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 شهرستان گرگان هاي شيري ارزيابي كارايي اقتصادي و فني گاوداري
 

 2يفاطمه کاظمو  1فرشيد اشراقي*

 عجيؼي  َم وـبٍسصي ٍ هٌبثغداًـگبُ ػل ،وـبٍسصي هذيشيت داًـىذُ ،وـبٍسصي گشٍُ التصبد ،اػتبديبس1

 عجيؼي گشگبى داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ ،دام ِيتغز يدوتش يداًـد2َ ،گشگبى

 27/2/1393 ؛ تبسيخ پزيشؽ: 28/10/1392تبسيخ دسيبفت:  

 1چكيذه

دس ؿْشػتبى گشگبى هَسد  يشيگبٍ ؿ يذيتَل يٍاحذّب يٍ التصبد يفٌ ييوبسا ضاىيه كيتحم ييدس ا

عَس  ًبهِ ثِ پشػؾ 33آٍسي ؿذُ اص  خوغ يّب هٌظَس ٍ ثب اػتفبدُ اص دادُ ييّو . ثِگشفتلشاس  يبثياسص

ٍاحذّب  ييا يّب يظگيٍ يول يثشسػ حياػتفبدُ ؿذ. ًتب يًبپبساهتش ٍ يپبساهتش ىشديصهبى اص دٍ سٍ ّن

ػذم  بيتٌَع  ييتش ثيؾهَسد هغبلؼِ اص لحبػ هؼبحت ول ٍ اًذاصُ گلِ  يذيتَل يوِ ٍاحذّب دادًـبى 

. دس ثخؾ هحبػجِ ثَدًذسا داسا  يّوگٌ بيؿجبّت  ييتش ثيؾ شيؿ ذيٍ اص لحبػ ػي هبله ٍ تَل يّوگٌ

 وِ داگالع ًـبى داد -وبة ذيتَل تبثغثش اػبع ثشآٍسد  يپبساهتش ىشديسٍ حيًتب ،يٍ التصبد يفٌ ييوبسا

. ثبؿذ هيدسصذ  72ٍ  75حذٍد  تيتشت هزوَس ثِ يذيتَل يٍاحذّب يٍ التصبد يفٌ ييوبسا ييبًگيه

 تيتشت ثِ يٍ التصبد يفٌ يّب ييوبسا ،يٍ التصبد يفٌ تيشيدس صَست ثْجَد هذ وِ ًـبى داد حيًتب

 ىشديدس سٍ يٍ التصبد يفٌ ييوبسا حيًتب بعثش اػ ي،يچٌ اػت. ّن ؾيدسصذ لبثل افضا 24ٍ  22حذٍد 

دسصذ  55ٍ  76حذٍد  تيتشت َس ثِهزو يذيتَل يٍاحذّب يٍ التصبد يفٌ ييوبسا ييبًگيه ،يًبپبساهتش

 سا ّب آى يٍ التصبد يفٌ يّب ييوبسا تَاًذ هي يٍ التصبد يفٌ تيشيثْجَد هذ ح،يًتبايي . عجك ثَدُ اػت

  .دّذ ؾيدسصذ افضا 45ٍ  24حذٍد  تيتشت ثِ
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  مقذمه

تن ثِ ٍسٍدي آى يب خشٍخي يه ػيؼصَست ًؼجت  ى ثِاتَ هيآى ػبدُ ولي ٍ دس ؿىل  وبسايي سا

ٍ  ّب ىبدس ػبصه يياهشٍصُ هحبػجِ وبسآثِ هٌبثغ هصشف ؿذُ تؼشيف ًوَد.  هذُدػت آ ًؼجت هحصَل ثِ

ٍ  يداخل يّب دس صحٌِ يشيپز سلبثت يضاىه يؼِهٌظَس همب ثِ ياص الذاهبت ضشٍس يىيگًَبگَى  يغصٌب

وِ هَخت سا ثلىِ هـىالت هَخَد  يشيتهذ ييًِ تٌْب تَاًب ييوـَس اػت. هحبػجِ وبسآ يه يخبسخ

ٍ  ييوبسآ يشيگ دّذ. اًذاصُ يًـبى ه اًذ، ؿذُ يالتصبد يٍ ًمصبى دس ػولىشد ٍاحذّب ييػذم وبسآ

ٍضغ  ّب، تيّفؼبل يهٌبثغ، ػغح ثبصدّ يشيوبسگِ ث يفيتچَى: و يهَاسد يبثيصهبى ثِ اسص يآى ع ييشاتتغ

ٍ  يٍس ثْجَد ثْشُ يّب ؿذُ، وـف سٍؽ ييتذٍ يّب ّب، اًحشافبت اص ثشًبهِ ييّب ٍ ًبسػب هَخَد، ضؼف

تحميمبت هتفبٍتي دس ايي صهيٌِ ّن دس داخل ٍ ّن  ًوبيذ. هي يبديووه ص م،اصالحبت هَسد لضٍ يهؼشف

ثِ  1م تبثؼي هتؼبلي( ثب اػتفبدُ اص فش2002) تشووبًي ٍ هحوذيدس خبسج اص وـَس اًدبم ؿذُ اػت. 

ّبي هَسد اػتفبدُ  تخويي وبسايي فٌي ٍاحذّبي پشٍاسثٌذي گَػبلِ دس اػتبى فبسع پشداختٌذ. ًْبدُ

عَس هتَػظ   اي، ػي، وبسگش ٍ ٍام ثَدًذ. ًتبيح ًـبى داد وِ ثِ ؿبهل آة هصشفي، داسٍ، رست ػلَفِ

( ثب اػتفبدُ اص 2007ي ٍ ؿَؿتشيبى )دسصذ ثَدُ اػت. تشووبً 71وبسايي فٌي ٍاحذّبي هزوَس ثشاثش ثب 

ّبي ؿيشي ؿْشػتبى ؿيشاص  داسيفشم تبثؼي وبة داگالع ٍ تشاًؼلَي ثِ تحليل وبسايي فٌي گبٍ

ّبي هَسد اػتفبدُ ؿبهل وٌؼبًتشُ، ػلَفِ، هيبًگيي ٍصى گبٍ ؿيشي، هيضاى تلفبت، اًذاصُ  پشداختٌذ. ًْبدُ

تش اص  داگالع هٌبػت -ًتبيح ًـبى داد وِ فشم وبةگلِ گبٍ، ػي ٍ هيضاى تحصيالت داهذاس ثَدًذ. 

گيشي ًيؼت. هْشخَ  تشاًؼلَي ثَد. اهب آصهَى هشثَط ثِ گبهب ًـبى داد وِ همذاس وبسايي فٌي لبثل اًذاصُ

ّبي تؼبًٍي گبٍ ؿيشي دس اػتبى  ( دس تحميك خَد ثِ ثشسػي وبسايي فٌي ؿشوت2011ٍ ّوىبساى )

اي اػتفبدُ  ًبهِ صَست پشػؾ ثِ 87دس ايي هغبلؼِ اص اعالػبت ػبل وْگيلَيِ ٍ ثَيشاحوذ پشداختٌذ. 

