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 واحدهاي گاوداري صنعتی استان خراسان رضويبه کارگیري عملیات مدیریتی توسط  بررسی میزاننامه: پایان عنوان

   دکتر اصغر باقرياستاد راهنما:  

 دکتر فرزاد میرزائی آقچه قشالق، دکتر محمد صادق الهیاريمشاور:  استاد (اساتید) 

    اردبیلی محقق دانشگاه:مدیریت کشاورزي                    رشته:                کارشناسی ارشد تحصیلی: مقطع 

  183 صفحات: تعداد                         95بهمن   دفاع: تاریخ         کشاورزي و منابع طبیعی         دانشکده: 

  چکیده: 

 این پژوهش به منظور بررسی میزان به کارگیري عملیات مدیریتی توسط واحدهاي گاوداري صنعتی اسـتان خراسـان رضـوي انجـام گرفـت.     

شـود.  تحقیق جزو تحقیقات کاربردي و از لحاظ روش تحقیق جزو تحقیقات پیمایشی و آزمایشگاهی محسوب مـی  تحقیق حاضر از لحاظ نوع

شامل کلیه مدیران واحدهاي گاوداري صـنعتی  پـرورش گاوشـیري در    جامعه آماري تحقیق اي تصادفی انجام شد. ي به روش طبقهگیرنمونه

 به عنوان نمونه آماري انتخاب شد واحد 278جدول حداقل حجم نمونه بارتلت تعداد  ) که براساسN=1111( باشداستان خراسان رضوي می

اطالعات  استفاده شد که بـه   آوريجمعپرسشنامه به عنوان ابزار اصلی  .واحد افزایش دادیم 300ها را به اما به دلیل افزایش دقت تعداد نمونه

منظور تأمین پایایی ابزار سنجش از آزمون مقدماتی استفاده شد. پرسشنامه اولیه به تعدادي از متخصصان و اسـاتید دانشـگاهی ارائـه شـد و     

نشگاه به دست آمد. روایی محتوایی آن به کمک اعضاي هیات علمی دانظرات اصالحی آنها در تدوین پرسشنامه نهایی مورد توجه قرار گرفت. 

براي انجام به دست آمد.  8/0باالتر از   پایایی ابزار تحقیق با انجام یک مطالعه راهنما و محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ به دست آمد. مقدار آلفا

کـارگیري  و سـنجش بـه  شد، پس از بررسی وضعیت مزرعه  ي الزم گردآوريهادادهاز جامعه آماري انتخاب و  تحقیق یک نمونه از گاوداران را

داران بر اساس نتایج بدست آمده، میانگین سنی دام شد.عملیات مدیریتی به بررسی کمیت و کیفیت شیر با شیوه هاي آزمایشگاهی پرداخته 

پایین بودن تواند یکی از دالیل اصلی بودند؛ که میدرصد آنها هیچ آموزشی در زمینه پرورش گاو شیري نگذرانده  7/58سال بود و  44حدود 

بوده که در مقایسه با متوسط حذف گله استاندارد کـه   درصد 27/15راس  100بازده در واحدهاي فوق باشد متوسط حذف ساالنه به ازاي هر 

طبق نتایج تحقیـق  شد. بر اساس سن و وزن انجام می هادامداريدرصد از  3/86باشد. اساس تلقیح تلیسه در درصد است پایین می 30تا  25

کـارگیري  معنی داري وجود دارد. همچنین میزان بهمثبت و ي مدیریتی رابطه هاشیوهکارگیري داران و تعداد دام آنها با بهي دامهاویژگیین ب

 تی آن رابطـه ي مـدیری هـا شـیوه کارگیري ي مدیریتی بر عملکرد واحدها موثر است و بین آشنایی مدیران واحدها با میزان بههاشیوهبرخی از 

-با توجه به نتایج آنالیز ترکیبات شیر، میانگین درصد چربی، پروتئین، الکتوز و ماده خشک بـدون چربـی بـه   . داري وجود داردمعنی ت ومثب

بود که با حداقل استانداردهاي موجود مطابقت داشت. وضعیت مصرف مواد خـوراکی در واحـدهاي مـورد     06/8و  58/4، 03/3، 16/3ترتیب 

هـاي اسـتان داراي   ها با استانداردهاي جهانی نشان داد که در مجموع مقدار مصرف مـواد خـوراکی و مغـذي در گـاوداري    مطالعه و مقایسه آن

