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 چکیده

وری عوامی  تولیید   تغییر تکنولوژی به عنوان یکیی ا  منیابا اییبی بد یور بدیر       بررسی ماهیت و روند: زمینه مطالعاتی

روند و اریب تغییر تکنولیوژی رر یینعت    ار یابی این مطالعه هدف بر همین اساس، : هدف باشد.  یربخش رام مطرح می

وامی  بیا ودیور تغیییرا      رر ساختار تقاضیای ع رهیافت تئوری روگان هزینه رر برآو روش کار:باشد. میگاوراری ایران 

یی  تیابا هزینیه ترانگیبو  بیه همیرا  سیگیت         رو ا همیین ها و وضعیت تکنولوژی مفید شناخته شد  اسیت.  قیمت ندار 

 ۹۶۳۹-٨۹ هیای سالاستان کشور ایران رر رور   مانی  ۲٤ آوری شد  ا دما های  سد  هزینه با استفار  ا  رار معارال

 تغیییر تکنولیوژی  نیر    های تحقیق،مطابق یافته :نتایج( برآورر گررید. SUREمعارال  به ظاهر نامرت ط ) بروش سیگت 

بور  است یعنی با گذشت  مان نیر  تغیییر هزینیه واایدهای تولییدی کیاهش        ررید - ۶۹۲/۰رور  مورر مطالعه  طیرر 

خوراک رام و استفار  کمتر ا  عوامی  کیار و انیرژی     رر ددت استفار  بیشتر ا  تغییر تکنولوژییافته است. عالو  بر این 

عنیوان   هبی منیدی ا  خیدما  تبقییص معینوعی     افزایش ررید گاوهای اییی  ونییز بدیر     :یینتیجه گیری نها بور  است.

  .منجر شد  استتر شدن فرایند تولیدمحعول شیر اقتعاری به کاهش هزینه تولید وعمال ی ا تغییر تکنولوژی ینمارها

 

 گاوراری ینعتی  ،سیگت  معارال  به ظاهر نامرت ط ، تغییر تکنولوژی ،: تابا هزینه ترانگبو کلیدی نگاواژ

 

 

 مقدمه

اهمییت قابی  تودیه  ییر بخیش رام رر تولیید        با ودیور 

ناخالص مبی و سد  انکار ناپذیر آن رر اشتغال مگیتقی   

ررید ا  روستاییان کشور و با ودور  ٨۰و غیرمگتقی  

ت چنییدین یدسییاله رر  مینییه رام ییروری، سییابقه فعالییی

هنییو  رر بگیییاری ا  وااییدهای پییرورش رام بییه روش 

 رر این شییو   . ا  همین روشورچندین قرن ق   عم  می

بدداشیت رام رر  ، پیایین  سیرمایه وری کار و بدر  تولید،

تیر آنکیه   مخاطر  و کیفیت تولید نا ل بور  و شاید مدی  

رر  باشید. ییرفه نمیی  به تولید به این شیو  ریگر مقرون

ور را به رو بخیش سینتی و   این راستا نظام رامداری کش

توان تقگی  نمور که نظام رامداری سنتی بیه  ینعتی می

شیور بع یار    و بخش روستایی و عشایری تفکی  میی ر

هییای روسییتایی، عشییایری و ریگییر رامییداری بییه شیییو 

ینعتی سه قالب ایبی نظام رامداری کشیور را تشیکی    

 .(۹۶۷٨ نژار)عماری و آقاعبی درهمی

فعالیت گاوراری ینعتی با شناسایی و پرورش رامدیای  

هییای نییژار ایییی  خییاردی و بییومی پربییا ر  و نیییز رام
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تاسیییم موسگییه رام ییروری ایییدرآبار کییر  رر سییال 

