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 چکیده

به وجه توری به عنوان بهترین و کارآمدترین روش دستیابی به رشد اقتصادی با امروزه بهبود بهره زمینه مطالعاتی:

ه است. وری مستلزم شناخت اجزاء و تحلیل تغییرات آن در پروسه توسعکمیابی منابع تولیدی مطرح است. مدیریت بهره

ت. های شیری صنعتی صورت گرفوری گاوداریگیری و تجزیه روند تغییرات بهرهمطالعه حاضر با هدف اندازه هدف:

-هرهها و شاخص هیکس مورستین به محاسبه و تجزیه بداده این مطالعه با استفاده از روش تحلیل پوششی روش کار:

ی هاداریای گاوپردازد. آمار و اطالعات مورد استفاده تحقیق از نتایج طرح آمارگیری نمونهوری کل عوامل تولید می

 1369-75اد که در طی دوره دنتایج نشان  نتایج:آوری گردید. جمع 1369-92های های کشور طی سالصنعتی استان

ین درصد افزایش یافته که ا 86( حدود 1369( نسبت به سال پایه )TTشاخص رشد قیمت ستاده به رشد قیمت نهاده )

 نیز TFPدرصد همراه بوده است. بررسی شاخص  15به میزان  TFP)وری کل عوامل تولید )دوره با کاهش شاخص بهره

یر صعودی داشته است و علیرغم نوسانات موجود در حاکی از آن است که شاخص مذکور ابتدا سیر نزولی و سپس س

وری کل درصد افزایش یافته است. کارایی بهره 15، به طور متوسط نسبت به سال پایه حدود 1369-92طی دوره زمانی 

 1392 در سال 248/0به  1369در سال  521/0داشته و از  روند کاهشی 1392تا سال  1369( از سال TFPEعوامل تولید )

، TFPییرات ترین جزء تغمهم 1370ی نشان داد که در دهه TFPیافته است. همچنین ارزیابی و تحلیل منابع تغییرات  کاهش

ترین ز اصلی( و در طی نیمه دوم دوره مطالعه، تغییرات تکنولوژی به عنوان یکی اROSEگرا )کارایی مقیاس پسماند ستاده

 دهد می نشان امر همین گیری نهایی:نتیجهشود. کشور محسوب میهای شیری صنعتی گاوداری TFPعناصر تغییرات 

. باشد مربخشث تولید فرآیند در بتواند تا مد نظر قرار گیرد یتکنولوژ ترویج به توجهبایستی  وری، بهره افزایش برای که

 جنین عی و انتقالشده، خدمات تلقیح مصنو نژاد در مجموع توسعه و ترویج نمادهای تکنولوژی از جمله گاوهای اصالح

به  تواندهای تشویقی و حمایت از واحدهای تولیدی بزرگ میو همچنین افزایش مقیاس تولید از طریق اعمال سیاست

 وری عوامل تولیدی منجر شود.ارتقاء بهره
 

اوداری وری، کارایی مقیاس پسماند، گمورستین، کارایی بهرهوری کل عوامل تولید، شاخص هیکسبهرهواژگان کلیدی: 

 شیری

 

 مقدمه

نرخ باالی رشد جمعیت و بهبود درآمد سرانه از یک سو 

های غذایی از و محدودیت منابع برای تولید فراورده

-تر به مقولهسوی دیگر ضرورت و اهمیت توجه بیش

وری را بیش از پیش نمایان چون رشد بهرههایی هم

 ی چنان که بسیاری از کشورها در سایه، آناست ساخته



 1398سال /1شماره  29هاي علوم دامی/ جلد پژوهش نشریه                                                ی و ...                                            ، ثانیدشت     62

 

های قابل اند به پیشرفتتوجه به این امر توانسته

 نژاد وهای اخیر دست یابند )محمدیای در سالمالحظه

 (. 2008کریمائی 

وری و نقش آن در توسعه اقتصاددانان برای بهره

ها اهمیت زیادی قائل هستند. به طوری که برخی از آن

وری پایین بودن بهره نتیجهپدیده توسعه نیافتگی را 

وری باالتر و استفاده از دانند. در شرایط کنونی بهرهمی

امکانات موجود عمال از یک انتخاب باالتر رفته و به یک 

های رشد ضرورت تبدیل گردیده است. بررسی مولفه

اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه 

وری عوامل تولید از دهد که سهم افزایش بهرهنشان می

-گذاری پیشی گرفته و میمیزان سرمایهسهم افزایش 

وری به ثروت ملل تبدیل توان گفت که امروزه بهره

 (.2005گردیده است )امامی میبدی 

فعالیت واحدهای گاوداری شیری صنعتی به عنوان یکی 

های مهم بخش کشاورزی، نقش اساسی در از فعالیت

های تولید شیر کشور را دارد. تعداد کل گاوداری

واحد با ظرفیت  25353، 1392ور در سال صنعتی کش

های واحد راس بوده است. از بین گاوداری 3264593

واحد با ظرفیت کل  16295صنعتی موجود، تعداد 

راس مربوط به فعالیت پرورش گاو شیری  2163750

باشد. میزان تولید شیر کشور همواره روند رو به می

تن هزار  8269معادل  1392رشدی داشته و در سال 

هزارتن مربوط به تولید  3793بوده که از این میزان 

درصد  45های صنعتی بوده که حدود شیر در گاوداری

شود )مرکز آمار ایران از تولید شیر کشور را شامل می

2014.) 

علیرغم فعالیت تعداد قابل توجهی واحدهای گاوداری 

شود به سبب صنعتی در مناطق مختلف کشور گفته می

وری عوامل ها و مشکالت متعدد، بهرهئیوجود نارسا

تولید در سطح نازلی قرار داشته و تلفات و ضایعات 

(. 2015باشد )دشتی مربوط نیز نسبتا چشمگیر می

ریزی اصولی بدیهی است که با مدیریت صحیح و برنامه

توان گیری مطلوب از منابع موجود میدر جهت بهره

بهبود بخشید و  وری عوامل تولید در این بخش رابهره

بدین ترتیب بخش قابل توجهی از نیازهای پروتئین 

-جویی در نهادهجامعه را مرتفع و ارز حاصل از صرفه

های وارداتی مورد نیاز صنعت و مواد پروتئینی که از 

گذاری شود را در جهت سرمایهطریق واردات تامین می

به منظور توسعه کشور بکار برد )ناجی و عرفان منش 

2006.) 

