
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد

 

در گاوداري هاي شيري صنعتي  اسيمق يو بازده ييكارا د،يكل عوامل تول يبرآورد بهره ور عنوان پروژه: -

 زديدر استان 

 950463-95024-046-13-64-14 :پروژه شماره مصوب -

 احمد بيطرف ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 جالل سالم خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

  :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 ضميري جواد محمد خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 - -حيدري رسول سيد - تيموري عبدالرضا - نادري شفيع علي - رفيعي حامد همكاران:خانوادگي نام و نام -

 فالحتي رضا - سليم نادر - كراتي زاده محمد حسين

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان يزدمحل اجرا :  -

 1/12/1395 تاريخ شروع : -

 يک سال و سه ماه مدت اجرا : -

در مركز اطالعات و مدارك          55891 با شماره        29/4/98 اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 

 

 



 چكيده 

با اين وجود، اقليم گرم و خشک  است.هاي فعال در سطح كشور استان يزد از نظر پرورش گاو شيري يكي از استان

هاي صنعت پرورش گاو ها در فصل گرم از موارد محدوديت)كمبود آب(، كمبود علوفه و ضرورت خنک كردن دام

هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد و اين قابليت وري در تجزيه و تحليلشاخص بهرهشيري در استان يزد است. 

د يک واحد توليدي را نسبت به وضعيت مطلوب مقايسه كرده و ميزان تغيرات كمي و كيفي را دارد تا فعاليت موجو

هاي شيري در استان وري و كارائي گاودارياين پژوهش به بررسي بهرهصورت گرفته در واحد توليدي را نشان دهد. 

اي دو گيري خوشهبه روش نمونهتيل، -يزد و ميزان اثر هر يک از عوامل موثر بر آن با استفاده از شاخص ترنكوئيست

اي گيري خوشهواحد گاوداري صنعتي در سطح استان به روش نمونه 37اين اساس تعداد  بر اي پرداخته است.مرحله

وري كل عوامل توليد با استفاده از شاخص نتايج محاسبات بهرهاي انتخاب شد و اين عوامل محاسبه گرديد. دو مرحله

باشند. به طوري داد كه واحدهاي مورد نظر به طور ميانگين از بهره وري مناسبي برخوردار نميتيل، نشان -ترنكوئيست

برآورد شده است. نتايج نشان داد با توجه به سهم باالي هزينه خوراك،  947/0كه شاخص ميانگين بهره وري در استان، 

وري كل عوامل توليد خواهد شد. هدرصدي در بهر 1/70وري خوراك دام منجر به بهبود يک درصد بهبود بهره

 6/31وري واحدهاي مورد نظر همچنين نتايج نشان داد كه با افزايش يک درصدي ظرفيت واحدهاي توليدي، بهره

وري مصرف انرژي، افزايش متغيرهاي مربوط به استفاده از تلقيح مصنوعي، بهبود بهره درصد بيشتر خواهد شد.

وري كل عوامل توليد شير خواهد شد. نتايج مربوط به نيز منجر به بهبود بهره تحصيالت و سابقه مدير واحد دامي

با بازده متغير نسبت به  كارايي فنيميانگين داراي  يزدهاي صنعتي استان ها نيز نشان داد كه گاوداريبرآورد كارايي

تبارات مالي مناسب به منظور . با توجه به نتايج اين مطالعه، تخصيص اعهستند 92/0و كارائي مقياس  85/0مقياس 

وري كل عوامل و همچنين الگو قرار دادن واحدهاي كاراي توليدي توسعه مقياس واحدهاي توليدي و افزايش بهره

 شود.هاي كارايي در ساير واحدها پيشنهاد ميدر سطح استان به منظور بهبود شاخص

 اقتصادي، كارائي، گاوداري شيريوري عوامل توليد، حداقل وسعت كليد واژه: استان يزد، بهره