تعداری رام نژار اییی    ۹۶۹۳شروع شد. رر سال  ۹۶۹٤

 برای توسعه ۹۶۲۹و رر سال  کشور شد  ا  خار  وارر

هیای  این فعالیت بنگا  رام روری تاسیم شد. طیی سیال  

هییای مختبیی   گیییری ا  معییدا  بییا بدییر   ٤۹-۹۶٤۰

هیای اییی  پربیا ر     تکنولوژی منجمبه وارر کیررن رام 

گییری ا   مانند هبشتاین، براون سیویم و غییر  و بدیر    

خدما  ماشینی، تجدیزا  و بدداشت و ررمان این رشته 

بطوریکیه رر ایال    ،شد ندارها به سرعت رو به رفعالیت

ااضر سد  عمد  شیر و گوشت کشور توسط گاوراری

تعیدار     ، ۹۶٨۶شیور. رر سیال   های یینعتی تولیید میی   

یر بییا   شییواایید گییاوراری ییینعتی تولییید کننیید ۹۰۶۷۷

اند که رأس گاو و گوساله فعال بور  ٨٤۷۷۰۰ظرفیت ک  

هیزار تین شییر    ۹۹۷٨۲مااع  تالش آندا تولیید مقیدار   

براسییاس آخییرین سرشییماری وااییدهای   . اسییتبییور 

 هیزار  ۹۳تعدار واادها بالغ بیر   ۹۶۹۲رر سال  گاوراری

ظرفیت پرورش بیش ا  ی  میبییون راس گیاو و    وااد با

گوساله ذکر شد  که محعول شییر تولیید شید  نییز ا      

 ون تین گذشیته اسیت )مرکزآمیار اییران     مر  چدار میبی

 (.۹۶۹۶ و۹۶٨٤

تیوددی واایدهای رامیداری    بی  عبیرغ  فعالیت تعیدار قا 

شور بیه سی ب   گفته می رر مناطق مختب  کشور ینعتی

مندی ودور نارسائیدا و مشکال  متعدر بویژ  عدم بدر 

وری عوامی   ا  رانیش فنیی و تکنولیوژی پیشیرفته بدیر      

تولید رر سطص نیا لی قیرار راشیته و تبفیا  و ضیایعا       

ا   باشید. اساسیاچ یکیی   مربوط نییز نگی تاچ چشیمگیر میی    

معضال  امرو  ینعت رام روری رر اییران رور بیورن   

آن رر ددیان   نیوین های آخرین تکنولوژی  این ینعت ا

مکیانیز  شیدن   برای رهائی ا  این ق ی  نارسیائیدا  است. 

 همراایی  تولییید و فییرآوری شیییر و محعییوال  ل نییی بیی

  عنیوان یکیی ا  مگیائبی کیه رر شیکوفائی اقتعیار مبیی        

اشد و ا  طرف ریگر به روند رشد تواند نقش راشته بمی

 باشید میی ینعت شیر رر کشور سرعت بخشید مطیرح   

بایگتی توده راشت که همگام  .(۹۶٨٨ )رشتی و کوپاهی

بییا افییزایش تعییدار گاوراریدییای ییینعتی رر کشییور      

مندی ا  نمارهیای مختبی  تکنولیوژی نییز رر طیی      بدر 

های مورر مطالعه روند رو به رشدی را پشیت سیر   سال

منیدی ا   ت. به عنوان نمونه بیه واسیطه بدیر    ه اسگذاشت

گاوهییای ایییالح شیید  و خییدما  تبقیییص معیینوعی رر  

توانیید نمییاری ا  وااییدهای گییاوراری ییینعتی کییه مییی 

هییای طییول سییالتکنولییوژی رر  یییربخش رام باشیید رر 

 ۷۰۶های ینعتی ا  گذشته مقدار شیر تولیدی گاوراری

 ۹۶٨۲ر سال هزار تن ر ۹۷٨۲به  ۹۶۳۹هزار تن رر سال 

افیزایش یافتیه    ۹۶۹۹رر سال  هزار تن  ۶۷۹۶و ندایتا به 

افزایش چشمگیر  ودور با (.۹۶۹۶ ران)مرکزآمار ای است

گاوراری شیری رر فایبه  میانی  تعدار گاو و واادهای 

میزان شیر تولیدی گاوراریدای ینعتی بییش   مورر نظر

شیور  ا  سه برابر شد  است.  بدین ترتیب اسیتن اط میی  

زایش مقدار شییر ییرفا ا  افیزایش تعیدار رام ناشیی      اف

هیا و تحقیقیا  مربیوط بیه بدینیه      نشد  است ببکه تالش

 وریبدیر  کررن نژار گاوها نیز عام  مدمیی رر ارتقیای   

کشییور  ییینعت گییاوراریرر  عوامی  تولییید و رشیید آن  

وان یکیی  ی به عنکه رر این بین تغییر تکنولوژ بور  است

 شور.وری محگوب میر ترین عنایر بدا  ایبی

های نوین و ار  ا  اید با توده به اهمیت استف

های پیشرفته رر فرآیند توسعۀ اقتعاری، تکنولوژی

 مینۀ تغییر تکنولوژی یور  مطالعا  متعدری رر 

است. رر این بین تحقیقا  یور  گرفته رر خار  گرفته

عا  انجام گرفته رر راخ  تر ا  مطالا  کشور گگترر 

ای رر مطالعه (۹۹٨٤)باشد. هوگو و آرالدا ر میکشو

تغییرا  ساختاری و  تکنولوژی را رر ینعت شیر 

ایاال  متحد  آمریکا با برآورر تابا هزینه ترانگبو ، با 

 ۹۹۳۷-٨۹ مانی های ترکی ی برای رور  استفار  ا  رار 

های تحقیق رر طول رور  کررند. برابر یافته بررسی

ررید رر سال  ٤ت تکنولوژی ا  مطالعه نر  پیشرف

رسید  است که  ۹۹٨۹ررید رر سال  ٨به رق   ۹۹۳۷

 .بور  است براین پیشرفت کاراندو  و انرژی

 ( تغییر تکنولوژی و اقتعار مقیاس را۲۰۰۰راسمیوسن )
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رر کشاور ی رانمارک مورر مطالعه قرار رار  است. با 