وری و اجزای آن، شناخت علمی و روند تغییرات بهره

زمینه را برای اقتصادی کردن و رقابت پذیر بودن 

وری یکی کند؛ چراکه رشد بهرهفرایند تولید تسهیل می

پذیری است. با بررسی اجزای از اجزای کلیدی رقابت

توان میزان تاثیر هرکدام از این وری میتغییرات بهره

وری مورد بررسی قرار وند تغییرات بهرهاجزاء را در ر

گذاری خاصی داد و چون هرکدام از این موارد سیاست

گذاری مطلوب و طلبد، به این ترتیب امکان سیاسترا می

ها در جهت رشد متناسب با روند تغییرات این مولفه

 شود.وری در تولید این محصول فراهم میبهره

بخش دام و  وری عوامل تولید زیردر مورد بهره

تغییرات آن مطالعات متعددی در داخل و خارج صورت 

ی خود ( در مطالعه2005زاده و صالح )گرفته است. قلی

-( در بخشTFP) 1وری کل عوامل تولیدبه بررسی بهره

با استفاده از  1357-81های اقتصاد ایران در دوره 

 2هاشاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده

(DEAپرداخ ) تند. نتایج بیانگر آن است که در بخش

کشاورزی علیرغم عدم تغییر کارایی فنی و مقیاس، 

وری عوامل تولید به دلیل بهبود کارایی مدیریتی بهره

وری در مقایسه با کل افزایش یافته است و سطح بهره

( 2008نژاد و کریمائی )اقتصاد باالتر بوده است. محمدی

مرغ حدهای تولید تخمبه بررسی اقتصادی عملکرد وا

با استفاده از فرم شاخص  1375-85های ایران طی سال

وری کل عوامل تولید ترنکویست تیل پرداختند. بهره

                                                           
1 Total Factor Productivity 
2  Data Envelopment Analysis 
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وری کل های تحقیق نشان داد که شاخص بهرهیافته

درصدی برخوردار است.  12صنعت از رشدی معادل 

( برای ارزیابی علمی عملکرد 2008دشتی و کوپاهی )

وری جزئی و داری کشور با محاسبه بهرهصنعت گاو

وری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص بهره

را  1369-83ترنکویست تیل، رشد آن برای دوره زمانی 

-مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره

وری کل عوامل تولید در واحدهای گاوداری شیری در 

یافته است. همچنین های مورد مطالعه افزایش طی سال

تغییرات تکنولوژی و مقیاس تولید از منابع اصلی تغییر 

TFP  در واحدهای گاوداری کشور بوده است. در

( بررسی 2009مطالعه حاجی رحیمی و کریمی )

-وری عوامل تولید در مرغاقتصادی و محاسبه بهره

های گوشتی استان کردستان مورد توجه بوده داری

وری کل های تحقیق میانگین بهرهاست. براساس یافته

وری نهایی و بهره 92/3برای واحدهای مورد بررسی 

 04/225کار و نیروی 13/0های دان مصرفی برای نهاده

( در مطالعه خود 2012محاسبه شد. رفیعی و همکاران )

ی وری کل عوامل تولید و محاسبهبه بررسی بهره

عتی های صنکارایی و بازدهی مقیاس در گاوداری

وری کل استان گیالن پرداختند. نتایج محاسبات بهره

عوامل تولید با استفاده از شاخص ترنکویست تیل نشان 

وری مناسبی داد که واحدهای مورد نظر از بهره

باشند. به طوری که میانگین شاخص برخوردار نمی

-برآورد شده است. حقیقت 922/0وری در استان بهره

وری کارایی و شاخص بهره( 2013نژاد و همکاران )

مزارع صنعتی پرورش گاو شیری شهرستان اصفهان را 

مورد ارزیابی قرار دادند.  DEAبا استفاده از روش 

درصد  75ی کارایی نشان داد که نتایج محاسبه

ها از لحاظ فنی کارا بودند. همچنین میانگین گاوداری

بدست آمد که  94/0ها وری کل عوامل در گاوداریبهره

های شیری در استان بیانگر آن بود که گاوداری

اند. دشتی وری تولید داشتهاصفهان رشد منفی در بهره

وری کل عوامل تولید در ( رشد بهره2015و همکاران )

با بکارگیری دو رهیافت پارامتریک و را تولید پنبه ایران 

بررسی کردند.  1366-87ناپارامتریک برای دوره زمانی 

-شاخص ترنکویست تیل، رشد ساالنه بهرهبا بکارگیری 

درصد محاسبه گردید. همچنین نتایج  7/1وری کل 

وری کل عوامل برآورد الگوی هزینه نشان داد که بهره

درصد  53/1های اخیر به طور متوسط ساالنه طی سال

رشد داشته که این میزان رشد ناشی از تغییرات 

 تکنولوژی بوده است.

وری در ه محاسبه تغییرات بهر( ب2009ژو و النسینک )

-های شیری در آلمان، هلند و سوئد طی سالگاوداری

-ی رشد بهرهپرداختند. برای محاسبه 1995-2005های 

ژیا و برای تجزیه آن روش تحلیل یوری از شاخص دیو

وری مرزی تصادفی بکار گرفته شد. میانگین بهره

، 8یب های شیری در آلمان، هلند و سوئد به ترتگاوداری

ترین منبع درصد برآورد شد. همچنین مهم 9/1و  2/2

وری در آلمان و سوئد تغییرات تکنولوژی و رشد بهر

های شیری هلند تغییرات کارایی فنی بدست در گاوداری

های ترکیبی در ( با بکارگیری داده2010آمد. اودانیل )

گیری و تجزیه به اندازه 1970-2001های طی سال

کشاورزی با استفاده از شاخص هیکس  وری بخشبهره

پرداخت. در استرالیا افزایش نرخ مبادله به  1مورستین

درصد  50به میزان  TFPدرصد، سبب کاهش  40میزان 

در  TFPترین جزء موثر بر گردیده است. همچنین مهم

استرالیا شامل کارایی ترکیبی و کارایی مقیاس پسماند 

ترین عامل موثر مهم باشد. در حالی که در نیوزیلندمی

باشد. ، کارایی فنی و کارایی مقیاس پسماند میTFPبر 

همچنین نتایج نشان داد که کشورهای کوچک نسبت به 

-وری باالتری برخوردار میکشورهای بزرگ از بهره

( به بررسی و تجزیه 2013باشند. توزر و همکاران )

وری عوامل تولید در مزارع غالت در استرالیای بهره

ربی پرداختند. نتایج نشان داد که تولیدکنندگان غالت غ

باشند. دارای کارایی فنی، مقیاس و ترکیبی بزرگتری می

                                                           
1 Hicks-Moorsteen 
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وری عوامل همچنین مشاهده گردید که رشد بهره

کشاورزی بعد از چندین دهه کاهش، به آرامی افزایش 

( 2016اورتا )-یافته است. در مطالعه مورینا و براوو

های ری کل عوامل تولید در گاوداریوبرای تعیین بهره

شیری جنوب شیلی، روش تحلیل مرز تصادفی بکار 

 2005-2010گرفته شد. نتایج نشان داد که طی دوره 

ترین عناصر تغییرات تفییرات کارایی فنی یکی از مهم

درصد و  91وری بوده و متوسط کارایی فنی بهره

 درصد به ازای هر 05/0متوسط تغییرات تکنولوژی 

 سال بدست آمد.

