اختیار واحدهاي ناکارشود که اطالعات تولیدي گاوداريمی
  ها، شاهد افزایش تولید در اثر افزایش تعداد واحدهاي کارا باشیم. گیرد تا با الگو گرفتن از این مجموعه

محاسبه  941/0ها برابر با تیل در گاوداري -وري کل با استفاده از شاخص ترنکوئیستمیانگین بهره
هاي شهرستان که گاوداريدهد نشان می باشد،که این رقم کمتر از یک مینآباتوجه به  گردید که

اند. به این معنی که نسبت هاي مورد بررسی برخوردار بودهوري طی سالاصفهان از رشد منفی بهره
در شرایط کلی که تولید به مصرف نهاده با گذشت زمان در واحدهاي تولید شیر، کاهش یافته است. 

سو از هدر رفتن منابع ها، از یکوري نهادهرهتوان با افزایش بهوري عوامل تولید پایین است، میبهره
جلوگیري کرد و از سوي دیگر باعث کاهش متوسط هزینه تولید شیر شد و در نتیجه سود بیشتري 

باشد. وري ترکیبی از تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژي میالزم به ذکر است که بهرهکسب نمود. 
وري نیز امیدوار بود. ضمن اینکه بهبود تغییرات تکنولوژیکی هرهتوان به بهبود بلذا با بهبود کارایی می

هاي غذایی نوین و..) نیز در واحدهاي هاي نوین تلقیح، استفاده از مکملعنوان مثال، روش(به
  مدت دنبال شود.  عنوان هدفی بلندگاوداري باید به
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Abstract 
In this study, according to the role of the milk production and dairy cattle 

breeding industry in GDP and food security and also the role of Isfahan province in 
Iran's animal husbandry sector, some economical indexes of milk are investigated 
in Isfahan County. Therefore, dairy farms efficiency was evaluated by using Data 
Envelopment Analysis and the Total Factor Productivity (TFP) of farms measured 
by using Tornqvists-Theil indicator. Gathering the data for this study was done by 
using documents, observation and interview methods. The results of efficiency 
calculation with assumption of constant return to scale and basis on minimization 
of inputs show that 75 of farms were technically efficient. But average of allocative 
and economic efficiency showed inefficiency in milk production. The results of 
scale return showed that 19 farms had increasing growth in production with 
increasing capacity, five farms has been growth in production and 36 farms had 
constant growth with increasing capacity. The average of TFP in farms was equal 
to 0.94 that showed dairy farms in Isfahan County had negative growth in TFP 
means that production growth in them has been less than inputs growth.   
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