نه تابا هزی ۹۹۷۶-۹۷های راشتن آمار و اطالعا  سال

ترانگبو  چند محعولی به همرا  چدار معارله سد  

های به ظاهر نامرت ط تکراری، هزینه به روش رگرسیون

برآورر گررید. نتایج تحقیق ااکی ا  ودور با ر  نگ ت 

 راعت و  های بخش یربه مقیاس یعوری رر 

های ناشی ا  مقیاس رر رام روری و عدم یرفه

نر  تغییر  پرورش خوک این کشور است. همچنین

های  راعت، رام روری بخش یرتکنولوژی ساالنه برای 

ررید بور   ۲/۲و  ۹، ٤و پرورش خوک به ترتیب برابر 

( با برآورر تابا هزینه ۲۰۰۷است. الچال و همکاران )

ترانگبو  به بررسی دانشینی عوام  تولید و تغییر 

های تکنولوژی رربخش کشاور ی تونم پرراختند. یافته

نشان رار که نر  تغییر تکنولوژی ساالنه برابر ها آن

ررید بور  است که این تکنولوژی کاراندو  و  ٨/٣

های واسطه بور  است. هبویگت و کنندۀ ندار استفار 

( با کاربرر مدل تولید مر ی به مطالعه ۲۰۰۹آرامز )

وری، تغییر تکنولوژیکی و تغییر کارایی رر رشد بدر 

یکا برای رور   مانی غرب آمرینعت چوب شمال

های تحقیق رشد پرراختند. براساس یافته ۲۰۰۲-۹۹۳٨

وری رر طی این سی سال قاب  توده بور  و تغییر بدر 

ترین تاثیر را رر این رشد راشته است. تکنولوژیکی بیش

که هرچند تغییر کارایی ( نشان رار ۲۰۹۲سینگ وسینگ )

لید وری عوام  توراری بر رشد بدر تاثیر معنی

کشاور ی هند ندارر لیکن تغییرا  تکنیکی ا  نوع غیر 

 خورر.خنثای هیکگی رربخش کشاور ی به چش  می

 ۹ای روش متغیر ندانرر مطالعه (۶٨۶۹)اادی رایمی 

ر متغیر ندان را به یا سیگت  معارال  ساختاری با ودو

گیری شاخص تکنولوژی و تجزیه و تحبی  منظور اندا  

مختب  ا  دمبه سرمایه انگانی،  نحو  تأثیر عوام 

های تحقیقا  و ترویج کشاور ی و ورور نوآوری

رهی تغییرا  تکنولوژی رر بخش ددانی بر شک 

                                                           

1 Latent Variable 

های کشاور ی ایران مورر استفار  قرار رار. یافته

های ددانی و تحقیق نشان رار که متغیر ورور نوآوری

رهی تغییرا  تکنولوژی تأثیر سرمایه انگانی رر شک 

رار رارند. لیکن، اثر متغیر تحقیقا  و مث ت و معنی

ترویج با اینکه رارای عالمت مث ت و مورر انتظار بور، ا  

د. همچنین مطابق مدل موررنظر رار نشنظر آماری معنی

یر بر و کاراندو  بورن تغیتوان رر مورر سرمایهنمی

رشتی و کوپاهی تکنولوژی اظدارنظر قطعی کرر. 

های ینعتی غییر تکنولوژی رر گاوراریروند ت (۹۶٨۷)

های پان  و به کم  رهیافت ایران را با استفار  ا  رار 

های تئوری روگان هزینه مورر ار یابی قرار رارند. یافته

رهد که نر  تغییر تکنولوژی رر رور  آنان نشان می

ررید بور  است؛  ۶۷/۹رقمی معارل  ۹۶۳۹-۷۹ مانی 

ر ددت استفار  بیشتر ا  که این تغییر تکنولوژی ر

کار و انرژی بور  خوراک رام و کاهش معرف نیروی

روند و اریب تغییر  (۹۶٨٨)است. یاوری و رشتی 

تکنولوژی رر ینعت سیمان ایران را با استفار  ا  

رهیافت تابا هزینه روگان مورر بررسی قرار رارند. 

های تحقیق نر  تغییر تکنولوژی طی رور  مطابق یافته

ررید بور  است. یعنی با گذشت  ۹۲/۹ر مطالعه مور

 مان، نر  تغییر هزینه واادهای تولیدی کاهش یافته 

است. عالو  بر این تغییر تکنولوژی رر ددت استفار  

کار، بیشتر ا  انرژی و استفار  کمتر ا  عوام  نیروی

( ۲۰۹۰نژار و اک ری )سرمایه و موار بور  است. شدابی

کشور رر اال  ٨ر کشاور ی وری رتغییرا  بدر 

بررسی  ۹۹۹۶-۲۰۰۷توسعه را برای رور   مانی 

وری رر کررند. نتایج نشان رار رلی  عمد  رشد بدر 

  رور   مانی مورر نظر تغییر تکنولوژیکی بور  است.