طور که از پیشینه تحقیق مشخص است، مطالعات همان

وری عوامل مختلفی در خصوص بررسی تغییرات بهره

ای وجود در این میان مطالعه تولید صورت گرفته است.

-تجزیه تغییرات بهرهندارد که به طور کامل و مفصل به 

وری با استفاده از شاخص هیکس مورستین پرداخته 

در ی حاضر جزء پیشگامان مطالعه ،این زمینه باشد. در

با استفاده از وری خصوص تجزیه تغییرات بهره

 شاخص روش درباشد. میشاخص هیکس مورستین 

 برای هاداده پوششی تحلیل روش از هیکس مورستین

. شودمی استفاده شکسته خطی مرزی تولید تابع تشکیل

 ساسبرا به این دلیل انتخاب گردید که شاخص این

 تشریح امکان فاصله توابع شده و تعریف فاصله توابع

 را چندمحصولی و اینهاده چند تولید تکنولوژی یک

 مانند) خاصی رفتاری هدف اتخاذ به نیاز اینکه بدون

 وجود آن مورد در( سود حداکثر یا هزینه سازی حداقل

ثانیاً این شاخص بسیار  .کندمی فراهم باشد، داشته

باشد که در ادبیات مالم کوئیست میمشابه به شاخص 

تحقیق به طور فراوان از آن استفاده گردیده است. 

همچین این شاخص از آن جهت دارای مزیت است که 

 به نزدیکی میزان) تکنیکی کارایی تغییربه  تجزیه قابل

-می (مرز خود جابجایی) تکنولوژی تغییرات و( مرز

های شهمچنین از آنجایی که در اکثر پژوه باشد.

ی کارایی فنی و پیشین، به بررسی مفاهیم شناخته شده

مقیاس از میان انواع کارایی پرداخته گردیده است، از 

این رو این تحقیق بر آن است که به معرفی کارایی 

ترکیبی، کارایی ترکیبی پسماند و کارایی مقیاس پسماند 

ای در زمینه بپردازد که در ادبیات داخل تاکنون مطالعه

ها صورت نگرفته است. با توجه رسی این نوع کاراییبر

ها برای توسعه و پذیرش به کمبود منابع و فرصت

تواند به مقدار زیاد تکنولوژی جدید، صنعت گاوداری می

شود، به از نتیجه مطالعاتی که در این زمینه انجام می

نفع خود استفاده نماید. زیرا نتیجه این مطالعه نشان 

وری با بهبود چگونه امکان افزایش بهرهخواهد داد که 

کارایی بدون افزایش در منابع اساسی و یا گسترش 

های جدید وجود دارد. به عالوه نتیجه این تکنولوژی

گزاری جهت انتخاب بین دو مطالعات در سطح سیاست

های جدید و افزایش کارایی ی پذیرش تکنولوژیگزینه

و در سطح های موجود کمک خواهد کرد تکنولوژی

مدیریت واحدهای تولیدی، منعکس کننده چگونگی 

 باشد.استفاده از منابع و فاصله آن تا استفاده بهینه می
 

 هامواد و روش

به صورت ستاده حاصل از یک واحد  تولید متوسط

شود. هرگاه مفهوم نهاده معین در هر زمان تعریف می

های مصرف شده در تولید تولید متوسط به کل نهاده

وری کل مقدار معینی محصول تعمیم داده شود، بهره

همان  TFPآید. به عبارتی ( به دست میTFPعوامل )

های مصرف شده در یک زمان تولید متوسط کل نهاده

معین در یک واحد تولیدی و یا بخش اقتصادی است 

 (.1997)سالمی 

jاز نقطه نظر ریاضی اگر 

nt Rq   وk

nt Rx   نشان

ام در زمان nها برای بنگاه ها و نهادهدهنده بردار ستاده

t ،j  نمایشگر تعداد ستاده وk نمایشگر تعداد نهاده و 
j

nt RP   وk

nt Rw  ها ها و نهادهبردار قیمت ستاده

بر اساس تعریف جورگنسون و گرلیجز  TFPباشد، 

 باشد:می 1( به صورت رابطه 2008ل )( و اودانی1967)

(1) 
nt

nt
nt

X

Q
TFP  
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)(که در آن ntnt qQQ  ستاده تجمیعی و ،)( ntnt xXX  

توابع  (.)Xو  (.)Qنهاده تجمیعی است، به طوری که 

باشند. بر اساس ساز غیرکاهشی و همگن خطی میجمع

با  tام در زمان nبنگاه  TFPاین تعریف، شاخصی که 

TFP  بنگاهm  در زمانs کند، برابر است با:مقایسه می 

(2) 
ntms

ntms

msms

ntnt

ms

nt
ntms

X

Q

XQ

XQ

TFP

TFP
TFP

,

,

,
/

/
 

که 
ms

nt
ntms

Q

Q
Q ,

شاخص مقداری ستاده و  
ms

nt
ntms

X

X
X ,

 

بیانگر آن است که  3شاخص مقداری نهاده است. رابطه 

به صورت شاخص مقداری ستاده بر  TFPتغییرات 

 هایباشد. با داشتن شاخصص مقداری نهاده میشاخ

 n(  بنگاه PROFمقداری و قیمتی تجمیعی، سودآوری )

)اودانیل  آیدبدست می 3براساس رابطه  tدر زمان 

2010:) 

(3) 
ntnt

ntnt

ntnt

ntnt
nt

XW

QP

xw

qp
PROF 




 

را  tام در زمان nهمچنین شاخصی که سودآوری بنگاه 

کند، به مقایسه می sدر زمان  mبا سودآوری بنگاه 

 :باشدمی 4صورت رابطه 

(4) 

ntmsntms

ntms

ntms

ntms

ntms

ms

nt
ntms

TFPTT

X

Q

W

P

PROF

PROF
PROF

,,

,

,

,

,

,



 

که در آن 
ms

nt
ntms

P

P
P ,

شاخص قیمت ستاده،  

ms

nt
ntms

W

W
W ,

شاخص قیمتی نهاده و  
ntms

ntms

ntms
W

P
TT

,

,

,  

( است که رشد قیمت ستاده به TTبیانگر نرخ مبادله )

بیانگر  5. رابطه کندگیری میرشد قیمت نهاده را اندازه

آن است که شاخص سودآوری قابل تجزیه به شاخص 

-وری کل عوامل تولید مینرخ مبادله و شاخص بهره

آید. از این ضرب این دو بدست میباشد که از حاصل

 رو:

