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  مقدمه

در كشور ما نيز . رود شمار مي در تمامي جوامع بهترين مواد غذايي  شير يكي از مهم
 توليد شير در ةيكي از مراكز عمد.  غذايي از اهميت بسياري برخوردار استةاين ماد

ة فائو، در سال  بر طبق آمار منتشر شد.هستندهاي توليد شير گاو  كشور ما دامداري
ها،  در بين اين دامداري. شير توليدي كشور شير گاو بوده است% ۸۴بيش از  ١٣٨٢

اي  درصد قابل توجهتوليد  زيراردارند اي برخو هاي صنعتي از اهميت ويژه دامداري
مري ها ا بررسي اقتصادي فعاليت اين دامداريبه همين دليل، .  را برعهده دارنداز شير

 .ضروري است
 اقتصادي بودن توليد در واحدهاي توليد شير و همچنين افزايش در اين زمينه،

وري توليد   بهره حاضرة مطالع.بايد مورد توجه قرار گيردوري در اين واحدها  بهره
هاي توليدي در واحد  هادهن بهينه از ةشير در گاوهاي شيري و همچنين ميزان استفاد

 .كند را بررسي مي كنبيست آستان قدس رضوي ةصنعتي توليد شير مؤسس
 آنها را رأس ۵۶۰ كه بيش از  دارد رأس گاو۱۵۰۰اي با بيش از  اين واحد گله

 هر ي كيلو شير در هر روز به ازا۸/۲۹ين توليد  كه با ميانگدهد تشكيل ميگاو دوشا 
 مورد نياز براي ةدر اين واحد، تليس. كنند  تن شير توليد مي۵۰۰گاو، ماهيانه بيش از 

ها   توليدي خود گاوداريةهاي ماد جايگزيني گاوهاي حذفي، از پرورش گوساله
 پس از يك هاي نر هم شوند و گوساله هاي اضافي فروخته مي تليسه. شود تأمين مي
گاوهاي اين واحد از كه الزم به تذكر است . شوند  به بازار عرضه ميبنديدوره پروار

 .دهستنهاي استان  نظر نژادي بسيار مورد توجه دامداران ساير گاوداري
هاي   داراي هزينهدارد و نيزدر اين واحد، قسمت شيردوشي تعدادي كارگر 

داري  قسمت تليسههمچنين . باشد خاصي نظير سوخت، تعميرات و غيره مي
شير توليدي به دو % ۸۰بيش از . خاص خود را داراستمصرفي ي جاري و ها هزينه
شود كه بر اساس   لبني رضوي فروخته مية شركت سهامي شير و كارخانةكارخان

مابقي شير توليدي براي . دنشو گذاري مي ميزان چربي، پروتئين و بار ميكروبي قيمت
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 و بخشي نيز به صورت نقدي شود ميمصرف آشپزخانه استفاده   وها مصرف گوساله
 .رسد به فروش مي

هاي اخير، در كشور ما  رغم افزايش توجه به صنعت توليد شير در سال علي
 در بررسي )١(شادپرور و چيذري. صورت گرفته استدر اين حوزه تحقيقات اندكي 

هاي  وجه به درآمد و هزينهوري گاو شيري با ت اثر عوامل نظام توليد بر شاخص بهره
هاي اقتصاد  دو واحد صنعتي پرورش گاو شيري هولشتاين و با استفاده از روش

 خشك علوفه، ة تغيير هر يك از پارامترهاي مدل يعني قيمت ماد، تأثيرمهندسي
 غيرغذا، ميانگين توليد شير، طول ة غذا، هزينة خشك كنستانتره، هزينةقيمت ماد

شير به نرخ دولتي و اضافه پرداخت به ازاي درصد چربي  ةعمر گله، قيمت پاي
 نيز در تحليل )۲(چاند و همكاران. ندكردوري مطالعه  بر روي معيار بهرهرا اضافي 

پس از توصيف انواع  )٣(ة راجستانهاي تجاري توليد شير در منطق اقتصادي گله
هاي كوچك،  دازهبندي اين واحدها به ان واحدهاي توليد شير در اين منطقه و تقسيم

. كنندتا اقتصاد توليد شير در اين واحدها را مطالعه ند ا متوسط و بزرگ سعي كرده
 كه تغييرات فصلي، توليد شير و در نتيجه درآمد دهد نشان مي )٤(پراسادبررسي 

اين تغييرات فصلي تحت تأثير . دهد  شير را تحت تأثير قرار ميةكشاورزان توليدكنند
 توليد در فصول مختلف براي تثبيت ةثبات بازددر حالي كه دارند  قرار برخي عوامل

 . ضروري استيدرآمد دامداران و كشاورزان امر
 

  ها مواد و روش

  ۸۱وري هر گاو شيري از آمار و اطالعات سال   بهرهةدر اين بخش براي محاسب
 ،در اين مطالعه.  كنبيست رضوي استفاده شده استةواحد صنعتي گاو شيري مؤسس

 استفاده از ةوري گاو شيري  اين واحد گاوداري و همچنين حدود بهين شاخص بهره
 نسبت درآمدها به ةدهند وري نشان شاخص بهره. ها محاسبه خواهد شد نهاده
همچنين . )٥(شود متحمل ميهايي است كه اين واحد براي هر رأس گاو شيري  هزينه
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واحد گاو شيري، با توجه به نواحي در اين مطالعه پس از برآورد تابع توليد شير در 
 .)٦(گيرد ها مورد ارزيابي قرار مي  توليد، حدود اقتصادي استفاده از نهادهةگان سه

 

 وري گاو شيري  بهرهةمحاسب

) ٧(نظاميكي از ابزارهاي مهم در مطالعات كشاورزي و دامپروري، روش تحليل 

م نظاها به صورت يك   پديدهدر اين روش كه اهميت روزافزوني يافته است،. است
اي از عناصر كه با خود و نيز با دنياي خارج از خود در ارتباط  به معناي مجموعه

 روش ،منظا تحليل  فرعيهاي  يكي از روش.)٨(دگيرن ، مورد بررسي قرار ميهستند
 اثر عوامل مختلف ا استفاده از مدلي رياضيدر اين روش، ب. )١٠( است)٩(سازي شبيه

 .شود بيني مي پيشها در برابر اين عوامل  و رفتار پديدهسي، بررجهان واقعي 
م توليد را به صورت يك يا نظا بين اجزاي مختلف ةمدل رياضي رابط