 ددت ساماندهی به فرآیند تولید و رر وضعیت فعبی نیز،

 ال م اسیت  پرورش گاو شیریافزایش کارایی واادهای 

گیییری ا  متییدهای عبمییی تحقیقییا  کییاربرری  بدییر   بییا

متناسب با شرایط و امکانا  کشور را ددیت شیناخت و   

های تولید ادیرا  ابی ابعار مختب  تکنولوژی و شیو ار ی

هیای آتیی ا    ها و سیاسیتگذاری ریزینمور  و رر برنامه
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بییه همییین رلییی  انجییام ای آندییا اسییتفار  نمییور. هیییافتییه

ری رر  مینه تحبی  تغیییر تکنولیوژی   های اقتعاپژوهش

گییری  وری رر تولید شیر رر راستای بدیر  و بد ور بدر 

. نمایید بدینه ا  منابا مودور ادتناب ناپذیر و منطقی میی 

تغییر تکنولوژی رر فعالیت تولیید شییر نییز    ا  آنجائیکه 

 ،شیور وری محگیوب میی  یکی ا  منابا ایبی رشد بدر 

بر ینعت رام روری، ددیت  شناخت تکنولوژی ااک   لذا

تقوییت وضیعیت    و یالحا و نر  رشد آن برای کم  به

های م تنی بر ایول اقتعاری ینعت فو  و ارائه تحبی 

رسد. رر همین راستا تام  بنظر میه توده و قاب تشایگ

هدف ایبی تحقیق ااضیر نییز کنکیاش پیرامیون ابعیار      

 مدی   هیای مختب  تغییر تکنولوژی رر یکیی ا   ییربخش  

)فعالییت   اییران  بخش کشاور ی یعنی ینعت گیاوراری 

پژوهش ااضر نیز کوششی اسیت   باشد.تولید شیر( می

گییری ا   شور با بدیر  میسعی که طی آن   مینهرر این 

رهیافت های عبمی متیداول و نییز رسیتیابی بیه آمیار و      

اطالعا  مربوط به ینعت گاوراری ماهیت تکنولوژی و 

ب  مورر بحی  و ار ییابی   مخت آن ا  ابعار رشد نر  نیز

 .واقا گررر

 

 هامواد و روش

ییینعت  تغییییر تکنولییوژی رر ییی    سییاختار تولییید و 

تواند با بکارگیری تیابا تولیید ییا تیابا     می گاورارینظیر

هزینه روگان بررسی شور. برآورر مگیتقی  تیابا تولیید    

تر است که مقدار محعول بشیک  ررونیزا    مانی مناسب

ه بیرای مقیدار برونیزای تولیید،     مشخص شور رر االیکی 

تئیوری   (.۹۹۷۰)هایامی  شورتابا  هزینه تردیص رار  می

که تمیامی اطالعیا    سا ر روگان این امکان را فراه  می

هیا  کشش دانشینی و تقاضیای ندیار    ،مربوط به مقیاس

(. ۹۹۷٤ت قابی  محاسی ه باشیند  )بیینم ونگیر      به سدول

نییزر  ضییمن اینکییه ضییع  مییالی وکم ییور سییرمایه رر  

سییا ی هزینییه را  تولیدکننییدگان ایییران شییرط اییداق    

  شییرط اداکثرسییا ی سییور تییر اتییر و واقعیییمبمییوس

بنییابراین رر پییژوهش ااضییر ا  رهیافییت   نماییید. مییی

شیک    تابا هزینه اسیتفار  شید.   برآورراقتعارسنجی و 

 :(۹۹۹۳)سالمی  ست ا ا عمومی تابا هزینه  ع ار 

     (۹)   ),,,,( TIQwwwcC elf 

flکه رر آن  ww های خوراک رام، به ترتیب قیمت ewو,

  TIمقیدار محعیول شییر و     Qنیروی کار و انیرژی،  

باشیند.  های ینعتی میی شاخص تکنولوژی رر گاوراری

نییه توسییعه تییابا هزی  ترکی ییی وهییای رار  بییا راشییتن 

الگییوی تجربییی تییابا هزینییه را بییه  تییواننگییبو  میییاتر

 نوشت:  ۲رابطه یور  

(۲) 
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ها ضیرایب  ام ،tام رر سال iهزینه بنگا   itcکه رر آن

دین ترتییب  باشید. بی  نمار لگیاریت  ط یعیی میی    lnتابا و

 ۲بیا مشیتق گییری ا  تیابا      معارال  سد  هزینیه ندیار   

 یرارا دیبا فو  یالگو رر نهیهز تابا شوند. استخرا  می

 بیه  نگی ت   یی  ۹رردیه  ا  همگین  یرفتیار خوش طیشرا

 یبیرا  .باشید  ۶بیورن  کنیوا ی و ۲بورن مقعر ها،ندار  متیق

 دیی با ترانگیبو ،  نیه یهز تیابا  بیورن  مقعیر  شرط نیتأم

 میت یق بیه  نگ ت نهیهز تابا روم ررده مشتقا  میماتر

 رر شرط نیا. باشد یمنف نیمع مهین میماتر  ی هاندار 

 تمیام  یبیرا  تقاضیا  یمتی یق خیور  یهاکشش که ییورت

 شیور یمی  نیتیأم  باشیند،  یمنفی  ریمقار یرارا مشاهدا 

 بیورن  کنوای شرط نیتأم یبرا (.۹۹٨۷رایور  و والیم )