(5) 
ntms

ntms

ntms
TT

PROF
TFP

,

,

,  

گردد که تغییرات در رشد قیمت استنباط می 5از رابطه 

 TFP( باعث تغییر در TT) ستاده به رشد قیمت نهاده

 ها برقرار است.گردد و یک رابطه عکس بین آنمی

( یک بنگاه به TFPEوری کل عوامل تولید )کارایی بهره

که با  TFPمشاهده شده به حداکثر  TFPصورت نسبت 

-آید، تعریف میاستفاده از تکنولوژی موجود بدست می

 t ماندر ز nوری بنگاه گردد. از این رو کارایی بهره

 (:2010برابر است با )ا 

(6) 
*** /

/

ntnt

ntnt

t

nt

XQ

XQ

TFP

TFP
TFPE  

با بکارگیری  TFPدهنده حداکثر نشان TFP*که 

*،tتکنولوژی زمان 

tX  و*

tQ  نیز بیانگر ترکیباتی از

 TFPباشد که باعث حداکثرسازی ها میها و ستادهنهاده

ها و گردند. همچنین براساس مقادیر تجمیعی نهادهیم

(، OTEگرا )توان به کارایی فنی ستادهها، میستاده

-(، کارایی ترکیبی ستادهOSEگرا )کارایی مقیاس ستاده

  (ROSEگرای پسماند )(، کارایی مقیاس ستادهOMEگرا )

اشاره کرد که بر   (RMEو کارایی ترکیبی پسماند )

 آیند:بدست می 11تا  7اساس روابط 

(7) 
nt

nt
nt

Q

Q
OTE  

(8) 
ntnt

ntnt

XQ

XQ
OSE ~

/
~

/
 

(9) 

nt

nt
nt

Q

Q
OME

ˆ
 

(10) 
** /

/ˆ

ntnt

ntnt

XQ

XQ
ROSE  

(11) 
** /

~
/

~

ntnt

ntnt

XQ

XQ
RME  

که 
ntQ  بیانگر حداکثر محصولی که با استفاده از

های ntqطوری که آید به تکنولوژی موجود بدست می

هایی از ، مضربntXتولید شده از بکارگیری نهاده 

همدیگر باشند )نسبت محصوالت تولیدی ثابت باشد(. 

ntQ̂  حداکثر محصول بدست آمده با استفاده از نهاده

ntX  است، به طوری که نهادهntX  هر برداری از

محصوالت را تولید کند )نسبت محصوالت تولیدی ثابت 

tQنیست(. در نهایت 
~

tXو  
~

-های جمعها و نهادهستاده 

با  TFPسازی شده هستند که از طریق حداکثر کردن 

-ها مضربدهها و نهاتوجه به این قید که بردار ستاده
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آید )هم ترکیب هستند، بدست می ntxو  ntqهایی از 

 ها ثابت است(.ها و هم ترکیب ستادهنهاده

در ادبیات تحقیق مطالعات فراوان در مورد کارایی فنی 

و کارایی مقیاس صورت گرفته است. از آنجایی که 

یم ناشناخته بوده و کارایی ترکیبی از جمله مفاه

مطالعات اندکی به بیان مفهوم آن پرداخته شده است، 

در ادامه به بیان این مفاهیم با استفاده از نمودارها 

عبور  Cمنحنی که از نقطه  1شود. در شکل پرداخته می

-کرده، نشان دهنده مجموعه ملزومات تولید مقید می

دلیل که شود به این باشد. این مجموعه مقید خوانده می

 ntXهایی از ها مضربها و ستادهروی آن بردار نهاده

هستند. با حذف این قید، بنگاه به مجموعه  ntqو 

 Eو  Vملزومات تولیدی دست خواهد یافت که از نقطه 

باعث افزایش  Cبه  Aعبور کرده است. حرکت از نقطه 

روی  Cخواهد شد. حرکت از نقطه گرا کارایی فنی ستاده

بر روی مرز غیر مقید،  Vتابع مرز مقید به سمت نقطه 

گردد که کارایی ترکیبی می TFPباعث افزایش در 

کند. گیری میرا اندازه TFPگرا این افزایش در ستاده

گرای پسماند نیز افزایشی که در کارایی مقیاس ستاده

افتد را اتفاق می Vبه  Eوری در اثر حرکت از نقطه بهره

وری کل عوامل بهره Eکند )در نقطه گیری میاندازه

تولید حداکثر است(. واژه پسماند به این علت بکار گرفته 

شده است که روی تابع مرز غیرمقید اگرچه تمامی 

باشند ولی با این ها دارای کارایی ترکیبی کامل میبنگاه

متفاوت  هاها و ستادهحال ممکن است ترکیب نهاده

ها متفاوت ها و ستادهباشد، به عبارتی مقیاس نهاده

 (.2010باشد )اودانیل 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 گراگیری انواع کارایی ستادهاندازه -1شکل 
Figure 1- Output-Oriented measures of efficiency 

 

نشان داده شده  2نوع دیگر از انواع کارایی در شکل 

دهنده ترکیباتی از نشان Dاست. در این نمودار نقطه 

نماید. را حداکثر می TFPباشد که نهاده و ستاده می

 Eبه  Dدر اثر حرکت از نقطه  TFPافزایشی که در 

-گیرد، توسط کارایی ترکیبی پسماند اندازهصورت می

شود. به عبارتی کارایی ترکیبی پسماند نیز گیری می

ه است که پس از محاسب TFPیکی از اجزای تغییرات 

-کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس خالص بدست می

  آید.
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 گراگیری انواع کارایی ستادهاندازه -2شکل 
Figure 1- Output-Oriented measures of efficiency 

 

وری موجب افزایش در بهره Eبه نقطه  Aحرکت از نقطه 

ری وگردد که این افزایش نیز توسط کارایی بهرهمی

براساس وری گردد. از این رو کارایی بهرهمحاسبه می

 (:2013توزر و ویالنو ) آیدبدست می 12رابطه 
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(13) 

)(
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*

ntntnt

ntntnt

nt

nt
nt

RMEOSEOTE

ROSEOMEOTE
TFP

TFP
TFPE



 

وری این ها برای تجزیه بهرهترین روشیکی از ساده

بازنویسی  14را به صورت رابطه  13است که رابطه 

 کرد:

(14) 
)(

)(

*

*

ntntntt

ntntnttnt

RMEOSEOTETFP

ROSEOMEOTETFPTFP



 

نیز  sدر زمان  mتوان برای بنگاه معادالت مشابه را می

را با  tام در زمان nبنگاه  TFPبدست آورد. شاخصی که 

TFP  بنگاهm ام در زمانs برابر است با  کندمقایسه می

 :(2013)توزر و ویالنو 
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دهنده نشان 15ه اولین عبارت در سمت راست رابط