توان ثابت و بدون  ميرا مدل هر پارامترهاي . دهد اي از معادالت نشان مي مجموعه
ورت مدل  و در غير اين ص)١١(د، كه در اين صورت آن را مدل ايستاكرتغيير فرض 

 .تر است هاي ايستا راحت  مدلاستفاده از. )١٣(نامند  مي)١٢(پويا
 اثر عوامل مختلف بر عملكرد اقتصادي ، رياضييدر اين بخش با استفاده از مدل

 خنثي كردن آثار ،اين مدل. شود گاوهاي شيري بررسي مي) وري شاخص بهره(
 .)١٤(دهد ا ارائه ميوري گاو شيري ر نامطلوب تغيير بعضي از عوامل بر بهره

 ةدر اين مطالعه به منظور دستيابي به نتايج مورد نظر در خصوص محاسب
 :آوري شد  گاو شيري به شرح زير جمعةها و درآمدهاي گل  آمار هزينه،وري بهره

 ها ــ هزينه
 )شامل تركيب علوفه و ساير مواد مصرفي(تغذيه  
 نيروي انساني 
 سوخت 
 آالت ديگر اشينتعميرات وسايل نقليه و م 
 بهداشت و درمان 
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 تلقيح اسپرم 
 ــ درآمدها

 فروش شير 
 فروش دام 
 فروش كود 

 : ميانگين متغيرهاي زير نيز برآورد شد،وري  بهرهةبراي محاسب
  يك رأس گاو شيريةتوليد شير ساالنــ 
 درصد چربي شيرــ 
 طول عمر گلهــ 
  يك رأس گاو شيرية متغير ساالنةهزينــ 
  خالص جايگزيني يك رأس گاو شيريةهزينــ 
  توليد شير يك رأس گاو شيريةدرآمد ساالنــ 
حاصل از فروش ( غير از توليد شير يك رأس گاو شيري ةدرآمد ساالنــ 

 كود و
 ) گوساله   

 :استروش محاسبه و برآورد ميانگين متغيرهاي فوق به شرح زير 
 

  توليد ساالنه و درصد چربي

توليد شير و درصد چربي شير هر رأس، ميانگين توليد شير ماهانة با استفاده از ثبت 
ساالنه و درصد چربي شير براي يك رأس گاو و سپس براي كل گاوداري به دست 

 .آمد
 

 طول عمر گله

 .استفاده شد) ۱ (ةبر حسب سال، از رابط) L(براي برآورد ميانگين طول عمر گله 
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 جايگزين شده در يك ة به ترتيب تعداد گاو شيري و تعداد تليسn و N در آنكه 
 ، طول عمر گله بر حسب روز به دست ۳۶۵ در عدد Lبا ضرب كردن . سال است

 .آيد مي
 

  يك رأس گاو شيرية متغير ساالنةهزين

ضرب مقدار شير توليدي ساالنه   يك رأس گاو به صورت حاصلة متغير ساالنةهزين
)M ( توليد يك كيلوگرم شير ةهزيندر )W(ةدر برآورد هزين. ، تعريف شده است 

 كه براي شود مي منظور يي و غير غذاييهاي غذا توليد يك كيلوگرم شير، هزينه
 )١٥( الزم است كه قيمت يك مگاكالري انرژي خالص شيردهييي غذاةبرآورد هزين
 .تعيين شود

 سهم مصرف و قيمت تمام  يك مگاكالري انرژي خالص،ة هزينةبراي محاسب
با توجه به در اين مورد، . شود مواد خوراكي مورد استفاده در گاوداري تعيين مي

 غذايي، قيمت يك واحد ةسهم مصرف، قيمت و انرژي خالص موجود در هر ماد
 . برآورد گرديدزير ة معادلةانرژي خالص به وسيل
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 :در اين معادله

CE  :قيمت يك واحد انرژي خالص 
di  :غذايي ةسهم ماد iدر كل مواد غذايي مصرفي  
Pi  :غذايي ةقيمت يك كيلوگرم از ماد i 
Ei  :غذايي ةانرژي يك كيلوگرم از ماد i 

بندي  ها جمع  هزينهةهاي مربوط به شير دوشي در هر گاوداري جدا از بقي هزينه
هاي  ها شامل دستمزد كارگران شيردوش، سوخت، تعمير دستگاه اين هزينه. شد

از تقسيم اين . شيردوش و تجهيزات وابسته و مواد شوينده و ضدعفوني كننده است
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شير ) كيلوگرم( متوسط غيرهوازي يك واحد ة هزين،ها بر كل شير توليدي هزينه
يري كنبيست رضوي به علت عدم تفكيك در واحد صنعتي گاو ش. شود برآورد مي

 بانك اطالعاتي صرفًا براي عمليات ينكه ازها و ا هاي شيردوشي از ساير هزينه هزينه
 مواردهاي شيردوشي با استفاده از  ، آمار و اطالعات هزينهشود  استفاده ميحسابداري

 . دست آمد هسازي ب مشابه و شبيه
ضرب انرژي خالص مورد نياز   از حاصل غذا براي توليد يك كيلوگرم شير،ةهزين

 قيمت يك واحد انرژي خالص  و درصد چربي۲/۳براي توليد يك كيلوگرم شير با 
انرژي خالص مورد نياز .  مگاكالري است۶۶/۰اين مقدار انرژي برابر . آيد دست مي به

 توليد ةهزين.  مگاكالري است۰۱/۰براي توليد هر يك دهم درصد چربي اضافي برابر 
 .شود  كيلوگرم شير به صورت زير محاسبه مييك

)۳(      W = b + ts 
 براي توليد يك كيلوگرم يي و غيرغذايي غذاهاي  مجموع هزينهb ،در اين معادله

 درصد چربي s يك درصد چربي اضافي و ة هزينt، ) درصد چربي۲/۳با (شير 
رتيب درصد چربي شير به ت  fB و f كه s = f – fBدر اينجا.تر از سطح پايه است اضافه

 .است)  درصد۲/۳(توليد شده و درصد چربي پايه 
 يي و غيرغذاييهاي ثابت غذا  مجموع هزينه، ثابت يك رأس گاوةدر برآورد هزين
ضرب   يك رأس گاو شيري از حاصلة ثابت غذاي روزانةهزين. منظور شده است

 وزن معين، در  يك رأس گاو باةانرژي مورد نياز جهت نگهداري و آبستني روزان
 ۶۷۰ميانگين وزن گاوهاي شيري اين واحد . آيد دست مي هقيمت يك واحد انرژي ب