ّبي هيضاى  ٍ ًْبدُداگالع  -وبةؿذ. سٍؽ هَسد اػتفبدُ، سٍيىشد التصبدػٌدي ثَد وِ اص تبثغ تَليذ 

ػجَع هصشفي، ًوه، هىول ٍ وٌؼبًتشُ اػتفبدُ ؿذ. ًتبيح ايي تحميك ًـبى داد وِ هيبًگيي وبسايي 

( وبسايي 2011دسصذ ثَدُ اػت. دس تحميك سفيؼي ٍ ّوىبساى ) 94َس حذٍد فٌي دس هٌغمِ هزو

ّبي صٌؼتي تَليذ ؿيش دس اػتبى گيالى هَسد ثشسػي لشاس گشفت. دس ايي هغبلؼِ اص سٍؽ  گبٍداسي

ّبي هَسد اػتفبدُ ؿبهل خَسان، ًيشٍي وبس، ػَخت، ثيوِ  ّب اػتفبدُ ؿذ ٍ ًْبدُ تحليل پَؿـي دادُ

                                                 
1- Transcendental 
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ًـبى داد وِ هتَػظ وبسايي فٌي ثب  دس تحميك اخيش سهبى، آة ٍ ثشق ثَدًذ. ًتبيحدام، ثْذاؿت ٍ د

دسصذ  98دسصذ ٍ ثب فشض ثبصدُ هتغيش ًؼجت ثِ هميبع حذٍد  88فشض ثبصدُ ثبثت ًؼجت ثِ هميبع 

گيشي  ّب ثِ اًذاصُ ( ثب اػتفبدُ اص سٍؽ تحليل فشاگيش داد2012ُثَدُ اػت. اهيٌي ؿبل ٍ ّوىبساى )

ّبيي اص خولِ  هضاسع صٌؼتي پشٍسؽ گبٍ ؿيشي دس اػتبى تْشاى پشداختٌذ. دس ايي هغبلؼِ ًْبدُ وبسايي

يًَدِ ػيلَيي، وٌؼبًتشُ، تؼذاد وبسوٌبى ٍ هصشف ػَخت هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت. ًتبيح ًـبى داد وِ 

 دسصذ داسًذ.  93عَس هيبًگيي ٍاحذّبي تَليذي هزوَس وبسايي فٌي  ثِ

اػتفبدُ اص سا ثب  َصلٌذيدس ًسا  يشيهضاسع گبٍ ؿ يفٌ يي( وبسا2003) بچبًذساويخبفَسٍال ٍ پش

 ِ،يوبس، ػشهب يشٍيً يّب هغبلؼِ اص تبثغ وبة داگالع ٍ ًْبدُ ييوشدًذ. دس ا يثشسػ يًَيسگشػ ىشديسٍ

 َدُثدسصذ  85عَس هتَػظ  ثِ يفٌ ييًـبى داد وِ وبسا حيخَسان اػتفبدُ ؿذ. ًتب ضاىياًذاصُ گلِ ٍ ه

سا ّب وبسايي هضاسع گبٍ ؿيشي دس ػَئذ  سٍؽ تحليل پَؿـي دادُاص ( ثب اػتفبدُ 2005خبًؼَى ) اػت.

ّبي  ّبي هَسد اػتفبدُ ؿبهل ػلَفِ، ًيشٍي وبس، ػشهبيِ، اًشطي ٍ داًِ . ًْبدُلشاس دادثشسػي هَسد 

دسصذ ثَدُ  77ثب عَس هتَػظ وبسايي فٌي ثشاثش  ًـبى داد وِ ثِ حبضش خَساوي ثَدًذ. ًتبيح تحميك

 يبثيًبدٍ ٌّذ سا اسص ليتبه بلتيدس ا يشيهضاسع گبٍ ؿ يفٌ يي( وبسا2008) نيػبساٍاًبوَهبس ٍ خاػت. 

وبس ٍ  يشٍيخَسان، ً يّب ٍ تبثغ وبة داگالع ٍ ًْبدُ يًَيسگشػ ىشديهغبلؼِ اص سٍ ييوشدًذ. دس ا

ثَدُ اػت. دسصذ  82حذٍد  يفٌ يياًـبى داد وِ هتَػظ وبس حياػتفبدُ ؿذ. ًتب يداهپضؿى يّب ٌِيّض

ّب وبسايي فٌي هضاسع گبٍ ؿيشي دس  ( ثب اػتفبدُ اص سٍؽ تحليل پَؿـي داد2009ُاٍصهبي ٍ ّوىبساى )

ّبي هَسد اػتفبدُ ؿبهل ًيشٍي وبس، ػلَفِ ٍ وٌؼبًتشُ ثَدُ اػت. ًتبيح  تشويِ سا ثشسػي وشدًذ. ًْبدُ

دسصذ ثَدُ  62ٍ  52تشتيت  ِ هميبع هيضاى وبسايي فٌي ثًِـبى داد وِ ثب فشض ثبصدّي ثبثت ٍ هتغيش ث

( ثب اػتفبدُ اص سٍيىشد التصبد ػٌدي وبسايي فٌي هضاسع گبٍ ؿيشي دس 2010اػت. چيلذهي ٍ ّوىبساى )

ّب  ايبلت ٍيؼىبًؼيي آهشيىب سا ثشسػي وشدًذ. دس ايي هغبلؼِ اص تبثغ وبة داگالع اػتفبدُ ؿذ ٍ ًْبدُ

عَس هتَػظ وبسايي هزوَس حذٍد  . ًتبيح ًـبى داد وِ ثًِذضاى خَسان ٍ ػشهبيِ ثَدؿبهل اًذاصُ گلِ، هي

( وبسايي فٌي هضاسع گبٍ ؿيشي سا دس ؿشق آفشيمب ثشسػي 2010دسصذ اػت. گالى ٍ هَسيتي ) 95

ّبي هَسد اػتفبدُ ؿبهل ًيشٍي  ّب اػتفبدُ ؿذ. ًْبدُ وشدًذ. دس ايي هغبلؼِ اص سٍؽ تحليل پَؿـي دادُ

دسصذ ثَدُ  49عَس هتَػظ حذٍد  وٌؼبًتشُ ٍ ػلَفِ ثَدُ اػت. ًتبيح ًـبى داد وِ وبسايي فٌي ثِ وبس،

 اػت.
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 فٌي ٍ التصبديتحليل   يؼٌي ثشآٍسد وبسايي، تب ثب اػتفبدُ اص چٌيي اثضاسي ؿذُ تالؽدس ايي تحميك 

ّذف اصلي ؿَد. اػتبى گلؼتبى اًدبم ؿْشػتبى گشگبى صٌؼتي ؿيشي دس  ّبي ثشاي گبٍداسيهٌبػجي 

فٌي ٍ التصبدي اػت. وبسايي دٍ ًَع تَليذي اص لحبػ  ّبيٍضؼيت هَخَد ٍاحذايي تحميك، ثشسػي 

تَليذي هٌغمِ اص لحبػ  ّبيٍاحذآيب  دس ًخؼت، گَيي ثِ ايي ػَاالت اػت، دًجبل پبػخ ايي تحميك ثِ

اوثش  ش، آيب هيضاى وبسايي فٌيػجبست ديگ  ثِ ثشًذ؟ آلي ثِ ػش هي وبسايي فٌي ٍ التصبدي دس ؿشايظ ايذُ

عَس هيبًگيي دس هٌغمِ( ًؼجت ثِ ػبيش هٌبعك لبثل همبيؼِ ٍ يب داساي ثشتشي  چٌيي ثِ )ٍ ّن ّب آى