در  TFPتکنولوژی است که اختالف بین حداکثر  شاخص

کند. در گیری میاندازه sزمان  TFPرا با حداکثر  tزمان 

به  TFPاین تحقیق برای محاسبه و تجزیه شاخص 

با  اجزای تشکیل دهنده آن، از شاخص هیکس مورستین

( 1953نهاده یا ستاده شفارد ) فاصلهتابع بکارگیری 

ستاده شفارد به صورت  فاصلهگردد. تابع می ادهاستف

 است: 16رابطه 

(16) })/,(:0min{),( tt

o TqxqxD   
برای نشان دادن تکنولوژی تولید به صورت تابع 

( استفاده DEA، از روش تحلیل پوششی دادها )فاصله

-گرا و ستادهدر هر حالت نهاده DEAهای گردد. مدلمی

ز تولید خطی گرا براساس این فرض است که مر

گرا خطی بودن مرز موضعی است. در حالت ستاده

 تولید بدین مفهوم است که:

(17            ) 
ntnt Xq   

نامعلوم بوده و بستگی  نامنفی و عالمت  و  که 

( دارد. بر اساس VRSاس )به بازده متغیر نسبت به مقی

 0فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس چنانچه 

باشد، تکنولوژی تولید دارای بازده صعودی نسبت به 

بازده غیرافزایشی به  0( بوده، اگر IRSمقیاس )

و ( DRSبازده کاهشی به مقیاس ) 0مقیاس، اگر 

بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد. مدل 0اگر 

ها ریزی خطی در روش تحلیل پوششی دادهبرنامه

است که تابع  و   ،شامل انتخاب مقادیری برای 

),( فاصله ntnt

t

o qXD ثر نماید. همچنین برای را حداک

سازی دستیابی به یک جواب مشخص، قید نرمال

1
ntq ریزی خطی در گردد. الگوی برنامهاضافه می
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باشد )اودانیل می 19گرا به صورت رابطه حالت ستاده

2010:) 

(18) 
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,...,1
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)min(),( 1



















nt
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ntntnt
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Xqts
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ها، تمامی روابط اشاره شده در قسمت مواد و روش

گرا نیز برقرار است، لذا از آوردن حالت نهادهرای ب

ها جلوگیری به عمل دوباره در بخش مواد و روش

آمار و اطالعات مورد استفاده در این تحقیق از آمد.

های صنعتی ای گاودارینتایج طرح آمارگیری نمونه

، 1373، 1369های استان کشور در سال 23کشور از 

دآوری شده توسط گر 1392و  1386، 1379، 1375

مرکز آمار ایران اخذ شده است. با درنظر گرفتن سال 

وری کل به عنوان سال پایه، مقدار شاخص بهره 1369

عوامل تولید برای این سال یک درنظر گرفته شده و 

ها نسبت به سپس مقادیر این شاخص برای بقیه سال

گیری و تجزیه سال پایه محاسبه گردید. برای اندازه

گردیده  استفاده DPINافزار از بسته نرم TFPشاخص 

 است.

 

 نتایج و بحث

-های توصیفی مربوط به گاوداریبیانگر آماره 1جدول 

 1369-92های صنعتی تولیدکننده شیر کشور طی دوره 

های مورد استفاده شامل موجودی باشد. نهادهمی

های کار و سوخت و ستادهسرمایه، خوراک، نیروی

میزان شیر و کود تولیدی در  مربوطه نیز شامل

 1جدول  باشد. مطابقهای صنعتی میگاوداری

های شیری صنعتی به طور میانگین ساالنه با گاوداری

 9/21204میلیون ریال سرمایه،  8/26943بکارگیری 

و تن خوراک دام  8/257هزار مترمکعب سوخت، 

تن شیر  67230کار، ساالنه نفر سال نیروی 1/1424

-دریافت می 1گونه که از جدول است. همان تولید کرده

شود تولید شیر با تغییرات وسیعی همراه بوده است. 

 1369کمترین میزان تولید شیر در استان بوشهر سال 

های تهران و بیشترین میزان تولید شیر متعلق به استان

ها بوده است. روند استفاده از نهاده 1386و قم در سال 

ه بوده به طوری برای نهاده نیز با نوساناتی همرا

های ین مقدار مصرف آن برای استانسوخت بیشتر

و کمترین میزان مصرف آن  1386تهران و قم  در سال  

 باشد.در استان کهگیلویه و بویر احمد می 1379در سال 

 1369-92های شیری صنعتی ایران طی دوره های توصیفی گاوداریآماره -1جدول 
Table 1- Descriptive statistics of industrial dairy farms in Iran the period 1369-92 

Parameters Unit Mean   Min Max Standard deviation 

Milk ton 67230 500 807000 139703.1 

Capital Million Rials 26943.85 0.4 531030.6 759223.8 

Fuel Thousand cubic meters 21204.9 209.2 807480 76732.6 

Animal feed ton 257843.6 1550 7700000 820329.2 

Labor Person/year 1424.136 29 10869 2113.451 

Source: Researches findings 

 

های نسبی در طول زمان میل به افزایش معموال قیمت

دارند. با این وجود ممکن است مقدار استفاده از یک 

نهاده حالت افزایشی، کاهشی و یا بدون تغییر داشته 

باشد. به این دلیل که تغییرات قیمت آن نهاده در مقایسه 

با نرخ تغییرات تورم و در مقایسه با تغییرات قیمت 

شود. به این ترتیب جهت ا در نظر گرفته میهسایر نهاده

های اسمی با در نظر از بین بردن اثرات تورم، قیمت

به عنوان سال پایه تعدیل شده و  1369گرفتن سال 

ها بدست آمد. همان گونه که گفته شد، شاخص قیمت

شاخص سودآوری قابل تجزیه به شاخص نرخ مبادله 

قیمت نهاده یا همان شاخص رشد قیمت ستاده به رشد 

(TT و شاخص )TFP باشد. می 
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های سودآوری گاوداریشاخص  اجزای تغییرات-2جدول 

 1369-92شیری صنعتی طی دوره 

Table 2- Components of profitability change in 

industrial dairy farms the period 1369-92 
TT index TFP index Prof index  Year 

1 1 1 1369 

1.41 0.963 1.35 1373 

1.86 0.851 1.59 1375 

1.46 1.11 1.63 1379 

1.45 1.046 1.52 1386 

1.41 1.155 1.62 1392 
Source: Research finding   

     

( به PROFنتایج حاصل از تجزیه شاخص سودآوری )

( و شاخص قیمت ستاده TFPوری کل عوامل تولید )بهره

شان داده شده است. ن 2( در جدول TTبه قیمت نهاده )

شاخص سودآوری با استفاده از اطالعات ارزش تولید 

های تولید و با بکارگیری های صنعتی و هزینهگاوداری

محاسبه گردید. در نهایت اینکه شاخص نرخ  DEAروش 

شرح داده شده  5( نیز با استفاده از رابطه TTمبادله )

 ها بدست آمد.در مواد و روش

قابل مشاهده است در نیمه دوم  3ل گونه که از شکهمان

( شاخص رشد قیمت ستاده به رشد 1369-75) 70دهه 

رو به صعود  1369( نسبت به سال پایه TTقیمت نهاده )

درصد  86بوده، به طوری که طی دوره مورد نظر حدود 

به  TFPافزایش یافته است. این دوره با کاهش شاخص 

است که یک درصد همراه بوده و نشانگر آن  15میزان 

وجود  TFPو شاخص  TTرابطه عکس بین شاخص 

ها دارد که با تئوری ارائه شده در بخش مواد و روش

وری کل عوامل بررسی شاخص بهره سازگار است.