 آن برابر ةي روزانـداري و آبستنـد، كه انرژي موردنياز براي نگهـكيلوگرم برآورد ش
 يك رأس گاو ةهاي ثابت غذاي روزان ضرب هزينه از حاصل.  مگاكالري است۷/۱۳

 ةهاي ساالن تمام هزينه. آيد  به دست ميهذاي ساالن ثابت غة هزين،۳۶۵در عدد 
دستمزد، سوخت، تعميرات، تأسيسات، ساختمان و داروي مربوط به يك گاوداري 

 ثابت ة تا هزينشود مي، بر تعداد گاو شيري تقسيم )غير از قسمت شيردوشي(
ير  گاو اعم از ثابت و متغة ساالنةكل هزين.  يك رأس به دست آيدةي ساالنيغيرغذا
 .آيد  به دست ميزير ةاز معادل
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 ة هزينD توليد يك كيلوگرم شير، ة هزينW ميانگين توليد شير، M ،در اين معادله
 خالص جايگزيني يك رأس گاو شيري ة هزينaثابت ساالنه و آبستني گاو و 

ين از درآمد حاصل از  جايگزةباشد كه برابر است با تفاضل قيمت يك رأس تليس مي
 ة، هزين)L(كه از تقسيم اين هزينه بر طول عمر گله محذوف، يك رأس گاو شيري 

 ة درآمد ساالنسپس. آيد دست مي به يك رأس گاو شيري ةخالص جايگزيني ساالن
 درآمد ةحاصل از فروش گوساله و كود به ازاي يك رأس گاو شيري در محاسب

 .  آن منظور شدةثابت ساالن
به صورت تابعي از قيمت يك ) r(د حاصل از توليد يك كيلوگرم شير درآم

، اضافه پرداخت به ازاي هر درصد چربي )B(كيلوگرم شير با درصد چربي پايه 
و همچنين اضافه پرداخت ) s(و درصد چربي اضافه ) q(اضافه نسبت به سطح پايه 

   د پروتئين اضافهو درص) P( سطح پايه  نسبت بهبه ازاي هر درصد پروتئين اضافه
)dp (شود تعريف مي : 

)۵(      r = B + q.s + P.dp 
، )r(الزم به ذكر است كه در برآورد درآمد حاصل از توليد يك كيلوگرم شير

محاسبات لحاظ نشده است، زيرا اضافه پرداخت براي بار ميكروبي موجود در شير 
 عوامل خارجي مانند وري گاو شيري است و دست آوردن بهره هفوق صرفًا براي ب

اين (وي بار ميكروبي مؤثر است  رمديريت بهداشتي و دامپزشكي گاوداري كه بر
 .شود در نظر گرفته نمي)  خود گاومتأثر است نه از محيط و مديريت عوامل

 :آيد  به دست ميزير ةبا استفاده از معادل) R( هر رأس گاو ةدرآمد ساالن
)۶(      R =M.r + f.rc + rm 

 به ترتيب درآمد حاصل از فروش يك rm و rc نرخ زايشي مفيد و f ،ين معادلهدر ا
 ة معادل،۶ و ۴در نهايت با توجه به معادالت .  نوزاد و كود ساالنه استةگوسال

 بيانگر درآمد Rدر اين معادله . شود  تعريف ميR/Cوري به صورت  شاخص بهره
 .باشد  رأس گاو مي كل ساالنه براي هرة هزينC هر رأس گاو و ةساالن
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 وري شاخص بهره  =                     ) ۷(
 

 ها تعيين حد مطلوب استفاده از نهاده

ها و همچنين تعيين نواحي  هاي توليد نهاده  حاضر جهت برآورد كششةدر مطالع
فرم رياضي اين تابع به صورت . ها از تابع ترانسندنتال استفاده شد توليد اين نهاده

 :زير است
i = 1, ..., n 

∑
⋅= ∏ i

ii
i

Xb
a
i eXAY 

 خطي تبديل ةهمچنين براي تخمين ضرايب تابع الزم است كه آن را به فرم ساد
فرم لگاريتمي . كند گيري از اين تابع چنين امري تحقق پيدا مي  با لگاريتمكنيم كه

 :تابع عبارت است از

∑∑ ++=
i

ii
i

ii XbXLogaALogYLog 
 

  گيري بحث و نتيجه

 طور ميانگين   به مواد غذايي مصرف شده در واحد گاوداري را مشخصات۱جدول
 خالص يك مگاكالري انرژي ة هزين،هاي اين جدول با توجه به داده. دهد نشان مي

 . ريال برآورد شده است۹۷/۴۱۶ برابر ۲ ةبا استفاده از معادل
 ۶۶/۰، ۷/۱۳ضرب قيمت يك واحد انرژي در اعداد   محاسبات فوق از حاصلدر

 يك ة غذا براي تأمين احتياجات نگهداري و آبستني روزانة به ترتيب هزين۰۱/۰و 
 و توليد يك دهم درصد ، درصد چربي۲/۳گاو شيري، توليد يك كيلوگرم شير با 

 ۷/۴۱ و ۲/۲۷۵ ، ۵/۵۷۱۲ند از ا اعداد حاصل عبارت. آيد دست مي بهچربي اضافه 
زوده شود، در هر كيلوگرم شير  اگر يك درصد بر غلظت چربي شير اف،بنابراين. ريال

 ريال ۴۱۷ توليد آن برابر ة گرم چربي اضافه وجود خواهد داشت كه هزين۱۰توليدي 
، عدد ۳۶۵ در ۵/۵۷۱۲با ضرب عدد . است) ۳ (ة درمعادلtخواهد بود كه همان 

 .است يك رأس گاو ة ثابت غذاي ساالنة هزينآيد كه دست مي  ريال به٢٠٨٥٠٦٧
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ين سهم، قيمت و انرژي خالص شيردهي هر يك از مواد غذايي ـ  ميانگ۱جدول 
 مورد استفاده

انرزي خالص براي 
  )Mcal(شيردهي 

قيمت هر كيلوگرم 
  )ريال(

 غذايي ةسهم از كل ماد
 )درصد(مصرفي 

  
 