تَليذي هٌغمِ اص لحبػ وبسايي فٌي ٍ التصبدي تب چِ حذ  ّبيٍاحذ، تفبٍت ثيي ٍ دس ًْبيت ثبؿذ. هي

 ثش ٍالغ ؿَد.ؤبي آتي چٌيي ٍاحذّبي تَليذي هّ سيضي تَاًذ دس ثشًبهِ هي ًتبيح ايي هغبلؼِاػت؟ 

 

 ها روشمواد و 

ذ: سًٍذ سؿذ ًدٍ هَضَع اػبػي دس تدضيِ ٍ تحليل ػولىشد ٍاحذّبي التصبدي ٍخَد داس

)ػبيش  ػولىشد يه ثٌگبُ يب صٌؼت دس عَل صهبى ٍ سًٍذ سؿذ هزوَس دس همبيؼِ ثب ػبيش ٍاحذّب

وـبٍسصي، همبيؼِ ػولىشد يه هضسػِ ثب هضاسع ديگش يب  ّبي التصبد ّب يب صٌبيغ(. دس تحليل ثٌگبُ

ى التصبد وـبٍسصي ثَدُ اػت. دس وبسّبي اٍليِ، چٌيي بثْتشيي هضاسع هَخَد، ّوَاسُ هَسد ػاللِ هحمم

هثل تَليذ دس ّىتبس يب تَليذ دس ٍاحذ ًيشٍي وبس  ًبلصّبيي  ثب اػتفبدُ اص ؿبخص تش ثيؾهمبيؼبتي 

( يؼٌي هيضاى دٍسي 1957بلؼبت خذيذتش، وبسايي، ثش هجٌبي پيـٌْبد فبسل )گشفت. اهب دس هغ صَست هي

وِ حذالل همذاس آى، صفش )ػذم وبسايي هغلك( ٍ حذاوثش، يه  ؿَد تَاثغ تَليذ هشصي تؼشيف هي اص

وـبٍسصي  ايذُ فبسل دس ثؼيبسي اص تحميمبت ثؼذي دس صهيٌِ التصبد ٍ التصبد ثبؿذ. )وبسايي وبهل( هي

عَس خالصِ، عجك ًظش فبسل، وبسايي يه ثٌگبُ، ػجبست اػت اص  تِ ٍ گؼتشؽ دادُ ؿذ. ثِوبس گشفِ ث

ّب ٍ  وِ توبم دادُ ّب، هـشٍط ثِ ايي حذ وبفي صيبد اص يه همذاس هفشٍض دادُ تَليذ يه ػتبًذُ ثِ

خولِ  ي اصّبي . فبسل دس همبلِ خَد، فشض(1957فبسل، ) گيشي ؿذُ ثبؿٌذ عَس صحيح اًذاصُ ّب ثِ ػتبًذُ

اي ثشاي توبهي  ثبصدُ ثبثت ثِ هميبع، ّوگٌي ٍ خغي ثَدى تبثغ تَليذ ٍ يىؼبى ثَدى الالم ّضيٌِ

 ّب سا دس ًظش گشفت. ثٌگبُ

ػٌَاى تبثغ تَليذ وبسا )تبثغ  ثب فشض ٍخَد ثبصدّي ثبثت ثِ هميبع ٍ هـخص ثَدى تبثغ تَليذي ثِ

يب )ليوتي  ،وبسايي فٌيصَست  ي وبسايي ثِثشا ساي ا ًِبگ ثٌذي ػِ تَاى تمؼين تَليذ هشصي(، هي

وبسايي فٌي، ٍضؼيت تَليذ هَخَد سا  .(1999گشيي، ) اسائِ داد (يب ّضيٌِ يب ول)التصبدي ٍ  (تخصيصي
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. دّذ هَخَد ًـبى هي فٌبٍسيّب ٍ  ًؼجت ثِ حذاوثش همذاس تَليذ هوىي ثب فشض تشويت هؼيٌي اص ًْبدُ

ايي تشويت دس حبلت حذاوثش  ّبي هَخَد سا ًؼجت ثِ ت ًْبدُوبسايي ليوتي يب تخصيصي، ٍضؼيت تشوي

)ٍ اص ًظش سيبضي ثشاثش ثب  وبسايي التصبدي، وِ تلفيمي اص دٍ هؼيبس لجليٍ ثبالخشُ،  دّذ ػَد ًـبى هي

 دّذ ثبؿذ، ٍضؼيت تَليذ هَخَد سا ًؼجت ثِ ٍضؼيت حذاوثش ػَد ًـبى هي ( هيّب آىضشة  حبصل

دّذ وِ يه  ًـبى هيهيضاى ساًذهبى يه دػتگبُ  ذّوبًٌيگش، وبسايي فٌي ػجبست د ثِ .(1957)فبسل، 

 تشثشؤؿىل ه سا خَد ثٍِالؼي ّبي  ّب ٍ تَاًبيي ظشفيت، ّب چمذس اص پتبًؼيلاص لحبػ فٌي ثٌگبُ تَليذي 

ي وبساي دسآهذُ ثبؿذ،ٍالؼي صَست  تش ثِ وٌذ. ّش چِ ايي پتبًؼيل ثيؾ اػتفبدُ هيتش  ٍ ثب اتالف هٌبثغ ون

عَس هـبثِ، وبسايي التصبدي ّويي  يب يه ًضديىتش خَاّذ ثَد. ثٍِ صذ  دس فٌي ثبالتش ثَدُ ٍ ثِ صذ

وٌذ. ثٌبثشايي،  گيشي هي يبثي ثِ حذاوثش ػَد هوىي ثشسػي ٍ اًذاصُ هغلت سا ٍلي اص خْت اهىبى دػت

تش دس  گش تَاًبيي ثيؾ ثيبى ،يب يهٍ صذ  دس  صذتش ثَدى وبسايي التصبدي ثِ  ثبالتش ثَدى ٍ يب ًضديه

 ثبؿذ. وؼت حذاوثش ػَد هوىي هي

 ثبؿٌذ ثِ ؿشح صيش هي ؿىل خالصِثِ گيشي وبسايي چٌذيي سٍؽ ولي ٍخَد داسد وِ  ثشاي اًذاصُ

 :(1999گشيي، )
 

 

 

 

 

هشص تَليذ  ثبثشاي ثشآٍسد وبسايي اص تَاثغ تَليذ )ّضيٌِ يب ػَد( هشصي ٍ تفبٍت  ،ي هشصيّب هذلدس 

ؿَد. تبثغ تَليذ هشصي حذاوثش هيضاى تَليذ دس يه صٌؼت ثِ اصاي  هؼيبس ػذم وبسايي اػتفبدُ هيػٌَاى ِ ث

ًظش وٌين،  ػجبست ديگش اگش اص اثش ػَاهل تصبدفي صشف دّذ ثِ ّش ػغح اص هصشف ًْبدُ سا ًـبى هي

ش همذاس اص تشيي تَليذ دس صٌؼت ثِ اصاي ّ تبثغ تَليذ هشصي اص ٍصل وشدى ثْتشيي ًمبط )ًمبط ثب ثيؾ

ي غيشهشصي، اص تَاثغ تَليذ )ّضيٌِ يب ػَد( هؼوَلي اػتفبدُ ّب هذلآيذ. اهب دس  دػت هيِ هصشف ًْبدُ( ث