 هیر  نیه یهز سد  است، ال م هاندار  متیق رر نهیهز تابا

                                                           

1. Homogeneity of 1 
2. Concavity 

3. Monotonicity 
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 باشید  مث یت  نمونیه  هر یا ا به دیتول نهیهز ک  ا  ندار 

 (.۹۹۹٤گارسیا و راندال )

ام  jنگبو  نگ ت بیه قیمیت ندیار     امشتق دزئی تابا تر

های را وقتی قیمت ندار مزبور   تابا تقاضای سد  ندار 

ترتییب   بیدین ترتییب   کنید. ارائیه میی   معبیوم باشید  تولید 

شوند استخرا  می ۶ ا  رابطه د  هزینه ندار معارال  س

ام  رر سیال  iام  بنگیا   jسد  هزینه ندار   jitsکه رر آن 

tبنابراین. (۲۰۰۶ )ناپاسین تیوانگ دباشام می: 

(٣)             j

jjj
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wx

C
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C iii 
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ln 

     

 
j

sjiqjijjjit TIQwS  lnln

          

                                                                                            (٤)  
 

که رر آن  jj xwC باشدمی. 

ها برای هر مشیاهد  برابیر   ا  آنجاییکه دما سد  هزینه

باید ها میی  است سیگت  معارال  تقاضای سد  ندار 

 ورر پارامترهای مدل تامین نماید:رر مقیدهای  یر را 

    (۵)                                          
رر عین اال برای آنکه سیگت  معارال  تقاضیای سید    

ها خعوییا  مربوط به نظریه تولید نئوکالسیی   ندار 

کند )تابا هزینه همگن ا  رردیه یی  نگی ت بیه     تامین را 

ایید قییدهای  ییر بیر روی پارامترهیا ییار        ها( بقیمت

                   باشد:

00,0   tiiqij 
               (۳)

 

 :بعالو  شرط تقارن

   (۷)                                               jiij   

اما برآوررهای بدست آمد  برای پارامترهای الگو الزامیاچ  

کننید. لیذا ایین دن یه ا      نظر را تیامین نمیی   قیدهای مورر

 سیگت  معارال  باید مورر آ مون قرار گیرر.

 میی تیوان رابطیه    با استفار  ا  پارامترهای بدست آمد 

 :ان راربعور   یر نشرا تغییر تکنولوژی 

(٨)                                     
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Cتکنولوژی )  غییرات  ٨رابطه با توده به 


سه  شام  (

)(دزء تحول فنی خالص  TIsss   ،   تحول فنیی غییر

ln((خنثی
j

jitsj w تحول فنی ناشیی ا  افیزایش     و

itsqمقیاس ) Qln )دشبامی. 

تغییر تکنولوژی ممکن است  (۹۹٨۰) سونبه باور استون

 ۹هیای مقییاس  کننید  هیای عامی  و تعییین   ار نگ ت به ند

رر یییور  ودییور   فراینیید تولییید رارای اریییب باشیید.  

 ست ا :ا ای ع ار پیشرفت فنی، معیار اریب ندار 

  (۹               )                    js

jit

j
TI

S
Ib 




 

ن ار ییابی ارییب ندیار  بیا تودیه بیه       همانند موارر پیشی

 jIb< 0چنانچیه  گییرر. ور  میی عالمت ع ار  فو  یی 

 jندیار    سی ب اسیتفار  کمتیر ا     باشد تغیییر تکنولیوژی  

انیدو  محگیوب    -jندار   تغییر تکنولوژییعنی باشد می

تغیییر تکنولیوژی   باشید   jIb= 0 یکهرر یورت شور .می

ودیور   jلذا گرایش خایی بیه ندیا     شورخنثی تبقی می

 دارر.ن

برابر شواهد و اسنار مودور بدلی  نیا  بیه هزینیه  ییار    

تدیییه آمییار و اطالعییا  هزینییه و ررآمیید  ا  وااییدهای   

گیرر که ایین  رامداری ینعتی بشک  ساالنه یور  نمی

امر رسترسی بیه آمیار سیری  میانی موررنییا   بیرای       

رر  نمایید. انجام اینگونه مطالعا  را با مشک  مواده میی 

های نتایج رار  ی نی  به هدف تحقیق ا  اطالعا  وراستا

مربییوط بییه  ۹۶۳۹-٨۹هییای سییال هییای آمییارگیریطییرح

 های مختبی  کشیور اسیتفار  بیه عمی  آمید. ایین        استان

هییا اییاوی اطالعییاتی رر رابطییه بییا مقییاریر و ار ش رار 

اسیتفار  ماننیید انیواع خییوراک رام،    عوامی  تولیید مییورر  

، مقییاریر و ار ش رژینیییروی کییار، منییابا مختبیی  انیی  

                                                           

 1Scale Characteristics 
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محعوال  تولیدی بیویژ  شییر و نییز محعیول فرعیی      

و مشخعیا    ایسرمایه ار ش تجدیزا  )کور ایوانی(،

باشیید. وااییدها ونژارهییای مختبیی  گییاو و گوسییاله مییی

اطالعا  مزبور هی  بیرای کی  کشیور و هی  بیه تفکیی         

لیذا رر ایین مطالعیه     استاندای کشیور تدییه شید  اسیت.    