 1369-92تولید حاکی از بهبود آن در طی دوره زمانی 

است، به طوری که شاخص مذکور ابتدا سیر صعودی و 

دین ترتیب از سال سپس سیر نزولی داشته است. ب

مقدار ستاده بدست آمده از یک واحد کل  1375تا  1369

سیر نزولی داشته و  1369)تجمیعی( نسبت به سال پایه 

وری کل عوامل تولید به بعد رشد بهره 1386از سال 

ای که طی دوره دارای روند افزایشی بوده است، به گونه

شد شاخص رشد قیمت ستاده به رمیزان  1392تا  1386

درصد کاهش یافته که با  4حدود  (،TTقیمت نهاده )

درصد همراه بوده  9به میزان  TFPافزایش شاخص 

توان نتیجه گرفت علیرغم است. لذا در مجموع می

، به طور 1369-92نوسانات موجود در طی دوره زمانی 

وی کل عوامل تولید سیر صعودی متوسط شاخص بهره

 را تجربه کرده است. 

 
 1369-92های شیری صنعتی طی دوره اجزای تغییرات سودآوری گاوداری-3شکل 

Figure 3- Components of profitability change in industrial dairy farms the period 1369-92 
 

-های محاسباتی مالحظه میبراساس مقادیر شاخص

شود که تغییر در شاخص رشد قیمت ستاده به رشد 

ترین جزء تغییر در شاخص همم ((TTقیمت نهاده 

های شیری صنعتی در گاودار (PROFسودآوری )
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با افزایش  TTاز آنجایی که افزایش  گردد.محسوب می

 طور که ولی همان همراه استسودآوری  شاخص

شاخص سودآوری به اندازه  ،دهدشان مینمودار ن

. به عبارتی اثر ه استدیدچار تغییر نگرد TTشاخص 

TT کاهش شاخص ص سودآوری، با بر رشد شاخTFP 

 TFPو  TTتعدیل گردیده است است. از آنجایی که بین 

رابطه عکس برقرار است، افزایش تورم )رشد قیمت 

وری کل بهره( سبب گردیده است که بر نهاده ستاده

کاهش یابد و های شیری کشور در گاوداریعوامل 

های شیری صنعتی با اندازه سودآوری گاوداری

 تحت تاثیر قرار نگیرد. TTشاخص  

 

 1369-92های شیری صنعتی طی دوره در گاوداری TFPاجزای شاخص  -3جدول 
Table 3- Components TFP index in industrial dairy farms the period 1369-92 

Tech change TFPE RME index  ROSE index OSE index OME index  OTE index  year 
1 1 1 1 1 1 1 1369 

1.028 0.37 0.481 0.46 0.925 0.943 0.838 1373 

1.278 0.397 0.587 0.555 0.942 0.983 0.749 1375 

1.278 0.243 0.348 0.354 0.96 0.966 0.762 1379 

1.0063 0.358 0.521 0.519 0.97 0.957 0.753 1386 

1.843 0.248 0.363 0.329 0.854 0.963 0.795 1392 

    Source: Research findings 
 

 طور به را آن اجزای و وریبهره تغییرات 3 جدول

 دوره طی صنعتی شیری هایگاوداری برای متوسط

 جدول اطالعات براساس. دهدمی نشان 1369-92 زمانی

-گاوداری تولید عوامل کل وریبهره کارایی متوسط ،3

 از کمتر بررسی مورد دوره طی در صنعتی شیری های

کارایی  است این بیانگر امر این .(436/0) شدبا می یک

سیر  1392تا سال  1369( از سال TFPEوری )بهره

به  1369در سال  521/0ای که از نزولی داشته، به گونه

کاهش یافته است. به عبارتی  1392در سال  248/0

طی دوره مورد  TFPموجود از حداکثر  TFPشکاف بین 

 هایی کهین در سالمطالعه افزایش یافته است. همچن

وری پایین است، کارایی فنی بیشترین کارایی بهره

کاهش را دارد )در حالی رشد تکنولوزی افزایش یافته 

 فنی کارایی برای شده محاسبه مقادیر است(. همچنین

 پیدا تغییر چندانی دوره این طول در که دهدمی نشان

تکنولوژیکی  متوسط تغییرات حالیکه است. در نکرده

 این است. در داشته مثبت تغییری دوره کل ( برای23/1)

طی  در ترکیبی و کارایی ترکیبی پسماند کارایی راستا،

است که  بوده برخودار کاهشی روندی از دوره مطالعه

بیانگر این است که واحدهای تولیدی متناسب با تغییرات 

تکنولوژی، میزان تولید محصولشان )شیر( را تعدیل 

ن شاخص کارایی مقیاس پسماند نسبت همچنی. ننمودند

به سال پایه کاهش یافته که این موضوع به عدم تغییر 

مقیاس واحدهای گاوداری نسبت به تغییرات تکنولوژی 

 از 1386سال  در مقیاس اشاره دارد. شاخص کارایی

 کاهش بیشترین از 1392سال  در و افزایش بیشترین

 نوسان رچهکه، اگدر نهایت این .است بوده برخوردار

وری جزء کارایی و بهره دو هر تأثیر تحت وریبهره

 وسیعتر تکنولوژی نوسان دامنه چون اما است، بوده

 کل وریبهره هاینوسان که رسدمی نظر به باشد،می

تغییر  و بوده تکنولوژی تغییرات بدلیل بیشتر عوامل

 است بوده گذار تأثیر آن در کمتر انواع کارایی
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 1369-92های شیری صنعتی طی دوره گاوداری TFPای تغییرات اجز -4شکل 

Figure 4- Components TFP index in industrial dairy farms the period 1369-92 

 

شده است. نشان داده 4در شکل  TFPاجزای تغییرات 

دهد که در گرا نشان میمحاسبه انواع کارایی ستاده

-در گاوداری TFPت ترین جزء تغییرامهم 1370ی دهه

-( میROSEهای صنعتی کشور، کارایی مقیاس پسماند )