 سًٍذ. وبس هيِ ّبي التصبدي ث گيشي وبسايي ثشاي اًذاصُ ّب هذلايي  عَس هؼوَلِ . ثؿَد هي

 ّب تحليل پَؿـي دادُ

 سٍؽ التصبد ػٌدي 

 ّبي غيش هشصيسٍؽ

 ّبي هشصي سٍؽ

   گيشي وبساييّبي اًذاصُسٍؽ
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تَاثغ هشصي ٍ 1ّب دُدا 1تحليل پَؿـيي ّب هذلؿًَذ. دس  ي هشصي ثِ دٍ دػتِ تمؼين هيّب هذل

 ، ًبپبساهتشي ّؼتٌذ،ّب هذلگشدًذ. ايي  سيضي خغي ثشآٍسد هي ّبي ثشًبهِ ّب ثب اػتفبدُ اص سٍؽ وبسايي

دس ٍالغ تحليل  الصم ًيؼت فشم تبثؼي هـخصي ثشاي تبثغ تَليذ تصشيح گشدد. ّب آىهؼٌب وِ دس يي اِ ث

ثبؿذ وِ ثِ آى سٍؽ  هيخغي سيضي  ثشًبهُِ اص ػبصي ثب اػتفبد ػشي ثْيٌِ ّب هجتٌي ثش يه پَؿـي دادُ

 ي هٌحٌي هشصي وبسا اص يه ػشي ًمبط وِ ثَػيلِ ،دس ايي سٍؽ ؿَد. هيًبپبساهتشيه ًيض گفتِ 

تَاى اص دٍ فشض ثبصدّي ثبثت  هيثشاي تؼييي ايي ًمبط  گشدد. هيؿَد ايدبد  هيخغي تؼييي سيضي  ثشًبهِ

ػبصي هـخص  خغي پغ اص يه ػشي ثْيٌِسيضي  ثشًبهٍِؽ س ٍ هتغيش ًؼجت ثِ هميبع اػتفبدُ وشد.

آى لشاس اص ًظش سٍي هشص وبسايي لشاس گشفتِ اػت ٍ يب خبسج  هَسد   وٌذ وِ آيب ٍاحذ تصوين گيشًذُ هي

ّب  تىٌيه تحليل پَؿـي دادُ ؿًَذ. هيي وبسا ٍ ًبوبسا اص يىذيگش تفىيه ٍاحذّبيي ٍػيلِ اِ داسد؟ ث

ضؼف  ًبهيذُ ؿذُ اػت. ّب دادُّويي دليل تحليل پَؿـي  ؿؾ لشاس دادُ ٍ ثِسا تحت پَ ّب دادُتوبم 

ثيشگزاس ثش تَليذ أاثش ػَاهل تصبدفي ت ّب آىدس ايي اػت وِ دس ّب  تحليل پَؿـي دادُي ّب هذلغبلت 

ّبي  ّب ثب سٍؽ ػٌدي، تَاثغ هشصي ٍ وبسايي ي التصبدّب هذل(. دس 1999گشيي، ؿَد ) دس ًظش گشفتِ ًوي

الصم اػت وِ فشم  ّب آىپبساهتشي ّؼتٌذ ٍ ثشاي ثشآٍسد  ّب هذلگشدًذ. ايي  صبدػٌدي ثشآٍسد هيالت

ػَاهل  تَاى اثش دس آى اػت وِ هي ّب هذلتبثؼي هـخصي ثشاي تبثغ هشصي تصشيح گشدد. هضيت ايي 

 f (X,) ب هٌحٌيثتَليذ هشصي  تبثغ اگش خذا وشد. ػذم وبسايي ثِ ثش ثش تَليذ سا اص اثشات هشثَطؤه تصبدفي

ام ثب iثبيؼت ثشآٍسد گشدًذ( ثٌگبُ  ثشداس پبساهتشّبئي اػت وِ هي ّب ٍ  ثشداس ًْبدُ Xد )َتؼشيف ؿ

يؼٌي  يهام ثب ساثغِ i . دس ايي صَست وبسايي فٌي ثٌگبًُوبيذ هيتَليذ  yiثِ اًذاصُ  Xiّبي  هيضاى ًْبدُ

 ؿَد س ّوبى ػغح اص هصشف ًْبدُ تؼشيف هيهيضاى تَليذ ثٌگبُ ثِ حذاوثش هيضاى تَليذ دس صٌؼت د

 (:1992ثتيض، )

TEi = yi /  (i , )                                                                                         ِ1ساثغ:  

ي ؿَد وِ وبسايي، ػذد اص تؼشيف فَق ديذُ هي دّذ. وبسايي فٌي سا ًـبى هي TEوِ دس ساثغِ فَق، 

گيشي اص ساثغِ حبصل ثِ  ٍ لگبسيتن يه  ٍػغيي وشدى ساثغِ -ثيي صفش ٍ يه خَاّذ ثَد. ثب عشفيي

 خَاّين سػيذ: دٍساثغِ 

Ln (yi) = Ln  (i, ) + Ln (TEi)                                                                   :2 ساثغِ 

                                                 
1- Data Envelopment Analysis 
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ًْبيت خَاّذ ثَد.  ػذدي ثيي صفش ٍ ثي TEiلگبسيتن  يي، ثٌبثشاػذدي ثيي صفش ٍ يه اػت TEiچَى 

 :ؿَدصيش ثبصًَيؼي ِ ؿىل ثشاي ثشآٍسد تبثغ هشصي ٍ وبسايي ثْتش اػت وِ ايي ساثغِ سا ث
 

Ln (yi) = Ln  (i, ) - ui                                                                           :3 ساثغِ
 

ّبي التصبدػٌدي  ًْبيت ثبؿذ. دس سٍؽ ثي تبػذدي هثجت ثيي صفش  Ln (TEi) - = uiوِ   عَسيِ ث

ايي صَست وِ  ثِ .گيشد ػٌَاى هجٌبيي ثشاي ثشآٍسد تبثغ هشصي ٍ وبسايي هَسد اػتفبدُ لشاس هيِ ث 3ساثغِ 

ّبي  سٍؽ ثب   ٍuiؿَد ثشداس  يه خضء اخالل تصبدفي اػت ٍ ػؼي هي uiؿَد  فشض هي

 شآٍسد گشدد.التصبدػٌدي ث
 ّبي ثب اػتفبدُ اص سٍؽ 1391پظٍّؾ دس ػبل  يياهَسد اػتفبدُ دس  ّبي اعالػبت ٍ دادُ

آى  ِي. ّذف اٍلؿذ يآٍس ؿْشػتبى گشگبى خوغ يصٌؼت يّب يثِ گبٍداس يًبهِ ٍ هشاخؼِ حضَس پشػؾ

 يحذّباص ٍا يثشخ يػذم ّوىبس ليدل ثِ اهبؿَد  يؿوبس ثَد وِ تب حذ اهىبى خبهؼِ هزوَس توبم
آهبس ٍ  يي. اذيگشد ليتىو ٍ يآٍس خوغ ٍاحذ تَليذي 60اص حذٍد  ًبهِ پشػؾ 33هدوَع دس  ،يذيتَل

ٍ  شُيخ يخَساو يوبس اػتخذام ؿذُ، اخضا يشٍيً ضاىياًذاصُ گلِ، ه ش،يؿ ذياعالػبت ؿبهل ػولىشد تَل