ن رر هر سال بعنوان یی  مشیاهد  رر   اطالعا  هر استا

 نظر گرفته شد  است. 

می توان نگ ت به  مورر نیا اطالعا  با راشتن آمار و  

تخمین سیگت  توابا هزینه اقدام نمور. هر چند که 

پارامترهای تابا هزینۀ ایبی با روش اداق  مربعا  

معمولی قاب  برآورر است اما معارال  سد  هزینۀ 

شور. ی  روش مناسب برای میعوام  را شام  ن

هایی استفار  ا  روش برآورر برآورر چنین سیگت 

باشد. با توده به اینکه رر معارال  به ظاهر نامرت ط می

سیگت  هزینۀ اشار  شد  رر بخش متدولوژی مجموع 

توان با اذف یکی ا  باشد میها برابر ی  میسد  هزینه

یب اقدام کرر. معارال  سد  هزینه نگ ت به برآورر ضرا

توان ضرایب معارلۀ اذف شد  را ا  روی بعداچ می

)کانت و نائوتیال  ضرایب بقیۀ معارال  به رست آورر

    . رر ندایت مطابق روالی که ق الچ ارائه گررید(۹۹۹۷

توان اریب تغییر تکنولوژی را مورر بح  و ار یابی می

ای هشایان ذکر است که رر این مطالعه، فرم قرار رار.

ترانگبو ، ررده روم تعمی  یافته و لئونتی   تابعی

 ها بابه همرا  معارال  سد  هزینه ندار  تعمی  یافته 

 برآورر گررید  است.  Shazamافزاراستفار  ا   نرم

ترین شک  تابعی مورر مناسبنتایج مربوط به ندایتا 

 تحبی  قرار گرفته است.

و برآورر  رر تحقیق ااضر به منظور انجام محاس ا 

ها نیا  به آمار و اطالعا  رر رابطه با میزان تولید مدل

د  های به کار برر  ششیر، قیمت و مقدار انواع ندار 

و شاخص کار رام، انرژی، نیرویشام  خوراک

با توده به اطالعا   همین اساس وتکنولوژی بور. بر 

رر رسترس، این شاخص با توده به ررید گاوهای 

نیز ررید گاوهای تبقیص معنوعی  ایی  خاردی و

نعت رر ی تغییر تکنولوژی شد  که نمارهایی ا 

من ا  مد  است.شوند بدست آگاوراری محگوب می

 مانی های   سریا  بان  اطالعاها ایبی تدیه رار 

 . باشدمیبان  مرکزی و مرکز آمار ایران 

 

 نتایج و بحث

ا  ها اشار  شد که رر قگمت موار و روش همانطوری

  یافته و لئونتی  روم تعمی ترانگبو ، ررده سه فرم 

ددت نی  به هدف تحقیق بدر  گرفته شد.  یافتهتعمی 

و  بورن ادزائ اخالل های نرمالپم ا  انجام آ مون

های استفار  ا  معیارهای خوبی برا ش منجمبه آمار 
۲R ها با تئوریدا و و نیز بررسی تئوریکی مطابقت یافته

مودور ندایتاچ الگوی ترانگبو  بعنوان مدل تجربیا  

مناسب ددت نی  به اهداف تحقیق انتخاب شد. نتیجه 

همرا  سیگت  معارال  ه برآورر تابا هزینه ترانگبو  ب

تقاضای عوام  تولید نشانگر ودور تعدار قاب  توددی 

         ۲Rرار و نیز باال بورن آمار  ا  متغیرهای معنی

مزبور عالئ  متغیرهای قیمت باشد. رر الگوی می

ن باشند بدیها و مقدار محعول مطابق انتظار میندار 

های خوراک رام، نیروی مفدوم که با افزایش قیمت ندار 

کار، انرژی و سرمایه و نیز ارتقاء سطص تولید شیر، 

هزینه تولید آن سیر یعوری خواهد راشت. این مورر 

به افزایش  هزینه نگ تبا خعوییت غیرکاهند  بورن 

 (.۹۹٨٨)چم ر ،  ها و مقدار تولید انط ا  راررقیمت ندار 

رر االیکه رر الگوی ررده روم نرمال شد  عالمت 

متغیر انرژی و نیز رر الگوی لئونتی  عالئ  متغیرهای 

. بدین ترتیب خوراک رام و نیروی کار منفی بورند

آمد  رر الگوی ترانگبو  با سا گاری ضرایب بدست

 شور.های تجربی و تئوریکی بیشتر نمایان میواقعیت

نگیبو  بیه همیرا  سیگیت      اتابا هزینه ترنتیجه برآورر 

آمد   ۹رر ددول  های تولیدمعارال  تقاضای سد  ندار 

 است. 
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 پارامترهای برآورد شدة الگوی هزینة ترانسلوگ -۱دول ج  