اي این طرح و تنوع در کیفیت و کمیت مواد خوراکی باشـد. بـر اسـاس    تواند ناشی از ماهیت مطالعهاختالف است. بخشی از این اختالفات می

داري وجود دارد. با توجه به میـزان عملکـرد پـایین برخـی از     اجتماعی، فنی و اقتصادي رابطه مثبت و معنیي هاویژگینتایج بین عملکرد با 

 ي مسئول ارائه و آموزش داده شود.هاسازمان الزم است راهکارهاي مدیریتی اصولی و صحیح براي آموزش مدیران واحدها توسط  هادامداري

 استان خراسان رضويگاو شیري،  عملیات مدیریتی، ،واحدهاي گاوداريها: واژه کلید
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  .Error! Bookmark not defined  ........................................................  دامداران ریش تیفیک و ریش تیکم نیب رابطه- 15- 4-5

  .Error! Bookmark not defined  ...  ریش پول افتیدر متوسط و ریش دیتول ساالنه نیانگیم با تیفیک نیب رابطه-16- 4-5

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................  یمصرف خوراك نهیهز و ریش تیفیک نیب رابطه- 17- 4-5

  .Error! Bookmark not defined  ............ ................................................................  دام حذف و ریش تیفیک نیب رابطه- 18- 4-5

  .Error! Bookmark not defined  ..............................  ونیزاسیمکان و ریش دیتول نیانگیم با ریش تیفیک نیب رابطه- 19- 4-5

 Error! Bookmark not  گله اندازه و التیتحص حرفه، به نسبت نگرش با یاطالعات منابع بودن دیمف نیب رابطه- 20- 4-5

defined.  

 Error! Bookmark not  ریش دیتول نیانگیم و يریش گاو پرورش با مرتبط یآموزش دوره در شرکت نیب رابطه - 21- 4-5

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................  ریش تیفیک و دادن خوراك نحوه نیب رابطه- 22- 4-5

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................  ریش تیکم و دادن خوراك نحوه نیب رابطه- 23- 4-5

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................  ریش تیفیک و تیفعال يمرتبه نیب رابطه- 24- 4-5

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................  ریش دیتول نیانگیم و تیفعال يمرتبه نیب رابطه- 25- 4-5

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................  ریش تیکم و تیفیک با گله گروه نیب رابطه-26- 4-5

  .Error! Bookmark not defined  ...............................  يفرد يهایژگیو و تیفیک با دامدار ندهیآ برنامه نیب رابطه-26- 4-5

  .Error! Bookmark not defined  .............   خوراك تیریمد بر یصنعت گاودار يهایژگیو ياثرگذار زانیم نییتع- 27- 4-5

  .Error! Bookmark not defined  ................................  ساالنه دام حذف تعداد با گله اندازه ياثرگذار زانیم نییتع- 28- 4-5

  .Error! Bookmark not defined  .............. ................................  يدامدار حرفه به انیگو پاسخ نگرش یعامل لیتحل- 29- 4-5

 Error! Bookmark not  ..............   يتکنولوژ از استفاده نهیزم در یاطالعات کسب منابع بودن دیمف یعامل لیتحل- 30- 4-5

defined.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ............................................................................................یمصرف خوراك زیآنال اریمع انحراف-4-6

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .......................................................................................................................  خشک ماده مصرف - 4-7

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ....................................................................................................................................  خام نیپروتئ- 4-8

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ......................................................................  سلولز یهم بدون یسلول وارهید و یسلول وارهید- 4-9



 

 و
 

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...........................................................................................................................................  میکلس- 4-10

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .............. ................................................................................................................................  فسفر- 4-11

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................................................................................................  بحث و يریگجهینت

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...............................................................................................................................................  مقدمه- 5-1

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ......................................................................................................................  یفیتوص بخش جینتا- 5-2

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................................................  یبررس مورد يهاگله بیترک-1- 5-2

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................................................  مثل دیتول تیوضع یبررس -2- 5-2

  .Error! Bookmark not defined  ............. ................................................................................................  هاگاهیجا تیموقع -3- 5-2

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .....................................................................................................................  یتخصص بخش جینتا- 5-3

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................................................................  ریش باتیترک زیآنال-1- 5-3

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................................................................  خوراك تیریمد-2- 5-3

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................................................  يمغذ مواد اجاتیاحت یبررس-3- 5-3

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................  روزانه ریش دیتول بر یتیریمد عوامل ریتأث-4- 5-2