ثَد  ييثش ا لشاسچٌذ اص اثتذا  شهغبلؼِ ّ ييدس ا يفٌ ييثشآٍسد وبسا ي. ثشاثَدًذ ّب آىهشثَط ثِ  يّب ٌِيّض

 ّب دادُ يپَؿـ ليتحل تياػتفبدُ ؿَد اهب دس ًْب يًَيٍ ثشآٍسد سگشػ يالتصبدػٌد ىشديوِ تٌْب اص سٍ
ثشاي هحبػجِ وبسايي ثب سٍيىشد  ؿًَذ. ؼِيهمب گشيىذيثب  حيهَسد اػتفبدُ لشاس گشفت تب ًتب ضيً

 افضاس اص ًشم ّب دادُهحبػجِ ثب سٍيىشد تحليل پَؿـي  ، ثشاي1/4ًؼخِ  1ششًٍتيف افضاس سگشػيًَي اص ًشم
  اػتفبدُ ؿذ. ًؼخِ ّفت 3اٍيَع افضاس ًشم هٌظَس ثشآٍسد الگَّبي سگشػيًَي اص ٍ ثِ 1/2ًؼخِ  2ديبح

 

 نتايج و بحث
تَصيفي  -آهبسي ّبي ثشخي اص ٍيظگي :توصيفی جامعه مورد بررسی -هاي آماري بررسی ویژگی

اص لحبػ ػٌي، صبحجبى ٍاحذّبي تَليذي . اًذ اسائِ ؿذُيه دس خذٍل هغبلؼِ ٍاحذّبي تَليذي هَسد 

( دسصذ 30) تش ثيؾيب تفبٍت ػي ٍخَد داؿتِ اػت ٍلي  ػبل داهٌِ 60ػبل يؼٌي حذٍد  89تب  30ثيي 

داهٌِ لبثل اص لحبػ هيضاى تدشثِ ًيض  اًذ. ثَدُػبلِ  50عَس هيبًگيي،  ٍ ثِػبل  50 تب 40 فبصلِدس 
عَس  ٍ ثِػبل  15تب  5( ثيي دسصذ 76) ّب آىچْبسم  ػبل ٍخَد داسد وِ ثيؾ اص ػِ 30تب  3ص تَخْي ا

 40000تب  1600هؼبحت ول ٍاحذّبي هزوَس ًيض ثيي اًذ.  دس ايي صهيٌِ تدشثِ داؿتِػبل  12هتَػظ 
                                                 
1- Frontier 

2- DEAP 

3- Eviews 
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 هتش 8600ٍ هيبًگيي حذٍد ّضاس  10تش اص  ( وندسصذ 70)ّب  هؼبحت تش ثيؾهتشهشثغ هتفبٍت ثَدُ ٍلي 

تب  100( ثيي دسصذ 36) تش ثيؾهتغيش ثَدُ ٍ گبٍ ساع  720تب  25ّب اص  ظشفيت ول گلِ ثبؿٌذ. هي هشثغ
ساع ثَدُ اػت. هيضاى تَليذ سٍصاًِ ؿيش دس ايي ٍاحذّب ثِ اصاي ّش  195ساع ٍ هيبًگيي حذٍد  200

( دسصذ 39)اغلت تِ ٍلي داؿ 21هتغيش ثَدُ وِ هيبًگيٌي حذٍد  ويلَگشم 34تب  11ساع گبٍ ؿيشي اص 

 45يي فشاٍاًي )تش ثيؾويلَگشم ثَدُ اػت. ثبالخشُ، اص لحبػ ػغح ػَاد ٍ تحصيالت،  25ثيؾ اص 
 ٍخَد داؿتِ اػت.( ثب هذسن ديپلن دسصذ

 

 .برداري شده در سطح شهرستان گرگان هاي شيري نمونه گاوداريی فيتوص -يآمار يها یژگیو -1 جدول
 ضشيت
 پشاوٌؾ

 اًحشاف
 سهؼيب

 هيبًگيي
 )دسصذ(

 داهٌِ
 )دسصذ(

 حذاوثش
 )دسصذ(

 حذالل
 )دسصذ(

 ٍيظگي هحذٍدُ تؼذاد دسصذ

28/0 14 50 59 89 30 

24 8 <40 
 هذيش /هبله ػي

 )ػبل(
30 10 40-50 
21 7 50-60 
24 8 >=60 

53/0 6 12 27 30 3 

6 2 <5 
 تدشثِ
 )ػبل(

76 25 5-15 
12 4 15-25 
6 2 >=25 

92/0 7862 8585 38400 40000 1600 

70 23 <10 
 ول  هؼبحت

 هشثغ(  هتش )ّضاس
15 5 10-20 
12 4 20-30 
3 1 >=30 

91/0 179 195 695 720 25 

33 11 <100 
 ول ظشفيت

 گلِ )سأع( اًذاصُ يب
36 12 100-200 
12 4 200-300 
18 6 >=300 

28/0 6 21 24 34 11 

21 7 <15 
 سٍصاًِ ؿيش تَليذ
  گبٍ سأع ّش ثشاي

 )ويلَگشم(

15 5 15-20 
24 8 20-25 
39 13 >=25 

 تش ون يب اثتذايي 3 9 

 تحصيالت هيضاى
 ػيىل 7 21
 ديپلن 15 45
 ديپلن فَق 3 9
 ثبالتش ٍ وبسؿٌبػي 5 15
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 ييتشاًؼلَي دس ا يًـبى داد وِ فشم تبثؼ ًتبيح ايي پظٍّؾ :(یسنج اقتصاد) پارامتري کردیرو جینتا

اًتخبة  ذيػٌَاى فشم تبثغ تَل ثِ ثب تشويت صيش فشم وبة داگالع ييثبؿذ ٍ ثٌبثشا يهغبلؼِ هٌبػت ًو

 ثِ ؿىل صيش ثَد:ثشآٍسد ؿذُ  يًَيسگشػ ي. الگَذيگشد

:4هذل   

Ln ( ذ ؿيش دس سٍصهيضاى تَلي ) = b0 + b1 * Ln (ًِهصشف خَسان سٍصا) + b2 * ln ( سٍصاًِوبس  يشٍيً )    

 

 يشٍيؿبهل ً يذيتَل يّب ًْبدُ بي يشّبيٍ هتغ شيسٍصاًِ ؿ ذيتَل ضاىيه ٍاثؼتِ شيهتغ ،دس تبثغ فَق

 اًذ. ؿذُ اسائِ 2خذٍل ًتبيح ايي ثشآٍسد دس ذ. ٌثبؿ يه سٍصاًِ خَسان دام ضاىيٍ ه سٍصاًِ يوبس هصشف

خَسان ٍ هيضاى هشثَط ثِ  تيذ. ضشاٌثبؿ يداس ه يدسصذ هؼٌ يهؿذُ دس ػغح  آٍسدثش يپبساهتشّب ِيول

 يٍ ثشا 56/0ًْبدُ خَسان  يهمذاس ثشا ييثبؿذ. ا يهشثَعِ ه يخضئ يّب دٌّذُ وـؾ وبس ًـبى يشٍيً

ػجبست ديگش،  ثِ ذي اػت.ت دس هٌغمِ دٍم تَليوِ حبوي اص فؼبليّ دػت آهذُ اػتِ ث 46/0وبس  يشٍيً