 پودرچربي 39/0 22/3112 84/5

  خشكةيونج 11/14 1020 3/1

  اي ذرت علوفه 62/30 240 4/1
  دونمةلتفا 68/21 145 79/1

 پودر ماهي 52/0 ٢٩/٥٥٢٨ 77/1

  سوياةكنجال 21/4 ٤٧/٢٩٢٥ 94/1

  خشكةتفال 46/4 800 79/1

 تخم پنبه 84/2 43/2172 23/2

 مالس 42/4 558 72/1

 كلش 13/0 22/352 96/0

 اي ذرت دانه 99/2 12/1367 96/1

 جو 95/9 1120 94/1

 سبوس گندم 68/3 72/597 6/1

  تحقيقهاي يافته: مأخذ

 
شامل نيروي انساني،  (ييهاي غيرغذا پس از به دست آوردن مجموع هزينه

ها، ميانگين  گاوداري)  و تلقيح اسپرم،سوخت، تعميرات، بهداشت و درمان
 ريال ۲۵۰۰۰۰۰  با يك رأس گاو شيري حدودًا برابرةي ساالنيهاي غيرغذا هزينه
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مجموع ( رأس گاو شيري  يكة ثابت ساالنةبنابراين ميانگين هزين. شدتعيين 
 .  ريال است۴۵۸۵۰۶۷برابر با ) يي و غيرغذاييهاي غذا هزينه

ديده  ، درآمدهاي حاصل از فروش محصوالت مختلف گاوداري ۳در جدول 
 ،بنابراين. برآورد شده است % ۵/۷۰  با ميانگين درصد زايشي مفيد برابر.شود مي

ضرب  حاصل( ريال ۱۴۱۰۰۰۰ ،زايي يك رأس گاو برابر درآمد حاصل از گوساله
 خالص جايگزيني ةهزين. است)  نوزاد در نرخ زايشي مفيدةقيمت فروش يك گوسال

 قيمت يك رأس واز تفاضل قيمت يك رأس گاو حذفي كه ) a(يك رأس گاو 
 . ريال است۲۳۰۰۰۰۰۰  با برابرآيد دست مي  بهتليسه

به ترتيب ) L(له و طول عمر گ) f(، درصد چربي شير ) M(ميانگين توليد شير 
 ة توليدبا توجه به هزين.  سال است۱۲/۳ درصد و ۷/۳ كيلوگرم، ۶/۱۰۶۱۰  بابرابر
 درج شده ۲جدول كه در ) t(و درصد چربي اضافه ) b( درصد چربي ۲/۳ باشير 
 ۳ ة، با استفاده از معادل)W( درصد چربي ۷/۳ توليد يك كيلوگرم شير با ة، هزيناست
 يك رأس ة متغير ساالنة هزين،W در Mضرب  از حاصل. است ريال ۸۸/۳۷۵  بابرابر

، Dبا جايگزيني اين مقدار و نيز مقادير . آيد دست مي ه ريال ب۳۹۸۸۳۲۷  باگاو برابر
a و Lباشد  ريال مي۱۵۹۳۴۸۰۳  با يك رأس گاو برابرة ساالنة هزين،۴ ة در معادل. 

 
نگهداري و جهت النه ي ساي و غيرغذاييهاي ثابت غذا ـ ميانگين هزينه۲جدول 

 آبستني يك رأس گاو شيري
 ) درصد چربي و يك گرم چربي شير۲/۳توليد يك كيلوگرم شيربا (

 توليد شير نگهداري و آبستني ساالنه
 احتياج

 )ريال / kg( )ريال/ رأس(

 توليد چربي شير

 )ريال/درصد(

 ۱۷/۴ ۲۰/۲۷۵ ۲۰۸۵۰۶۷ ييغذا

 ۰ ۸۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ييغير غذا

 ۱۷/۴ ۲/۳۵۵ ۴۵۸۵۰۶۷ كل

 ۱۰۰ ۷۸ ۴۶  (%)يي غذاةسهم هزين
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 هاي تحقيق يافته: مأخذ 

در . كند   كيلوگرم شير توليد مي۶/۱۰۶۱۰طور متوسط هر گاو شيري  هساالنه ب
 برابر) B(چربي درصد  ۲/۳ يك كيلوگرم شير با ةگذاري دولتي، قيمت پاي م نرخنظا
 ريال به آن ۲۰ضافي، مبلغ  درصد چربي ا۱/۰ ريال است و به ازاي هر ۱۸۳۰ با

ازطرفي .  ريال است۲۰۰  با برابر۵ة  در معادلq مقدار ،بنابراين. شود افزوده مي
 ريال به قيمت فروش شير افزوده ۱۰ درصد پروتئين اضافي، مبلغ ۱/۰ هر يازا به
 يك درصد چربي اضافه ي كه اضافه پرداخت به ازاP، ۵ ة يعني در معادل،شود مي

 ميانگين درآمد حاصل از ۵ ةبنابراين با توجه به معادل. است ريال ۱۰۰  بااست، برابر
 . ريال است۱۹۵۶  بابرابر) r(فروش يك كيلوگرم شير 

 
  يك گاو شيري غير از درآمد حاصل از شيرةـ ميانگين درآمد ساالن۳جدول 

 كود  مازادةتليس گاو حذفي گوساله درآمد فروش

 ۱۳۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ريال

 هاي تحقيق يافته: مأخذ 

 
فرمول گفته استفاده از با استفاده از پارامترهايي كه به تفكيك بيان گرديد و با 

وري گاو شيري مؤسسه كنبيست را به صورت زير  توان شاخص بهره شده مي
 . كردمحاسبه
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 وري شاخص بهره = 
 

۲۲۲۹۶۳۵۸=  ۱۳۰۰۰۰) + ۲۰۰۰۰۰۰ * ۷۰۵/۰) + (۲۷/۰*۱۰۰ + ۵/۰ * ۲۰۰ + ۱۸۳۰ * (۶/۱۰۶۱۰ = R 

۱۵۹۳۴۸۰۳=۱۲/۳  ⁄ ) ۹۰۰۰۰۰۰ - ۳۲۰۰۰۰۰۰ + (۴۵۸۵۰۶۷) + ۵/۰ * ۷/۴۱ + ۲/۳۵۵ * (۶/۱۰۶۱۰=C 

۴۰/۱ =R/C 
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وري هر گاو شيري در سطح  گر آن است كه شاخص بهرهبيانمحاسبات فوق 
 مثبت بودن از است، كه ۴۰/۱ يعنيتر از يك   دامداري كنبيست بزرگةمؤسس