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .....................................................................................................................................  يریگجهینت- 5-3

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................................................................................................................................  شنهادهایپ- 5-4

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .................................................................................  ندهیآ یقاتیتحق يکارها يبرا شنهادهایپ- 5-5

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .............................................................................................................................  :مآخذ و منابع فهرست

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...................................................................................................  ضمائم و وستهایپ

  .Error! Bookmark not defined  ...........................مطالعه مورد يهايدامدار در موجود يریش گاو تعداد یفراوان: 1وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  .................................................  هايدامدار در يدامپرور نیتکنس داشتن یفراوان: 2 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................................  موقت کارگر التیتحص یفراوان: 3 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................................................................دائم کارگر یفراوان: 4 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................................  دائم کارگر التیتحص یفراوان: 5 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................................................................  یزراع نیزم یفراوان: 6 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................................  یزراع نیزم کشت نوع یفراوان: 7 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................................................  ردوشیش نوع یفراوان: 8 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................................................  کن سرد ریش یفراوان: 9 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................  ریش پول افتیدر زمان متوسط یفراوان: 10 وستیپ

 Error! Bookmark not  ............   ریش از حاصل درآمد و ریش دیتول نیانگیم ر،یش پول افتیدر متوسط یفراوان: 11 وستیپ

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................................................  سوخت نوع یفراوان: 12 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................................................................برق منبع یفراوان: 13 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................................................  آب نیتام منبع یفراوان: 14 وستیپ
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  .Error! Bookmark not defined  ................................................................................  مزه نظر از آب تیفیک یفراوان: 15 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ...............................  يدامدار در يریرکودگ و مشخصات ثبت خدمات یفراوان: 16 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ............. ................................................................  اصطبل کف کردن زیتم یفراوان: 17 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................................................  دام مهیب خدمات یفراوان: 18 وستیپ

 Error! Bookmark  .....  رهیغ و يسوز شاخ ،یزن شماره ،ینیسمچ شامل يدامپرور یفن خدمات انجام یفراوان: 19 وستیپ

not defined.  

 !Error  .................  حیتلق از حاصل ییرایگ درصد و حیتلق هر بابت یپرداخت مبلغ سال، در حیتلق تعداد یفراوان: 20 وستیپ

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................................................  حیتلق نیتکنس یفراوان: 21 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  .............. ................................................................................................  نر گاو یفراوان: 22 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................................  سهیتل حیتلق نیاول در وزن یفراوان: 23 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................................  حیتلق نیاول در سن یفراوان: 24 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  .............. ................................  سهیتل در يبارور هر يازا به حیتلق تعداد یفراوان: 25 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ...............................يریش يگاوها در يبارور هر يازا به حیتلق تعداد یفراوان: 26 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................................  کنسانتره هیته محل یفراوان: 27 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................................  دادن خوراك دفعات یفراوان: 28 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................................................  دادن خوراك زمان یفراوان: 29 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................................................  دادن خوراك نحوه یفراوان: 30 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ............ ................................................................  آخورها کردن زیتم زمان یفراوان: 31 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................  لویس یافزودن مواد از استفاده یفراوان: 32 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................................  هاگوساله یردهیش ستمیس یفراوان: 33 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................  هاگوساله هیتغذ در استارتر از استفاده یفراوان: 34 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................................  هاگوساله ریش قطع اساس یفراوان: 35 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................................................  گاهیجا نوع یفراوان: 36 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................................................  سقف جنس یفراوان: 37 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................................................................  کف جنس یفراوان: 38 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................................................................  لویس نوع یفراوان: 39 وستیپ

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................................................لویس بدنه جنس یفراوان: 40 وستیپ
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  ها فهرست جدول

  صفحه                                                         شماره و عنوان جدول

 ERROR! BOOKMARK NOT  ...........  ياقتصاد و یفن ،یاجتماع عوامل راتیتأث با ارتباط در ينظر یمبان يبند جمع: 1-2جدول

DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT  .............   يرضو خراسان استان در یصنعت يریش يگاودار يواحدها پراکنش و عیتوز: 1- 3 جدول

DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...............................  مطالعه مورد يشهرستانها حسب بر یانتخاب نمونه زانیم ،2-3جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .......................................................  تیجنس حسب بر دامداران، فراوانی توزیع:  1- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...............................................  تأهل تیوضع حسب بر دامداران، فراوانی توزیع: 2- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...........................................................  سن اساس بر ان،یگو پاسخ فراوانی توزیع: 3- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ......................................................  خانوار بعد اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 4- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .........................................  التیتحص زانیم اساس بر دامداران، فراوانی توزیع:  5- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .................................  یدانشگاه مدرك نوع اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 6- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..................................................  تجربه زانیم اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 7- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................................  اول شغل داشتن اساس بر دامداران، فراوانی توزیع:  8- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................................  دوم شغل داشتن اساس بر دامداران، فراوانی توزیع:  9- 4 جدول

 ERROR! BOOKMARK  ........  دام پرورش با مرتبط یآموزش يهادوره در شرکت اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 10- 4 جدول

NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK  ........  دام پرورش با مرتبط یآموزش يهادوره در شرکت اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 11- 4 جدول

NOT DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...............................................  یاصل درآمد اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 12- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .........  هایتعاون و هاسازمان  با يهمکار اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 13- 4 جدول

 ERROR! BOOKMARK NOT  .................  یجیترو و یآموزش يهادوره در شرکت اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 14- 4 جدول

DEFINED.  
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  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...........................................  نیدورب داشتن اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 15- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ............. ................................  هینشر مطالعه اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 16- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................................  انهیرا از استفاده اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 17- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..................  تیریمد افزارنرم  از استفاده اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 18- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................................................  ندهیآ برنامه اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 19- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ............. ................................  درآمدها ریسا اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 20- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...............................................  تیمالک نوع اساس بر دامداران، فراوانی توزیع:  21- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..................................................  پروانه نوع اساس بر دامداران، فراوانی توزیع:  22- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ......................................  انیگو پاسخ انیم در دامداران نگرش يبند تیاولو ،23- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..................................  یاطالعات کسب منابع از استفاده زانیم يبند تیاولو ،24- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .....................................................دام تعداد اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 25- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..................  یدام علوم کارشناس داشتن اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 26- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ....................  یدامپزشک نیتکنس داشتن اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 27- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .................................  موقت کارگر داشتن اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 28- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..................................  یزراع نیزم وسعت اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 29- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .........................  )روز( یدوش ریش دفعات اساس بر دامداران، فراوانی توزیع ،30- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .....................................  ریش لیتحو محل اساس بر دامداران، فراوانی توزیع ،31- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .................................................  آب تیفیک اساس بر دامداران، فراوانی توزیع ،32- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ......  مطالعه مورد يگلهها در دام حذف اساس بر دامداران، فراوانی توزیع ،33- 4 جدول

 ERROR! BOOKMARK NOTهايگاودار استفاده مورد آالت نیماش و زاتیتجه اساس بر دامداران، فراوانی توزیع: 34- 4 جدول

DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................................................  )واحد300( یبررس مورد يگلهها بیترک ،35- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...............................................  درآمد زانیم اساس بر دامداران، فراوانی توزیع ،36- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...............................................نهیهز زانیم اساس بر دامداران، فراوانی توزیع ،37- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..................................  ریش دیتول نیانگیم اساس بر دامداران، فراوانی توزیع ،38- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .................................ریش باتیترک درصد اساس بر دامداران، فراوانی توزیع ،39- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .........................  استفاده مورد اسپرم نوع اساس بر دامداران، فراوانی توزیع ،40- 4 جدول
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  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...............................................  سهیتل حیتلق اساس بر دامداران، فراوانی توزیع ،41- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...............................خشک يروزها تعداد اساس بر دامداران، فراوانی توزیع ،42- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ......................................................  بهداشت اساس بر دامداران، فراوانی توزیع ،43- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................................  رهیج میتنظ ینحوه اساس بر ،دامداران فراوانی توزیع ،44- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................................  )راس هر يازا به روزانه( یمصرف خوراك نیانگیم ،45- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................  گاودار يهایژگیو با حیتلق تیریمد نیب همبستگی ضریب ،46- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .................  گاودار يهایژگیو با دمثلیتول تیریمد نیب همبستگی ضریب ،47- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .....................  گاودار يهایژگیو با خوراك تیریمد نیب همبستگی ضریب ،48- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...................  گاودار يهایژگیو با بهداشت تیریمد نیب همبستگی ضریب ،49- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...............................  یتیریمد يهاوهیش با گله اندازه نیب همبستگی ضریب ،50- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ............................  یتیریمد يهاوهیش با ریش تیکم نیب همبستگی ضریب ،51- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..........................  یتیریمد يهاوهیش با ریش تیفیک نیب همبستگی ضریب ،52- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ....یتیریمد يهاوهیش با يدامدار رانیمد ییآشنا نیب همبستگی ضریب ،53- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..................................  يفرد يهایژگیو و گله اندازه نیب همبستگی ضریب ،54- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..............................  يفرد يهایژگیو و ریش تیفیک نیب همبستگی ضریب ،56- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..................موجود ونیزاسیمکان و دام تعداد ریمتغ نیب همبستگی ضریب ،57- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..........................  موجود ونیزاسیمکان و ریش تیکم نیب همبستگی ضریب ،58- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .........................  موجود ونیزاسیمکان و ریش تیفیک نیب همبستگی ضریب ،59- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .............................  ریش تیفیک و ریش تیکم ریمتغ نیب همبستگی ضریب ،60- 4 جدول