 متغیر ضریب tآمار   متغیر ضریب tآمار           

کار-خوراک رام -۹۹۲/۰*** -۳۷/۲  عرض ا  م دأ -۶۹۷/۷*** -۲۳/۲ 

انرژی-خوراک رام -۰٤۷/۰ -۷۹/۹  خوراک رام ۰/٨۷٤*** ۰۳/۷ 

٨۷/۰ محعول -خوراک رام ۰۲۰/۰   کار ۹۲۳/۰ ۷۷/۰ 

۶٨/۹ تکنولوژی -خوراک رام ۰/۹۳٤   انرژی ۰/۲۹٨*** ۶/۹٤ 

۶۷/۲ انرژی-کار ۲۰۶/۰***   محعول ۹۰۳/۹*** ۰۹/۶ 

محعول-کار -۰۹۷/۰ -۲۳/۹  تکنولوژی ۰۲۷/۹۹*** ۲۲/۲ 

تکنولو ی -کار ۰۳۷/۰ ۲۷/۹  ۲)خوراک( ۰/۰۹٨ ۹/۰٨ 

محعول -انرژی ۰۹۳/۰ ۷۲/۰  ۲)کار( ۲۰۹/۰*** ۹۳/۶ 

۹٨٨/۶- ۹۷۷/۰ ۷۳/۹ انرژی _ تکنولوژی -۷/٨۷٤**   ۲)انرژی( 

٨۷۰/۲ تکنولوژی -محعول ۰/۷۷٤***   ۲)محعول( -۰۶۹/۰ -۹/۷٤ 

 ۲)تکنولوژی( ۰/۰۶٤ ۲۶۷/۹   

D.W.=۲/۰۶   R2=۰/۹٤  R̄2=۰/۹۶ 

 

رر رور   میانی میورر مطالعیه     تغییر تکنولوژی بررسی

  رهید کیه بیا گذشیت  میان و بواسیطه بد یور       نشان میی 

نیر   های یینعتی  مورر استفار  رر گاوراری تکنولوژی

تغییییر نییر   هزینییه تولییید کییاهش یافتییه اسییت.   تغییییر

 معیارل   ۹۶۳۹-٨۹های رر فایبه  مانی سال تکنولوژی

های مختب  هرچند که رر سال باشد.میررید  -۶۹۲/۰

لیکن عالمت منفی  توان شاهد بورهای متفاوتی را مینر 

باشید. نیر    هزینه رر طول  مان میی  نر  نشانگر کاهش

ته س م با نیر   شابتدا سیر یعوری را تغییر تکنولوژی

یر قیرار  ا تحیت تیاث  های وااید تولییدی ر  ای هزینهکاهند 

شیور هماننید نتیایج    بدین ترتیب مالاظه میی  است. رار 

گرفته رر بخش کشاور ی و امور اکثر تحقیقا  یور  

گیری ا  گاوهیای اییی    ولوژی یعنی بدر نبد ور تک ،رام

منزلییه نمارهییائی ا   بییه خییاردی و تبقیییص معیینوعی   

را کیاهش رار    هیا بنگیا   هایهزینه غییرتنر  تکنولوژی، 

هیای نیوین و   یمنیدی ا  تکنولیوژ  ارتی بدیر  به ع  است.

کارآمد س ب انتقال تابا تولید محعول شیر شید  و لیذا   

، هزینیه تولیید   تیر شیدن فراینید تولیید    بواسطه اقتعاری

مورر مطالعه سییر نزولیی را   وااد شیر رر رور   مانی 

 تجربه کرر  است.

 ار یابی نتایج اایی  ا  ارییب عوامی  و ارییب مقییاس     

هییای ییینعتی رر رور   مییانی گییاوراری رر (۲)دییدول 

هییای میورر مطالعیه موییید همگیوئی و سییا گاری یافتیه    

عالمت منفی مربیوط بیه ارییب ندیار      باشد. پژوهش می

رهید بیا بد یور تکنولیوژی و ارائیه      خوراک رام نشان می

نژارهای نوین که رارای ضریب ت یدی  و پتانگیی  تولیید    

    یر کیاهش شیر بیاالتری هگیتند هزینیه وااید تولیید شی      

رهد که بیا  یابد. مث ت بورن اریب مقیاس نیز نشان میمی
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افیییزایش مقییییاس تولیییید، بکیییارگیری خیییوراک رام رر 

واادهای گاوراری ینعتی سیر ییعوری راشیته اسیت    

سد  هزینیه ایین   ن مفدوم که باگگترش مقیاس تولید بدی

سد  بگییار بیاالی    با توده به کند.ندار  افزایش پیدا می

هیای کی  عوامی  رر واایدهای     ن ندار  ا  هزینههزینه ای

ترغیب مدیران واایدهای تولییدی بیه افیزایش     ، گاوراری

توانید سید  و نقیش میوثری رر     وری این عام  میی بدر 

ایین نیوع    همچنیین های تولید راشته باشید.  کاهش هزینه

هیای  تغییر تکنولوژی وابگتگی به نییروی کیار و هزینیه   

گیری رر رابطه با این نتیجه رهد.مرت ط با آنرا کاهش می

ندیار  انیرژی    ۹تغیییر مقییاس  هر رو اریب ندار  و اریب 

                                                         باشد.نیز یار  می

 