باشد. همچنین طی نیمه دوم دوره مطالعه، تغییرات 

های در بین استان TFPتکنولوژی )که از نسبت حداکثر 

در زمان  TFPنسبت به حداکثر  tمورد مطالعه در زمان 

s ترین عناصر آید(، به عنوان یکی از اصلیبدست می

های شیری صنعتی کشور گاوداری TFPغییرات ت

شود. به عبارتی با پیشرفت تکنولوژی، اکثر محسوب می

ها منتفع های شیری کشور از این پیشرفتگاوداری

وری خود استفاده اند و از آن برای بهبود بهرهشده

 اند.کرده

 

 1369-92های شیری صنعتی طی دوره و کارایی در گاوداری TFPنتایج -4جدول 
Table 4-TFP and efficiency results in industrial dairy farms the period 1369-92 

TFP TFPE RME ROSE OTE OSE OME  Province 
0.917 0.513 0.462 0.45 0.88 0.94 0.92  East Azerbaijan 
0.377 0.6 0.718 0.715 0.601 0.97 0.98 West Azerbaijan 
1.166 0.31 0.263 0.188 0.917 0.74 0.98 Esfahan 
1.957 0.32 0.279 0.255 0.878 0.93 0.99 Ilam 

3.022 0.243 0.1 0.092 1 0.92 1  Tehran & Ghom 
0.672 0.73 0.69 0.0687 0.787 0.96 0.98  Chahar mahal bakhtiyari 
1.46 0.45 0.434 0.296 0.961 0.758 0.99  Khorasan Razavi 

0.316 0.44 0.594 0.615 0.561 0.963 0.90 Khozestan 
1.021 0.52 0.517 0.49 0.92 0.95 0.96 Zanjan 
0.439 0.16 0.8 0.77 0.677 0.94 0.98  Semnan 
0.522 0.44 0.45 0.39 0.62 0.87 0.96  Sistan & Balucheatan 
0.943 0.39 0.394 0.346 0.72 0.88 0.96 Fars 
0.648 0.546 0.45 0.44 0.76 0.96 0.98 Kordestan 
0.608 0.5 0.56 0.53 0.72 0.94 0.99 Kerman 
0.556 0.66 0.69 0.66 0.72 0.95 0.99 Kermanshah 
1.788 0.373 0.291 0.25 0.971 0.802 0.99 Kohgiloyeh and boyerahmad 
0.947 0.526 0.64 0.66 0.731 0.98 0.91 Gilan 
0.329 0.37 0.41 0.4 0.54 0.97 0.99 Lorestan 
0.771 0.547 0.566 0.477 0.835 0.851 0.96 Mazandaran 
0.705 0.524 0.517 0.544 0.8 0.96 0.88 Markazi 
0.535 0.644 0.684 0.671 0.716 0.962 0.99 Hamadan 
0.74 0.725 0.757 0.719 0.818 0.92 0.99 Yazd 

Resource: Researcher findings 
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وری کل عوامل تولید و انواع ن بهرهمیزا 4در جدول 

گرا تحت بازده متغیر نسبت به مقیاس در کارایی ستاده

های شیری صنعتی به تفکیک استان طی دوره گاوداری

گردد که طی مورد مطالعه ارائه شده است. مشاهده می

های تهران و قم دارای دوره مورد بررسی، استان

 54/0رستان با باالترین کارایی فنی )یک( و استان ل

ترین کارایی فنی هستند. مقدار اختالف بین دارای پایین

(، توانمندی و 46/0ترین کارایی فنی )باالترین و پایین

ظرفیت افزایش میزان کارایی را در صنعت تولید شیر 

دهد. همچنین نتایج مربوط به بررسی کشور نشان می

TFP هایدهد که استانهای شیری نشان میگاوداری 

تهران و قم، ایالم، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان 

رضوی، اصفهان و زنجان به ترتیب دارای بیشترین 

TFP  بوده و مقادیرTFP باشد. میها بزرگتر از یک آن

های خوزستان، آذربایجان غربی و لرستان به استان

های مورد در بین استان TFPترتیب دارای کمترین 

گرا بیانگر یر کارایی مقیاس ستادهباشند. مقادمطالعه می

های مورد مطالعه در طول دوره آن است که استان

اند )چراکه مقدار کارایی مورد بررسی هرچند کارا نبوده

باشد(، اما با عدد یک )کارایی مقیاس کوچکتر از یک می

اند. باالترین کارایی مقیاس ای نداشتهمناسب( فاصله

ن و کمترین کارایی مقیاس ( مربوط به استان گیال98/0)

 مجموع، باشد. در( متعلق به استان اصفهان می74/0)

 بین در انواع کارایی و کل وریبهره ،4 جدول نتایج طبق

 در دارد زیادی هایتفاوت بررسی، مورد هایاستان

 ها کمترآن بین در ترکیبی کارایی هایتفاوت کهحالی

 است، پایین ریوبهره که مناطقی در همچنین .است بوده

 دهدمی نشان امر همین. دارد را کاهش بیشترین کارایی

 مشاوره و آموزش به توجه وری،بهره افزایش برای که

 در بتواند تا دارد تکنولوژیکی ترویج از بیشتری اهمیت

 . باشد ثمربخش تولید فرآیند

 
 1369-92نعتی طی دوره های شیری صگرا در گاوداریگرا و نهادهمقادیر کارایی ستاده-5شکل 

Figure 5- Output- and input-oriented measures of efficiency in industrial dairy farms the period 1369-92  
 

گرا دهد که تغییرات انواع کارایی نهادهنشان می 5شکل 

سال مورد بررسی  23گرا اشاره شده در طی و ستاده

مقادیر کارایی حول  روند منظمی داشته، به طوری که

میانگین ثابت بوده است. مشاهده روند کارایی ترکیبی 

های شیری طی دوره مورد مطالعه گرا گاودارینهاده

حاکی از آن است که از روند نزولی برخوردار است به 

به  1392طوری که با کاهش تدریجی مقدار آن در سال 

درصد رسیده است. همچنین طی دوره  40کمتر از 

گرا بزرگتر از عه، همواره مقدار کارایی فنی نهادهمطال

 گرا بوده است.کارایی فنی ستاده

 

 بحث

در مطالعات مختلف، نتایج متفاوتی از بررسی تغییرات 

وری کل عوامل تولید و تجزیه آن بدست آمده رشد بهره
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های شیری کشور برابر در گاوداری TFPاست. رشد 

ترین عنصر مهم و تغییرات تکنولوژیدرصد  0797/0

بوده  (2008وری کل عوامل تولید )دشتی و کوپاهی بهر

وری کل عوامل تولید میانگین شاخص بهرهو همچنین 

بدست آمد  922/0های شیری استان گیالن در گاوداری

(. نتایج حاصل از مطالعات 2012)رفیعی و همکاران 

وری ( رشد بهره1998( و تاور )2015خان و همکاران )