 به ازاي هر يك ، به عبارت ديگركند، حكايت مي مذكور ةوري مؤسس شاخص بهره
 ۱۰۰به ازاي با آنكه شود  هر رأس گاو حاصل مياز  ريال درآمد ۴۰/۱ريال هزينه، 

 .آيد  ريال سود خالص به دست مي۴۰ريال هزينه براي يك گاو، به طور متوسط 
هر توليد هاي انجام شده براي  توان درصد هزينه وق ميفنين بر اساس آمار همچ

دست  ه بيي و غيرغذاييهاي غذا كيلو شير را به تفكيك ثابت و متغير براي هزينه
 . آورد

  به تفكيك ثابت و متغير براييي و غير غذاييهاي غذا ـ سهم هزينه۴جدول 
 )درصد( هر كيلو شير 

 كل ييهاي غيرغذا هزينه ييهاي غذا هزينه 

 ۵۲/۴۶ ۹۰/۹ ۶۲/۳۶ متغير

 ۴۸/۵۳ ۱۶/۲۹ ۳۲/۲۴ ثابت

 ۱۰۰ ۰۶/۳۹ ۹۴/۶۰ كل

 هاي تحقيق يافته: مأخذ

 
 ،هاي صرف شده براي توليد هر كيلوگرم شير بر اساس جدول فوق  از بين هزينه

 ييهاي غيرغذا  درصد به هزينه۰۶/۳۹ و ييهاي غذا  درصد به هزينه۹۴/۶۰
شير الزم گرم هر كيلوهاي غذايي توليد  دست آوردن هزينه هبراي ب. اختصاص دارد

در قسمت اين برآوردها . يمدست آور ه هر كيلو شير را بة تمام شدة هزينءاست ابتدا
 .شود انجام ميدست آمده  هبعدي و به كمك درصدهاي ب

 
 وري گاو شيري بررسي عوامل مؤثر بر شاخص بهره
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، ۷ ة اثر تغيير در هر يك از پارامترهاي معادل،هندسيبا استفاده از روش اقتصاد م
، يي غيرغذاهاي ، هزينهيي غذاهاي  غذايي، هزينهةيعني قيمت يك كيلوگرم از ماد

 شير به نرخ دولتي ةميانگين توليد شير، طول عمر گله، درصد زايش مفيد، قيمت پاي
ي گاو بررسي ور ، بر شاخص بهرهيو اضافه پرداخت به ازاي هر درصد چربي اضاف

 . هر عامل، عوامل ديگر ثابت گرفته شدخاصبراي تعيين اثر . شد
 

 وري  بر شاخص بهرهيي و غيرغذاييهاي غذا تأثير هزينه

ميزان  البته ؛شود وري مي افزايش قيمت هر يك از مواد غذايي موجب كاهش بهره
 .گي دارد غذايي مورد استفاده بستواددر كل ممادة غذايي  سهم آن اين كاهش به 

مواد غذايي با توجه به سهمي كه در هر يك از  درصد تغييرات قيمت ،بنابراين
 غذايي دارند، ميزان انرژي توليدي و قيمت آنها به ميزاني خاص شاخص وادكل م
 كشت و صنعت كنبيست در ةبا توجه به اينكه در مؤسس. دهد وري را تغيير مي بهره

 ريال هزينه ۶۹/۷۰۹ غذايي تقريبًا ةجيرقسمت گاو شيري براي هر كيلوگرم از 
 غذايي به چه ميزان ة جيرة بايد تعيين كرد كه يك درصد تغيير در كل هزين،شود مي

براي اين منظور با تغيير قيمت يك واحد . گذارد وري تأثير مي برروي شاخص بهره
 در توليد شير، چربي اضافه و (يي غذاةانرژي خالص كه خود منجر به تغيير هزين

. وري را سنجيد توان درصد تغييرات شاخص بهره شود مي مي) نگهداري و آبستني
وري شديدتر  ، كاهش بهرهييهاي غذا  در صورت افزايش كل هزينه،بر اين اساس

 درصد از سطح اوليه ۰۴/۱۲۰خواهد شد و درصورتي كه اين افزايش به بيش از 
وري  برسد، شاخص بهره) و ريال براي هر كيل۶۰/۱۵۶۱ ريال به ۶۹/۷۰۹يعني از (

 .تر از يك خواهد رسيد و واحد شروع به ضرردهي خواهد كرد به پايين
 ، حدود سه برابر سطح اوليه باشديي غيرغذايها  افزايش هزينه اگرهمچنين

 ۶/۱ به طور تقريب يي غذاهاي اثر افزايش هزينه. شود گاوداري وارد ضرردهي مي
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 حساسيت عملكرد اقتصادي گاوداري به ،ابراينبن.  استيي غيرغذاةبرابر اثر هزين
 . بيشتر استيي غذاهاي هزينه

 
 

 وري تأثير ميانگين توليد شير، طول عمر گله و درصد زايش مفيد بر شاخص بهره

 با افزايش توليد شير .شود وري مي افزايش توليد شير سبب باال رفتن شاخص بهره
كاهش شاخص از . دآي فراهم ميخص شا ها بر هـامكان خنثي كردن اثر افزايش هزين

.   درصدي نسبت به سطح اوليه است۶/۲۸ در حقيقت به معني كاهش ۱ به ۴/۱
وري را    درصد از سطح مبنا، شاخص بهره۲/۴۲همچنين افزايش توليد شير به ميزان 

 درصدي افزايش قيمت ۰۴/۱۲۰ اثر ،بنابراين. دهد   درصد تغيير مي۶/۲۸به ميزان 
دهد  اين موضوع نشان مي. شود   درصدي توليد شير خنثي مي۲/۴۲ غذا با افزايش

 بهبود از طريقها، ضرورت ارتقاي سطح توليد شير  كه در شرايط افزايش هزينه
 .شود مديريت، بهداشت و اصالح نژاد گاوها بيشتر مي

 سبب افزايش شاخص ،افزايش ميانگين طول عمر گله و درصد زايش مفيد
طول عمر گله اثر غير .  توليد شير نيستةا اثر اين عوامل به اندازام. شود وري مي بهره

 . وري دارد  اما اثر درصد زايش مفيد، خطي است خطي بر شاخص بهره
 

 وري چربي و پروتئين بر شاخص بهره ازاي  شير و اضافه پرداخت بهةتأثير تغييرات قيمت پاي

