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 هاترین یافتهمهم

 سن لحاظ از و همگنی عدم یا تنوع بیشترین هگل اندازه و کل مساحت لحاظ از مطالعه مورد تولیدی واحدهای 

 .باشندمی دارا را همگنی یا شباهت بیشترین شیر تولید و مالک

 اند.داشته درصد 57 و 57 حدود ترتیببه اقتصادی و فنی کارایی میانگین طوربه تولیدی واحدهای  

 درصد 72 و 77 حدود ترتیببه را آنها اقتصادی و فنی هایکارایی تواندمی اقتصادی و فنی مدیریت بهبود 

 .دهد افزایش

 گرگان شهرستان شیری، گاوداری اقتصادی، کارایی فنی، کارایی کلیدي: هايواژه

 99-792-11  شماره شناسه: -طرح تحقیقاتی  منبع یافته:

 فاطمه کاظمی - فرشید اشراقی نویسنده)گان(:

 موردی مطالعه -شیری هایگاوداری فنی و اقتصادی کارایی ارزیابی عنوان:

 99-692-11 شماره:

 11/9/1996  تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 طوربه مذکور تولیدی واحدهای داد نشان داگالس -کاب تولید تابع برآورد براساس پارامتری رویکرد نتایج

 مدیریت بهبود صورت در نتایج، طبق. اندداشته درصد 57 و 57 حدود ترتیببه اقتصادی و یفن کارایی میانگین

 .است افزایش قابل درصد 72 و 77 حدود ترتیببه اقتصادی و فنی هایکارایی اقتصادی، و فنی

 

دامنه کارايی

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

254778فراوامی مطلق

2711182533فراوامی مطلق تجمعی

61512212124فراوامی نسبی )درصد(

621335576100فراوامی نسبی تجمعی )درصد(

6246114فراوامی مطلق

6812182933فراوامی نسبی تجمعی )درصد(

18612183312فراوامی نسبی )درصد(

1824365588100فراوامی نسبی تجمعی

کارايی فنی

کارايی اقتصادی

 

 اهمیت موضوع

 میزان مقایسه منظوربه ضروری اقدامات از یکی گوناگون صنایع و هاسازمان در کارآیی محاسبه امروزه

 مشکالت بلکه مدیریت توانایی تنها نه کارآیی محاسبه. است کشور یک خارجی و داخلی هایصحنه در پذیریرقابت

 .دهدمی نشان را شده اقتصادی واحدهای عملکرد در نقصان و کارآیی عدم موجب که موجود

 

 مقدمه )شرح مساله(

در شهرستان گرگان  یریگاو ش یدیتول یواحدها یو اقتصاد یفن ییکارا زانیشد تا م یسع قیتحق نیدر ا

ر طوپرسشنامه به 33آوری شده از ی جمعهامنظور و با استفاده از داده نی. به همردیقرار گ یابیو ارز یمورد بررس

 استفاده شد. یناپارامتر و یپارامتر کردیهمزمان از دو رو

 