درصد بدست  6/2و  59/0امل تولید به ترتیب کل عو

ترین آمده و در هر دو مطالعه تغییرات تکنولوژی مهم

وری شناخته گردید. در مطالعه عنصر تغییرات بهره

وری شاخص بهرهمیانگین ( 2002برومر و همکاران )

کل عوامل تولید در آلمان، لهستان و نیوزلند به ترتیب 

-و تغییرات تکنولوژی مهم بدست آمده 3و  -5، 6برابر 

وری عوامل تولید در ترین عنصر تغییرات بهره

های شیری آلمان و لهستان و در نیوزلند گاوداری

بدست  TFP ترین عنصر تغییراتکارایی تخصیصی مهم

( 2013آمد. همچنین براساس مطالعات توزر و همکاران )

، کارایی 991/0گرا برابر میانگین کارایی فنی ستاده

گرا ، کارایی مقیاس ستاده979/0گرا برابر کیبی ستادهتر

گرا برابر ، کارایی مقیاس پسماند ستاده977/0برابر 

 بدست آمد. 5772/0وری و کارایی بهره 6179/0

وری کل در این مطالعه ارزیابی و تحلیل منابع رشد بهره

عوامل تولید نشان داد که تغییرات تکنولوژی و مقیاس 

وری عوامل در عوامل موثر در بهبود بهره تولید از جمله

وری های گاوداری بوده و میانگین شاخص بهرهواحد

های پیشین بدست آمد. براساس مرور پژوهش 02/1کل 

در داخل و خارج کشور و مقایسه آن با مطالعه حاضر 

توان گفت که واحدهای تولیدی مختلف در مناطق می

وری برخوردار گوناگون، از سطوح متفاوت رشد بهره

بوده است.  از آنجایی که تکنولوژی طی دوره مطالعه 

طور درصد نسبت به سال پایه افزایش یافته و همین  84

-وری در گاوداریترین اجزای تغییرات بهرهیکی از مهم

های صنعتی بدست آمد، لذا توسعه و ترویج نمادهای 

مندی از گاوهای اصالح شده و تکنولوژی از جمله بهره

خدمات تلقیح مصنوعی و انتقال جنین در واحدهای 

گردد. همچنین از آنجایی که گاوداری پیشنهاد می

کارایی مقیاس پسماند نیز یکی از عناصر مهم تغییرات 

وری طی نیمه اول دوره مطالعه بدست آمد، لذا بهره

های افزایش مقیاس تولید از طریق اعمال سیاست

تواند تر میلیدی بزرگتشویقی و حمایت از واحدهای تو

-های اقتصادی و ارتقای سطح رقابتبه بهبود صرفه

پذیری صنعت گاوداری کشور کمک نماید. نتایج نشان 

وری عوامل طی دوره مورد مطالعه داد که کارایی بهره

ترین سطح کاهشی بوده و اختالف بین باالترین و پایین

TFP ر توزیع توازن دی عدم دهندهافزایش یافته که نشان

کارهای بهبود عدم ترویج راهمناسب تکنولوژی و 

 های کشور است.کارایی در گاوداری
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Introduction: Over the last decades, productivity growth analysis in agriculture has attracted 

attention of the economic researchers as well as policy makers in both developed and developing 

countries. Improving productivity is the best and effective way to achieve economic growth due to 

scarcity of production resources. Productivity management involves understanding the components 

and analyzing its changes in the development process. Improving total factor productivity (TFP) is 

seen as necessary for producers to remain competitive and profitable, particularly in markets where 

they face declining terms of trade. Without changes scale, TFP can be increasing in several ways, 

such as increasing output from the same level of inputs, constant the same level of output with a 

lower level of inputs, or changing the mix of inputs and or outputs. 

 Material and methods: The objective of this research was measuring and decomposing 

productivity and profitability change. This paper estimated TFP changes and decomposed these 

changes into technical change, technical efficiency change, and scale and mix efficiency change in 

industrial dairy farms by using Hicks-Moorsteen TFP indexes. This index was chosen among other 

indexes, because it is an index that bases on distance functions and data envelopment analysis 

(DEA) methodology for estimating distances is convenient. Secondly, it is closely related to the 

Malmquist index, which has been used for some time as the index number of choice in the 

productivity decomposition literature. For the purposes of comparison, this paper developed data 

envelopment analysis (DEA) methodology for computing and decomposing Hicks-Moorsteen 

index. Input and output quantity and price data were included for labor, capital, animal feed, fuel, 

and milk using records from the results of a sample survey of industrial dairy farms in the provinces 

of Iran during 1990-2013. 

Results and discussion: The results indicate that the TT effect (the growth in output prices relative 

to the growth in input prices) on profitability has been moderated by compensating changes in total 

factor productivity (TFP). The TT was improved 86 percent from 1990 to 1996 and during this 

period a simultaneous reduction in total factor productivity (TFP) by 15 percent was observed. In 

other words, industrial dairy farms productivity has been responsive to changes in the industrial 

dairy farms TT. The TFP survey also indicated that the index was initially decreased and then 

increased, and despite the fluctuations over the period of 1990-2013, the average has increased by 

15% compared with the base year of 1990. Productivity efficiency (TFPE) has been decreased from 

1990 to 2013, and decreased from 0.521 in 1990 to 0.248 in 2013. In other words, the gap between 

the existing TFP and the maximum TFP has increased over the study period. Analyzing TFP change 

in the 1990s indicates that important components of TFP change have been changed in ROSE and 

in the second half of the study period, the main component industrial dairy farms TFP change is 

technical change. These findings support the view that research and development expenditure has 

led to expansions in the production possibilities set, that dairy farms adopt new technologies 

quickly and make relatively few mistakes in the production process, and that they rationally adjust 

the scale and scope of their operations in response to changes in prices and other production 

incentives. The results demonstrate that industrial dairy farms have high technology, scale, and 
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output mix-efficient throughout the study period, but input mix efficiency has been steadily 

decreasing over the study period and that reaches less than 40 per cent in 2013. 

Conclusion: In general, the development and promotion of technological symbols such as improved 

cows, artificial insemination, and embryo transfer, as well as increased production scale through the 

implementation of incentive policies and support of large manufacturing units can be considered to 

improve the productivity of production factors. Moreover, province level variations in scale and 

mix efficiency suggest that there exists a scope for improving productivity by taking a differential 

approach to the efficient use of agricultural resources and to increase scale and mix efficiency in 

production of the industrial dairy farms. Being able to identify the components of TFP change is 

critically important for public policy-making. Policies that can lead to these outcomes include 

reductions in the levels of output price support, removal of input subsidies, increases in tax rates 

and any other policies that cause deteriorations in the agricultural TT. These policies can have the 

effect on increasing productivity. 
 

Keywords: Dairy Farms, Hicks-Moorsteen Index, Productivity Efficiency, Residual Scale 

Efficiency, Total Factor Productivity. 