 درصد چربي و پروتئين ۱/۰ شير و اضافه پرداخت به ازاي هر ةافزايش قيمت پاي
 ۸۴/۳۲ شير به ميزان ةهرگاه قيمت پاي. دهد وري را افزايش مي اضافه، شاخص بهره

 درصد رشد در شاخص ۶/۲۸، به دليل ايجاد باالتر روددرصد از سطح مبنا 
. درهاي تغذيه را خنثي ك  درصدي افزايش هزينه۰۴/۱۲۰ اثر منفي توان ميوري،  بهره

وري را  به ازاي درصد چربي و پروتئين اضافه، شاخص بهرهگرچه افزايش پرداخت 
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 ةبرد، اما  تغييرات اين دو عامل اثر كمتري در مقايسه با تغييرات قيمت پاي باال مي
 .وري دارد شير بر روي شاخص بهره

 
  ها بررسي نواحي توليد نهاده

ي و  غذايةكه به تركيب جيرموجود هاي   نهاده از برخيجهت تخمين تابع توليد
 ةونج ي:ند ازا ها عبارت اين نهاده. گرديد استفاده شدند مربوط مي مصرفي ةميزان علوف

، )X6(، مالس )X5(، تخم پنبه )X4( خشك ة، تفال)X3(اي  ، ذرت علوفه)X2(خشك 
 به عنوان مجموع ساير مواد X1 و متغير ،)X9(، سبوس )X8(، جو )X7(اي  دانه ذرت
 .  در اين تابع استفاده گرديدN عالمتد گاو دوشا نيز با همچنين از متغير تعدا. غذايي
 در  ۸۲ و ۸۱ هاي  آمار مربوط به سال تركيبهاي مربوط به اين تخمين از داده
دست آمده  به كنبيست رضوي ةهاي شيري مؤسس  ميزان مواد غذايي مصرفي داممورد
 )١٧(ويوز  و اي)١٦(ي اكسلافزارها  نرمةوسيل هبرآوردهاي مربوط به اين تابع ب. است
 . در زير نشان داده شده استآنم گرفت كه نتايج انجا

LNY1 = -131/77 + 0/12LNX1 - 0/19LNX2 - 0/21LNX3 + 2/65LNX4 + 0/037LNX5 

              (-2/1)          (2/12)         (-1/92)        (-2/25)          (4/31)           (1/88) 

 

          + 0/24LNX6 - 0/8LNX7 - 0/21LNX8 + 0/63LNX9 + 23/3LNN - 1/65*10-

07X1 

                (2/1)          (-2/1)        (-2/14)          (4/11)          (2/03)           (-2/33) 

 

               + 4/48*10-06X2 + 9/4*10-07X3 - 6/23*10-05X4 + 4/8*10-07X5 - 

8/53*10-06X6 

  )               ٩٨/١ ( )         ٢٨/٢)            (-٥٦/٤)               (٥٦/٢)              (٠٣/٢                 ( 

 

               +    3/41*10-05X7 - 4/47*10-06X8 - 3/33*10-05X9 - 0/04N 
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)                                        ٢/٢)               (٤٨/٢            () -٨١/٣)                (-٢( 

 

٩٣/٠=2R   ٩٥/٠ =2R  ٧٦/٢Durbin-Watson=  ١٥/٤٣F-statistic=  

 
دار بودن تمامي متغيرهاي مورد   معنيةدهند نتايج حاصل از اين برآورد نشان

. دهد ه خوبي برازش را نشان مي است كR2 باال بودن شاخص نيزاستفاده در مدل و 
 .ها را تعيين نمود  استفاده از نهادهةتوان حدود بهين حال به كمك تابع فوق مي

 
 ها  استفاده از نهادهة ـ حدود بهين۵جدول 

 نهاده 
 متوسط مصرف

 كيلوگرم/ماه 
 كشش  مصرفةناحي دومةناحي انتهاي  دومةابتداي ناحي

X2 
 ةيونج

 خشك
 ۲۳/۰ )اقتصادي(دوم  ۵۶/۲۶۵۶۷۶ ۲۸/۴۲۴۶۲ ۱۳/۹۳۴۸۵

X3 
ذرت 

 اي علوفه
 ۰۸/۰ )اقتصادي(دوم  ۱۲۸۵۳۹۹ ۳۳/۲۲۶۰۷۷ ۶۱/۳۱۴۸۷۲

X4 ۳/۰ )اقتصادي(دوم  ۱۴/۴۲۵۲۵ ۷۷/۲۶۴۷۳ ۱۷/۳۷۶۷۰  خشكةتفال 

X6 ۰۲/۰ )غيراقتصادي(اول  ۶۲/۸۸۹۴۱ ۶۸/۲۸۲۹۱ ۳۹/۲۵۳۸۲ مالس 

X7 ۰۲/۰ )اقتصادي(دوم  ۹۶/۵۲۸۰۴ ۴۴/۲۳۴۷۹ ۸۲/۲۳۹۶۳ اي ذرت دانه 

X8 ۶/۰ )اقتصادي(دوم  ۱۳/۲۷۰۴۶۹ ۴۸/۴۶۷۵۵ ۷/۸۷۶۸۱ جو 

X9 ۱/۰ )غيراقتصادي(سوم  ۸۱/۱۸۸۱۷ ۲۲/۱۱۲۱۲ ۴۳/۲۱۸۵۴ سبوس- 

N ۲۷/۰ )غيراقتصادي(سوم  ۵۵۵ ۵۳۱ ۵۶۱ گاو دوشا- 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
 

  خشكةيونج
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 در طي اين دو سال،  خشك مصرفيةبا توجه به آمار موجود ميزان متوسط يونج
 نام تحتاين متغير در تابع توليد ترانسندنتال .  كيلوگرم بوده است۱۳/۹۳۴۸۵ماهانه 

X2نواحي توليد و توان  هاي گفته شده مي  وارد شده است و با توجه به فرمول
بر اين اساس و با توجه به ضرايب تابع . دست آورد هاز نظر اقتصادي بكشش آن را 

 اقتصادي است براي اين محصول ة دوم كه شروع ناحيةاحيتوليد، ابتداي ن
يعني با ثابت . است كيلوگرم ۵۶/۲۶۵۶۷۶ كيلوگرم و انتهاي اين ناحيه ۲۸/۴۲۴۶۲

 اقتصادي خواهد بود كه با ة استفاده از اين نهاده در اين محدود،بودن ساير متغيرها
 ة در ناحيآنرف شود كه ميزان مص  نهاده مشاهده مياينتوجه به ميانگين مصرف 