ّبي هزوَس سا ثيؾ اص حذ هٌبػت ٍ تب  ، ًْبدُّب دٌّذ وِ تَليذوٌٌذُ ّب ًـبى هي ايي همبديش وـؾ

ؿذُ ٍ  تؼذيل ضشيت تؼيييّن  ثبؿذ.ثيش هٌفي ثش ول تَليذ ؿذُ أثِ ت اًذ وِ هٌدش ػغحي هصشف ًىشدُ

داس  يدسصذ وبهالً هؼٌ يهسػغح د 1فيـش ي ثَدُ ٍ آهبسُ دسصذ 92الگَ حذٍد  ّن تؼذيل ًـذُ

 ٌبىياعو يثشا ثبؿٌذ. هيگش خَثي ثشاصؽ ٍ هٌبػت ثَدى الگَي ثشآٍسد ؿذُ  وِ دس هدوَع ثيبى ثبؿذ يه

اص ػذم  يحبو ياًدبم ؿذ وِ ّوگ يًبّوؼبً بًغيٍاس ،يّن خغ يثشا ييّب اص هٌبػت ثَدى الگَ آصهَى

 الگَ ثَدًذ. ييدس ا ت هزوَسٍخَد هـىال
 

  .هاي شيري شهرستان گرگان توليد شير گاوداري داگالس -كابلگاریتمی نتایج برآورد تابع توليد  -2جدول 
 اػتيَدًت تيآهبسُ  ضشيت هتغيش

 2072/6 561984/0** هيضاى خَسان

 7608/3 463918/0** ًيشٍي وبس

 -4700/7 -894885/0** ػشض اص هجذاء

 92/0ي;، ضشيت تؼيي30، دسخِ آصادي خغب;33تؼذاد ًوًَِ;
 داسي دس ػغح يه دسصذ هؼٌي **

 ّبي تحميك هبخز: يبفتِ

                                                 
1- F-distribution 
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هحبػجِ  يفٌ يياػتفبدُ ؿذ ٍ وبسا فشًٍتيش افضاس هٌبػت دس هشحلِ ثؼذ اص ًشم يفشم تبثؼ يييپغ اص تؼ

هَسد  يذيتَل يدّذ ٍاحذّب يًـبى ه حيعَس وِ ًتب ّوبى .ًـبى دادُ ؿذُ اػت 3وِ دس خذٍل  ذيگشد

دس  يٌيبًگيه دسصذ ٍ 55اي ثشاثش ثب  داهٌِاًذ وِ  داؿتِ يفٌ ييدسصذ وبسا 97تب  42هغبلؼِ اص حذٍد 

 4دس خذٍل ؿذُ  يثٌذ صَست گشٍُ ثِ يفٌ ييهشثَط ثِ وبسا شي. همبددٌّذ سا ًـبى هي دسصذ 75 حذٍد

 70هزوَس حذالل  يٍاحذّب دسصذ 65 ثيؾ اصدّذ  يًـبى ه 3عَس وِ خذٍل  . ّوبىاًذُ ًـبى دادُ ؿذ

 ييوبسا حيدّذ. ًتب يهٌبػت سا ًـبى هي غيؿشاٍخَد هؼألِ  يياًذ وِ ا داؿتِ يفٌ ييوبسا دسصذ

 ييدسصذ وبسا 96تب  33 ذيهزوَس اص تَل يذيتَل يدّذ وِ ٍاحذّب يًـبى ه ضيً 3دس خذٍل  يالتصبد

دادُ ًـبى  4عَس وِ دس خذٍل  ّوبى .دسصذ ثَد 72هزوَس حذٍد  ييوبسا ييبًگياًذ وِ ثِ عَس ه داؿتِ

 داؿتٌذ.  يالتصبد ييدسصذ وبسا 70اص  ؾيهزوَس ث يٍاحذّب دسصذ 65تش اص  ؿذُ اػت ون
 

  .رویکرد رگرسيونی باهاي شيري شهرستان گرگان  در گاوداري كارایی فنی و اقتصادي نتایج -3جدول 
 وبسايي

 التصبدي

 )دسصذ(

 وبسايي

 فٌي

 )دسصذ(

 ٍاحذ

 وبسايي

 التصبدي

 )دسصذ(

 وبسايي

 فٌي

ذ()دسص  

 ٍاحذ

 وبسايي

 التصبدي

 )دسصذ(

 وبسايي

 فٌي

 )دسصذ(

 ٍاحذ

0/94  4/91  25 7/83  5/92  13 0/87  6/91  1 
7/53  8/80  26 8/32  7/41  14 6/40  2/54  2 
6/83  9/86  28 3/81  5/72  15 4/42  3/60  3 
4/66  1/56  29 4/79  6/85  16 1/90  7/88  4 
9/73  1/74  30 2/92  6/96  17 4/85  0/91  5 
9/58  0/52  31 8/84  6/64  18 0/69  5/74  6 
2/69  6/75  32 9/88  5/94  19 6/72  1/68  7 
9/80  1/62  33 9/89  1/89  20 2/36  6/49  8 
7/77  9/85  34 4/84  1/72  21 8/36  4/52  9 
1/96  6/96 9/79 حذاوثش   0/80  22 2/68  0/76  10 
8/32  7/41 4/45 حذالل   6/55  23 1/96  7/93  11 
3/72  4/75 4/86 هيبًگيي   0/90  24 5/83  5/87  12 

 ميكحّبي ت هبخز: يبفتِ
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با رویکرد هاي شيري شهرستان گرگان  در گاوداريكارایی فنی و اقتصادي  و تجمعی نسبی ،فراوانی مطلق -4جدول 

  .رگرسيونی

ِ وبسايي داٌه

40-5050-6060-7070-8080-9090-100

254778فشاٍاهي هغلك

2711182533فشاٍاهي هغلك تدوؼي

61512212124فشاٍاهي ًؼجي )دسصذ(

621335576100فشاٍاهي ًؼجي تدوؼي )دسصذ(

6246114فشاٍاهي هغلك

6812182933فشاٍاهي ًؼجي تدوؼي )دسصذ(

18612183312فشاٍاهي ًؼجي )دسصذ(

1824365588100فشاٍاهي ًؼجي تدوؼي

وبسايي فٌي

وبسايي التصبدي

 
ميكحّبي ت هبخز: يبفتِ  

 

 يالتصبدػٌد ىشديثش سٍ ػالٍُ يفٌ ييوبسا حيتش ًتب كيلد ليهٌظَس تحل ثِ: ها داده یپوشش ليتحل جینتا

خشٍخي ايي الگَّب ّن وبسايي فٌي ٍ ّن  .ذيگشد اػتفبدُ ضيّب ً دادُ يپَؿـ ليتحل ياص سٍؽ ًبپبساهتش

تَاًٌذ اص خْبتي  ّب هي عَس وِ دس لجل اؿبسُ ؿذ، ّش يه اص ايي خشٍخي ثبؿٌذ ٍ ّوبى التصبدي هي

 ييدػت آهذُ اص اِ ث حيعجك ًتب ثبؿٌذ. شيت ٍ وبسايي تَليذوٌٌذگبى هيگش ويفيت هذي هختلف ثيبى