های میزان اریب نهاده و اریب مقیاس در گاوداری -۲جدول 

 صنعتی

 اریب مقیاس اریب ندار  ندار 

 خوراک رام

 ارنیروی ک

 انرژی

۷۰۹/۰- 

۰۹۲/۰- 

۹۷۷/۰- 

۰٤٨/۰ 

۰۲۹/۰ - 

۰۷۳/۰ - 

 

با استفار  ا  پارامترهای برآورر شد  برای الگوی 

هزینه می توان اریب تغییر تکنولوژی را مورر بح  قرار 

های ارگیری تکنولوژی را بر سد  ندار رار و اثر بک

متغیر رر فرایند تولید مورر ار یابی قرار رار. نتایج 

بوط به تغییر تکنولوژی رر ا  اریب ندار  مراای  

 آورر  شد  است. ۶ددول 
 

 اریب تکنولوژی نسبت به عوامل تولید - ۳ جدول

 اریب ندار   ندار  

۹۷۰/۰ خوراک رام   

-٨۰/۰ نیروی کار  

-۲۲۰/۰ انرژی  

 

                                                           

1 Scale Change Bias 

عالمت مث ت مربوط به اریب ندار  خوراک رام نشان 

نژارهای نوین که رهد با بد ور تکنولوژی و ارائه می

ای و متعاقب آن پتانگی  تولید شیر ظرفیت تغذیه

      باالتری رارند میزان معرف خوراک رام افزایش

های نیروی کار و یابد. عالمت منفی اریب ندار می

گیری ا  رهد که ودور و بدر انرژی نیز نشان می

نیروی ماشینی مودب اتکای کمتر واادهای تولیدی به 

شور که استفار  شور. ه  چنین گفته میمی نیروی کار

ا  تجدیزا  و سیگت  اتوماتی  باع  کاهش معرف 

دویی رر معرف آن را به انرژی شد  و لذا یرفه

 (۹۹٨٤) های هوگورن ال راشته است. برابر یافته

بر و سرمایه تکنولوژی ینایا شیر آمریکا کاراندو ،

هوگو  تحقیق نتایج همچنین مطابقاست. بر بور  انرژی

های انرژی و غیرانرژی رر ندار  (۹۹٨٤) و آرالدا

االیکه ؛ ررباشندینایا ل نی آمریکا دانشین ه  می

( بیانگر ودور ارت اط ۹۹۹۳) نتیجه پژوهش سالمی

مکمبی عوام  سرمایه و موار و نیز دانشینی سایر 

 باشد.ها میندار 

  عالمیت نیر   با توده بیه نتیایج بدسیت آمید      بطور کبی

که با گذشت  مان باشد می ااکی ا  آن تغییر تکنولوژی

ا   هزینه واادهای تولیدی کاهش یافته اسیت.  غییرتنر  

ولید رر طول  میان مودیب کیاهش    آنجائیکه تکنولوژی ت

های یینعتی گرریید    غییر هزینه تولید رر گاورارینر  ت

تیوان اسیتن اط نمیور کیه افیزایش      است بدین ترتیب میی 

منیدی ا    ایی  ونیز اضیافه شیدن بدیر   ررید گاوهای 

غیییرا   تبقیص معنوعی عمیال مود یا  بد یور ت   خدما  

لیذا   هزینه رر رور   مانی مورر مطالعیه گرریید  اسیت.   

  رور با ترویج این ق ی  نمارهائی ا  تکنولیوژی انتظار می

محعیول شییر   ولیدتتر شیدن فراینید   به اقتعاریتوان ب

و تقوییت مراکیز   رر مجموع گگیترش   کم  نمور. کشور

وری ایالح رام گام مفید و ببندی رر ددیت بد یور بدیر    

       عوامیی  و بالنییدگی هرچییه بیشییتر وااییدهای تولیییدی     

 تواند محگوب گررر.می
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Abstract 

BACKGROUND: The use of modern technology in production units is one of the main factors of 

improving input productivity in livestock sub-sector. OBJECTIVES: So the main objective of this 

research is analyzing the trend and technical change biases in Iran’s livestock using cost duality 

theory. METODS: The approach given in the duality theory is found useful in estimating the 

structure of input demand under changing input prices and technology conditions. Applying SURE 

method, a Translog cost function with cost share equations estimated using panel data from 24 

provinces of Iran for the period 1980-2000. RESULTS: The results showed that the rate of technical 

change was about -0.312 percent during the studied period, which means that the rate of cost 

changes of production units, has been decreased. In addition, technical change in livestock industry 

was feed-using, labor-saving and energy-saving biases. COUNCLOSIONS: The finding does 

indicate, Increasing original cows and using artificial insemination as symbols of technical change, 

causes decrease in production cost and improve profitability of milk production. 

 

Keywords: Technical change, Livestock industry, Translog cost function, Seemingly unrelated 

regression equations                                      
 