  كشش توليد اين نهاده با،دـ توليـةه به معادلـا توجـهمچنين ب. اقتصادي قرار دارد
 از اين نهاده   هر كيلوگرم افزايشيعني.  است۲۳/۰ ، كيلوگرم۱۳/۹۳۴۸۵ مصرف 
البته مسلم است كه .  كيلوگرم ميزان توليد شير را افزايش خواهد داد۲۳/۰ ةبه انداز

 . اين نهاده كاهش خواهد يافتبيش از حدايش اين عدد با افز
 

 اي ذرت علوفه

ميزان مصرف اين . اي است  متغير بعدي مورد استفاده در اين تابع، ذرت علوفهةنهاد
با توجه به . است كيلوگرم ۶۱/۳۱۴۸۷۲طور متوسط ماهانه  هنهاده در حال حاضر ب

وليد براي اين محصول با  اقتصادي تة دوم به عنوان ناحية ابتداي ناحي،تابع توليد
 برابر  كيلوگرم و انتهاي اين ناحيه۳۳/۲۲۶۰۷۷ا ا برابر به داشتن ساير نهاده ثابت نگه

يعني با توجه به ميانگين استفاده از اين محصول، . است كيلوگرم ۱۲۸۵۳۹۹ با
همچنين كشش توليد اين .  اقتصادي توليد قرار داردةاستفاده از اين نهاده نيز در ناحي

كه افزايش يك كيلوگرم ذرت در غذاي است، به اين مفهوم  ۰۸/۰اده حدود نه
البته الزم . يلوگرم ميزان توليد را افزايش خواهد دادك ۰۸/۰گاوهاي شيري به ميزان 

 اقتصادي توليد مثبت است و با ةبه يادآوري است كه كشش توليد فقط در ناحي
 .شود نفي مي بيش از حد از اين نهاده اين كشش نيز مةاستفاد
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  خشكةتفال

در حال . استهاي مورد استفاده در اين تابع توليد   خشك نيز از ديگر نهادهةتفال
 ةحاضر متوسط مصرف اين نهاده براي گاوهاي شيري در واحد گاوداري مؤسس

از نتايج و ضرايب تابع ترانسندنتال . است كيلوگرم در ماه ۱۷/۳۷۶۷۰ ،كنبيست
 اقتصادي توليد براي اين نهاده در اين شرايط و با ةحيشود كه نا چنين مشخص مي

به عبارت . است كيلوگرم ۱۴/۴۲۵۲۵ تا ۷۷/۲۶۴۷۳ها، از  داشتن ساير نهاده ثابت نگه
 كيلوگرم و انتهاي اين ۷۷/۲۶۴۷۳  اقتصادي توليد براي اين نهادهة ابتداي ناحي،ديگر

  يعني رف اين نهادهـمص ميانگين بهه ـوجـ و با تاستوگرم ـ كيل۱۴/۴۲۵۲۵ناحيه 
قرار  اقتصادي توليد ة كيلوگرم، ميزان استفاده از اين نهاده نيز در ناحي۱۷/۳۷۶۷۰
همچنين با توجه به توليد نهايي و توليد متوسط اين نهاده كه از ضرايب اين . ددار

 آن ةدهند اين كشش نشان. است ۳/۰، كشش توليدي اين نهاده آيد ميدست  هتابع ب
 كيلوگرم بر ميزان توليد ۳/۰ به ميزان ، خشكةيك كيلوگرم تفالزايش افاست كه 

شير خواهد افزود كه با افزايش ميانگين مصرف، اين كشش نيز كاهش خواهد يافت 
 كيلوگرم، ۱۴/۴۲۵۲۵ بيش از  ة بيش از اندازه از اين نهاده يعني استفادةو با استفاد

 . اين كشش منفي خواهد شد
 

 مالس

طور  هاين نهاده باز . استهاي مورد استفاده در اين تابع  يگر نهادهمالس نيز از د
موردنظر، شود و با توجه به تابع   كيلوگرم استفاده مي۳۹/۲۵۳۸۲متوسط، ماهانه 

 كيلوگرم است و فقط ۶۲/۸۸۹۴۱ تا ۶۸/۲۸۲۹۱ اقتصادي مصرف اين نهاده از ةناحي
. استادي مقرون به صرفه  از نظر اقتص استفاده از مالسدر اين محدوده است كه

 ةشود ميانگين مصرف مالس در ناحي طور كه از اعداد فوق مشاهده مي همان
 ةناحيهمان  دوم كه ةاز ميزان مصرف در ابتداي ناحييعني اقتصادي قرار ندارد 

 ميزان مصرف مالس در حال حاضر براي ،بنابراين. ، كمتر استاقتصادي است
 كه جزء  قرار دارد اول توليدة و در ناحياستي گاوهاي شيري كمتر از حد اقتصاد



 فصلنامة روستا و توسعه ٣٨

 

ميزان مصرف شود كه   توصيه مي،بر اين اساس. شود محسوب نمي اقتصادي ةناحي
 كيلوگرم در ماه افزايش يابد ۶۲/۸۸۹۴۱ و حداكثر تا ۶۸/۲۸۲۹۱داقل تا حاين نهاده 

 كشش ،دههمچنين با توجه به برآوردهاي انجام ش.  اقتصادي قرار گيردةتا در محدود
 كه مثبت بودن آن امكان افزايش استفاده از اين نهاده را است ۰۲/۰توليد مالس 

ها اگر يك كيلوگرم به ميزان مصرف  ثابت بودن ساير نهادهبا دهد، يعني  نشان مي
 .دش كيلوگرم بر ميزان توليد شير اضافه خواهد ۰۲/۰مالس اضافه شود، 

 

 

 

 اي ذرت دانه

 كيلوگرم ۸۲/۲۳۹۶۳طور متوسط به ميزان  ههايي است كه ب ادهاي از ديگر نه ذرت دانه
نتايج تخمين تابع توليد شير  .شود در ماه براي گاوهاي شيري مؤسسه مصرف مي

 اين ناحيه از حيطة . اقتصادي توليد قرار داردةدهد كه  اين نهاده در ناحي نشان مي
طوري كه  همان و است كيلوگرم مصرف نهاده در ماه ۹۶/۵۲۸۰۴ تا ۴۴/۲۳۴۷۹