تب  40هَسد هغبلؼِ اص  يٍاحذّب يفٌ ييوبساّبي پٌح ٍ ؿؾ اسائِ گشديذُ اػت،  وِ دس خذٍل ىشديسٍ

تش اص  ون يٍ وو هحبػجِ گشديذدسصذ  76 دس حذٍد ييوبسا ييا ييبًگيدسصذ هتفبٍت ثَدُ اػت. ه 100

 ىشديسٍ ييعجك ا ضيً يالتصبد يياًذ. وبسا داؿتِ ييدسصذ وبسا 70اص  ؾيث يذيتَل يبٍاحذّ دسصذ 65

 دسصذ داؿت. 55حذٍد  يٌيبًگيدسصذ ٍ ه 100تب  22 ييث يا داهٌِ
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 .ها دادهرویکرد تحليل پوششی  با هاي شيري شهرستان گرگان در گاوداري نتایج كارایی فنی و اقتصادي -5 جدول

 وبسايي

 التصبدي

 ذ()دسص

 وبسايي

 )دسصذ(فٌي

 ؿوبسُ

 ٍاحذ

 وبسايي

 التصبدي

 )دسصذ(

 وبسايي

 )دسصذ(فٌي

 ؿوبسُ

 ٍاحذ

 وبسايي

 التصبدي

 )دسصذ(

 فٌي وبسايي

 )دسصذ(

 ؿوبسُ

 ٍاحذ

51/3 91/6 25 87/4 89/7 13 100/0  100/0 1 
79/0 79/4 26 39/7 40/3 14 59/2 59/5 2 
56/9 84/0 28 22/9 84/5 15 65/7 66/1 3 
21/8 63/2 29 67/3 80/6 16 41/1 89/5 4 
44/8 72/2 30 90/2 100/0 17 58/2 85/3 5 
21/8 55/6 31 33/8 69/9 18 79/4 80/0 6 
67/1 71/8 32 83/2 92/8 19 53/8 68/2 7 
42/5 65/2 33 54/0 86/5 20 40/3 43/8 8 
60/9 81/0 34 45/3 74/7 21 52/7 52/9 9 
حذاو 100/0 100/0

 ثش

48/1 76/4 22 48/5 69/0 10 
 11 100/0 49/1 23 48/3 42/9 حذالل 40/3 21/8
 12 84/9 57/0 24 85/8 52/8 هيبًگيي 75/5 55/1

 ميكحّبي ت هبخز: يبفتِ
 

با رویکرد  هاي شيري شهرستان گرگان در گاوداري فراوانی مطلق، نسبی و تجمعی كارایی فنی و اقتصادي -6جدول 

 .ها دادهتحليل پوششی 

ِ وبسايي داٌه

40-5050-6060-7070-8080-9090-100

3365115فشاٍاًي هغلك

3612172833فشاٍاًي هغلك تدوؼي

9918153315فشاٍاًي ًؼجي )دسصذ(

918365285100فشاٍاًي ًؼجي تدوؼي )دسصذ(

1494222فشاٍاًي هغلك

142327293133فشاٍاًي هغلك تدوؼي

422712666فشاٍاًي ًؼجي )دسصذ(

4270828894100فشاٍاًي ًؼجي تدوؼي )دسصذ(

وبسايي فٌي

وبسايي التصبدي

 
 ميكحّبي ت هبخز: يبفتِ
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 گيری و پيشنهادها نتيجه

داساي هذسن اوثش تَليذوٌٌذگبى هَسد هغبلؼِ  وِ دادّبي آهبسي ًوًَِ ًـبى  ثشسػي ولي ٍيظگي

دس  (ػبل 15تب  5ثيي داساي تدشثِ هتَػغي ) وِ ًذثَد (ػبل 50تب  40دس داهٌِ ػٌي ديپلن ٍ هيبًؼبل )

ّضاس هتشهشثغ داؿتِ ٍ اص لحبػ اًذاصُ گلِ  10 تش اص يٌِ ّؼتٌذ. اوثش ٍاحذّبي هزوَس هؼبحتي ونايي صه

هيضاى تَليذ سٍصاًِ  ّب آىاص لحبػ تَليذ ؿيش ًيض اغلت  ذ.ٌثبؿ ساع هي 200تب  100ثيي  ّب آىتش  ًيض ثيؾ

 چٌيي، همذاس ّن ثبؿذ. هيخَة دس ايي صهيٌِ ػولىشد دٌّذُ  اًذ وِ ًـبى ويلَگشم سا داؿتِ 25ثيؾ اص 

اص لحبػ هؼبحت ول ٍ  دّذ وِ ٍاحذّبي تَليذي هَسد هغبلؼِ ضشيت پشاوٌؾ ًـبى هي ًتبيح هحبػجِ

يي ؿجبّت يب تش ثيؾ يي تٌَع يب ػذم ّوگٌي ٍ اص لحبػ ػي هبله ٍ تَليذ ؿيشتش ثيؾاًذاصُ گلِ 

 ثبؿٌذ. ّوگٌي سا داسا هي

-تبثغ تَليذ وبة ًـبى داد بيح سٍيىشد پبساهتشيتًدس ثخؾ هحبػجِ وبسايي فٌي ٍ التصبدي، 

 تشووبًي ٍ هحوذيّبي  هغبثك ثب يبفتِ اػت. ايي ًتيدِتش ثشاي تبثغ تَليذ  فشهي هٌبػتداگالع 

( 2008) يي( ػبساٍاًبوَهبس ٍ خ2003) وبچبًذسايخبفَسٍال ٍ پش(، 2011هْشخَ ٍ ّوىبساى )(، 2002)

تشيي ٍ هَثشتشيي  ّبي خَسان ٍ ًيشٍي وبس هْن ًْبدُ يي،چٌ ( اػت. ّن2010چيلذهي ٍ ّوىبساى )

تش اص  ي خَسان ٍ ًيشٍي وبس هثجت ٍ ونّب ًْبدُّبي تَليذ  وـؾ ٍثبؿٌذ  ّبي هَسد اػتفبدُ هي ًْبدُ

ايي يبفتِ ًيض ثب . ثبؿذ گش اػتفبدُ دس ػغح هٌغمي اص ايي دٍ ًْبدُ هي يه اػت وِ ايي هؼبلِ ثيبى

(، 2011( هْشخَ ٍ ّوىبساى )2007(، تشووبًي ٍ ؿَؿتشيبى )2002حوذي )تشووبًي ٍ هّبي  يبفتِ

ّبي ثشخي ًْبدُروش ؿذُ يشا دس تحميمبت ص ،اي تغبثك داسد تب اًذاصُ( 2003) وبچبًذسايخبفَسٍال ٍ پش

 ًذ. ا داسي ثب هيضاى تَليذ ًـبى دادًُيض ساثغِ هؼٌيخَسان ٍ ًيشٍي وبس ثش  ػالٍُديگش 

دسصذ  97تب  42 ذيهزوَس اص تَل يذيتَل يٍاحذّبدس ايي سٍيىشد، فٌي سايي ثش اػبع ًتبيح وب

هـبثِ ثب ًتبيح تشووبًي وِ  دسصذ ثَدُ اػت 75هزوَس حذٍد  ييوبسا ييبًگيعَس ه داؿتٌذ وِ ثِ ييوبسا

دس  اػت، وِ تش اص هيبًگيي وبسايي دس ػبيش تحميمبت داخلي روش ؿذُ ٍلي ون ثَد (2002) ٍ هحوذي

ايي هؼبلِ اص يه عشف  داؿتٌذ. يالتصبد ييدسصذ وبسا 70اص  ؾيهزوَس ث يٍاحذّب دسصذ 65 حذٍد

هٌبػجي ّؼتٌذ ٍ ًؼجت  ثِداسايي وبسايي  دّذ وِ ثخؾ ػوذُ تَليذوٌٌذگبى ؿيش دس ايي هٌغمِ ًـبى هي

دسصذ( ثيبًگش ايي هغلت اػت وِ  97تب  42دسصذي )تفبٍت  34اص عشف ديگش، ٍخَد داهٌِ وبسايي 

خي اص ايي ٍاحذّب داساي ػولىشد هذيشيتي ثؼيبس ضؼيفي ّؼتٌذ. ثش اػبع تفبٍت هيبًگيي ٍ حذاوثش ثش

ٍاحذّبي فٌي دس ثخـي اص  وبسايي ،دس صَست ثْجَد هذيشيتتَاى گفت وِ  وبسايي هَخَد هي
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تش( لبثل افضايؾ اػت.  دسصذ )ٍ ثشاي ثشخي تب حذي ثؼيبس ثيؾ 22عَس هتَػظ تب حذٍد  تَليذي، ثِ

ًتبيح وبسايي التصبدي ّن ًـبى داد وِ ٍاحذّبي هزوَس ّن اص لحبػ فٌي ٍ ّن اص لحبػ تَاًبيي 

اًذ. ايي  دسصذ ثْيٌِ ػول وشدُ 72عَس هتَػظ حذٍد  ثِ ّب آىثب تَخِ ثِ ليوت ٍ ّضيٌِ  ّب ًْبدُتشويت 

ىبى ثْجَد اص عشف ديگش ٍخَد اه دّذ ٍ هغلَة سا ًـبى هيًؼجت  ثِهغلت ًيض اص يه عشف، ٍضؼيت 

 .دّذ اي سا ًـبى هي اص لحبػ هذيشيت التصبدي ٍ ّضيٌِ (دسصذ 24 ذٍدح) تش ثيؾ

 40 ذيهزوَس اص تَل يذيتَل يٍاحذّبچٌيي، ثش اػبع ًتبيح وبسايي فٌي دس سٍيىشد ًبپبساهتشي،  ّن

 64ٍ  دسصذ ثَدُ اػت 76هزوَس حذٍد  ييوبسا ييبًگيعَس ه اًذ وِ ثِ داؿتِ ييدسصذ وبسا 100تب 

ايي عَس هـبثِ ثب سٍيىشد لجل،  ثِ اًذ. داؿتِ يالتصبد ييدسصذ وبسا 70اص  ؾيهزوَس ث يٍاحذّب دسصذ

دّذ وِ ثخؾ ػوذُ تَليذوٌٌذگبى ؿيش دس ايي هٌغمِ داساي وبسايي  هؼبلِ اص يه عشف ًـبى هي

تب  40 دسصذي )تفبٍت 60 لبثل تَخِ هٌبػجي ّؼتٌذ ٍ اص عشف ديگش، ٍخَد داهٌِ وبساييًؼجت  ثِ

دس  ثش ايي، ػالٍُ. ثبؿذ هيثشخي ٍاحذّب ػولىشد هذيشيتي ثؼيبس ضؼيف  دٌّذُ ًـبىدسصذ(  100

 24اص ٍاحذّبي تَليذي، ثِ عَس هتَػظ تب حذٍد  تؼذاديصَست ثْجَد هذيشيت، وبسايي فٌي دس 

ضؼيت ٍ( لبثل افضايؾ اػت. ًتبيح وبسايي التصبدي ّن تش ثيؾدسصذ )ٍ ثشاي ثشخي تب حذي ثؼيبس 

ٍاحذّبي هزوَس ّن اص لحبػ فٌي ٍ ّن اص لحبػ  دّذ. عجك ايي ًتبيح، چٌذاى هغلَثي سا ًـبى ًوي

دسصذ ثْيٌِ ػول  55عَس هتَػظ حذٍد  ثِ ّب آىثب تَخِ ثِ ليوت ٍ ّضيٌِ  ّب ًْبدُتَاًبيي تشويت 

ؿيش دس ايي تَاى اظْبس داؿت وِ ّشچٌذ ثخؾ ػوذُ تَليذوٌٌذگبى صٌؼتي دس هدوَع هياًذ.  وشدُ

اي  هذيشيت ّضيٌِ ضؼيفٍضؼيت ثشًذ، اهب لبثل لجَلي ثِ ػش هيًؼجت  ثِهٌغمِ اص لحبػ فٌي دس ؿشايظ 

 ،ثٌبثشايي ؿذُ اػت. ّب آىٍالؼي ّبي ّب ٍ تَاًبييهبًغ اص اػتفبدُ حذاوثشي اص پتبػيلّب  ٍ التصبدي آى

دسصذ( دس ايي صهيٌِ سا ًـبى  45)حذٍد  تش ثيؾدػت آهذُ، ٍخَد اهىبى ثْجَد  وِ ًتبيح ثِ عَسي ّوبى

الصم اػت وِ هؼئَالى هشثَعِ دس صهيٌِ استمبي داًؾ فٌي ٍ هذيشيتي ٍ تشٍيح ثيـتش ػلَم ٍ دّذ،  هي

دس صهيٌِ ٍالؼي ّبي تشي ًوبيٌذ تب ايي تَاًبيي تالؽ ثيؾدس ثيي تَليذوٌٌذگبى هٌغمِ  فٌَى خذيذ

عَس هـبثِ دس ػبيش  ؿَد تب ثِثش ايي، پيـٌْبد هي ػالٍُ آيذ.دسوبسآهذ صَست  وبسايي فٌي ٍ التصبدي ثِ

ايي ؿْشػتبى  تَليذوٌٌذگبى ت ًؼجيميمبتي صَست پزيشد تب هَلؼيّحهٌبعك ايي اػتبى ًيض دس ايي صهيٌِ ت

تش ٍ ثْتش هـخص ٍ  دس ايي ساثغِ دليكّب  دس همبيؼِ ثب ػبيش اػتبىؿشايظ ولي اػتبى  ٍ ًيضدس اػتبى 

  اسصيبثي ؿَد.
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 تشكر و قذرداني

ايي پظٍّؾ ثب اػتفبدُ اص اػتجبسات داًـگبُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي گشگبى اًدبم گشديذُ 

 گشدد. ٍػيلِ اص هؼبًٍت هحتشم پظٍّـي آى داًـگبُ تـىش ٍ لذسداًي هي اػت وِ ثذيي
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Abstract 
This research work was conducted to investigate technical and economic 

efficiency of dairy farms of Gorgan County. Data were collected using 33 

questionaires and both parametric and non-parametric methods were applied 

simultaneously. The overall descriptive statistics results showed that the farms 

have most variation in the total area and cattle size and most similarity in 

manager’s age and daily milk production records. The results of parametric method 

showed that average technical and economical efficiency were equal to 75 and 72, 

respectively and it is possible to increase them up to 22 and 24 respectively. Also, 

the results of non-parametric method showed that average technical and 

economical efficiency were equal to 76 and 55 respectively and it is possible to 

increase them up to 24 and 45 respectively. 
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