كشش اين نهاده .  اقتصادي قرار داردةدر ابتداي ناحياي  ذرت دانهشود  مشاهده مي
 ۰۲/۰اي به ميزان  كه هر يك كيلوگرم مصرف بيشتر ذرت دانهاست، بدين معنا  ۰۲/۰

البته افزايش ميزان مصرف تا زماني قابل . كيلوگرم بر ميزان توليد شير خواهد افزود
 به علت فراتر از آن اقتصادي قرار داشته باشد و ة ناحيةحدودقبول است كه در م

 .باعث كاهش توليد شير خواهد شد منفي شدن عدد كشش توليد نهاده
 

 جو

 غذايي دام مورد هاي  جيرهتمامي كه در تركيب  استيكي از محصوالت مهمجو 
 غذايي گاوهاي شيري ة كنبيست در جيرةدر واحد گاوداري مؤسس. استاستفاده 

نتايج برآوردها نشان . شود  كيلوگرم جو استفاده مي۷/۸۷۶۸۱طور متوسط ماهانه  هب
 تا ۴۸/۴۶۷۵۵ ةدودـ مح در اقتصادي مصرف جو براي توليد شيرةدهد كه ناحي مي
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شود متوسط ميزان مصرف  طوري كه مشاهده مي همان. است كيلوگرم ۱۳/۲۷۰۴۶۹
  توليد محصول جو در اين تابعكشش .  اقتصادي قرار داردة گاو شيري در ناحيجو
اضافه كردن اين بدان معناست كه .  استها باالتر  است كه نسبت به ساير نهاده۶/۰

الزم به .  كيلوگرم به توليد شير خواهد افزود۶/۰ ، غذاييةيك كيلوگرم جو به جير
 ميزان اين ، مصرف جو از حد ميانگين مصرف كنونيفراتر رفتنيادآوري است كه با 

صفر به )  دومةمرحل( اقتصادي ةاهش خواهد يافت تا اينكه در پايان مرحلكشش ك
ها   افزايش مصرف اين نهاده مانند ساير نهاده،يد و از اين مرحله به بعدرسخواهد 

 .منجر به كاهش توليد خواهد گرديد
 

 سبوس

در اين واحد  غذايي گاو شيري ةسبوس نيز جزء مواد غذايي موجود در جير
 با توجه به ناحية. ست كيلوگرم در ماه ا۴۳/۲۱۸۵۴ كه به طور متوسط استگاوداري 
 سوم توليد در حال ةشود كه اين محصول در مرحل  مشخص ميموردنظراقتصادي 

مصرف است و به عبارت ديگر بيش از حد اقتصادي از اين محصول استفاده 
 ۸۱/۱۸۸۱۷ل  حداكثر  ميزان استفاده از اين محصو،با توجه به برآوردها(شود  مي

بر اين اساس . )باشد  زياد از اين نهاده مية استفادةدهند  كه نشاناستكيلوگرم در ماه 
 غيراقتصادي است، ة سوم توليد كه مرحلةو به علت قرار گرفتن اين نهاده در مرحل

 سبوس گرديده ة منجر به منفي شدن كشش نهادوتوليد نهايي اين نهاده منفي شده 
دست آمده براي اين نهاده، هر كيلوگرم  ه ب-۱/۰به كشش يعني با توجه . است

البته .  كيلوگرم از ميزان توليد شير خواهد كاست۱/۰مصرف بيشتر سبوس به ميزان 
 ة ابتداي ناحيةدهند  كيلوگرم كه نشان۲۲/۱۱۲۱۲ قداركاهش نبايد از مميزان اين 

 .باشداقتصادي است كمتر 
 

 تعداد گاو دوشا
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يگري كه در برآورد تابع توليد شير مورد استفاده قرار گرفت، از جمله متغيرهاي د
، مذكورواحد ) ۸۱-۸۲(با توجه به آمار دو سال اخير . متغير تعداد گاو دوشا بود

از برآوردها و ضرايب .  گاو دوشا در اين واحد وجود دارد۵۶۱طور متوسط  هب
 ۵۵۵ تا ۵۳۱وشا تعداد  اقتصادي براي گاو دة محدود،دست آمده از تابع توليد شير هب

بنابراين . منجر به زيان اقتصادي خواهد شداست كه خروج از اين محدوده رأس 
 در واحد مذكور، تعداد گاوهاي دوشاگاو  رأس از اين نوع  ۵۶۱  وجودتوجه به با

بهتر است با ثابت بودن ساير شرايط رو  است، از اين اقتصادي توليد ةباالتر از محدود
همچنين به علت قرار گرفتن اين .  رأس گاو كاهش يابد۵۵۵ به تعداد و متغيرها اين
دهد   نشان مي است كه -۲۷/۰  با كشش اين منحني برابر، سوم توليدةمتغير در ناحي

 با بلكهشير نخواهد داشت، توليد افزايش تعداد گاو دوشا تأثير مثبتي بر افزايش 
 .يد نيز خواهد شدثابت ماندن ساير متغيرها حتي منجر به كاهش تول

 
  گيري نتيجه

عوامل نظام توليد و اثر متقابل آنها بر  اين تحقيق و رفتار هاي يافتهبا توجه به 
 :شود وري، نتايج زير حاصل مي يكديگر و بر شاخص بهره

 خشك،كنجالة سويا، ةوري به ترتيب نسبت به تغييرات يونج شاخص بهره ـ١
تر است و اثر  اد غذايي بسيار حساساي در مقايسه با ساير مو جو و ذرت علوفه

 .هاي غيرغذايي است  برابر اثر افزايش هزينه۳هاي غذايي حدود  افزايش هزينه
وري به    درصد، شاخص بهره۲/۴۲ر به ميزان ـد شيـزايش توليـبه ازاي اف ـ۲

بنابراين، براي جبران كاهش شاخص .  درصد افزايش خواهد يافت۶/۲۸ميزان 
 درصد بر توليد ۲/۴۲بايد )  درصد كاهش۶/۲۸يعني  (۱ به ۴/۱وري از  بهره
 .افزود

 درصد توليد شير ۳۵/۰ت غذا با افزايش ماثر منفي يك درصد افزايش قي ـ٣
 .شود خنثي مي



 ٤١ ...ها تعيين سودآوري و سطح بهينة استفاده از نهاده

 

هاي پويا در جهت انطباق هرچه بيشتر با  منظور ارائه مدل انجام تحقيقات به ـ٤
 .واقعيات موجود در نظام توليد، امري ضروري است
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