 !ERROR  ....................  ریش پول افتیدر متوسط و ریش دیتول ساالنه نیانگیم با ریش تیفیک نیب همبستگی ضریب ،61- 4 جدول

BOOKMARK NOT DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ....................................  خوراك نهیهز و ریش تیفیک نیب همبستگی ضریب ،62- 4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ....................................................  دام حذف و عملکرد نیب همبستگی ضریب ،63- 4 جدول

 ERROR! BOOKMARK NOT  ..................  ونیزاسیمکان و ریش دیتول نیانگیم با ریش تیفیک نیب همبستگی ضریب ،64- 4 جدول

DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT  .................  گله اندازه و التیتحص نگرش، با منابع بودن دیمف نیب همبستگی ضریب ،65- 4 جدول

DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..  ریش دیتول نیانگیم و مرتبط یآموزش دوره در شرکت نیانگیم سهیمقا ،66- 4 جدول
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  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...................  ریش تیفیک و دادن خوراك نحوه نیب رابطه نیانگیم سهیمقا ،67- 4 جدول
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 مقدمه-1-1

پنجاه  بر اساس آمارهاي موجود و مطابق برآورد کارشناسان پیش بینی شده است که جمعیت جهان در

سال آینده به حدود نه میلیارد نفر افزایش یابد. این افزایش جمعیت مستلزم تولید بیشتر مواد غذایی 

درصد  8/1درصد و در مقابل رشد جمعیت  3/2باشد. سرعت رو به رشد تولید مواد غذایی در دنیا معادل می

زان کافی انرژي و منابع را از ).  افزایش روز افزون جمعیت جهان دسترسی به می1،1380است (هاردینگ

که کشورهاي جهان سوم همچون ایران به علت جوان بودن تر خواهد کرد. حال آنبسیاري جهات مشکل

هاي جدید به بازار اقتصاد این جمعیت، از پتانسیل بیشتري براي رشد جمعیت برخوردارند و ورود نسل

ت را در پی خواهد داشت و در صورت عدم توانایی کشورها، انفجار تقاضا براي مواد غذایی، کاال و خدما

شوند هاي شدید اجتماعی سوق داده میها در پاسخ گویی به این نیازها، کشورها به سمت بحراندولت

  ).1386(رحیمی زاده و همکاران، 

مین امنیت غذایی است. اهمیت دسترسی به غذاي کافی و مسائل مهم جوامع در حال توسعه، تأاز 

شناخته شده است. در این بین، المللی ي بینهاسازمان عنوان یکی از اصول حقوق بشر، در تمامی مناسب، ب

اي که گاهی بصورت تغذیه در مدارس گونهد توجه دولتها بوده است. بهشیر غذاي کاملی است که همواره مور

دسترسی مردم را به این  رسد و یا در شرایطی مشابه کشور ما دولت با پرداخت یارانه به آن،به مصرف می

بنابراین ضرورت تأمین و افزایش تولید مواد  ).1386سازد (ترکمانی و شوشتریان، ماده غذایی تسهیل می

غذایی براي این جمعیت در حال رشد، خودکفایی و عدم وابستگی به واردات مواد غذایی مورد نیاز و در 

- هاي آن را در امر برنامهبخش کشاورزي و زیر بخشهاي بعدي توسعه صادرات غیرنفتی لزوم توجه به گام

هایی که باید به آن یکی از این زیربخش .سازدهاي کشورها بیش از پیش نمایان میگذاريریزي و سیاست

هاي گذشته همواره به عنوان یکی باشد که در طی سالتوجه ویژه نشان داد، صنعت دامداري و دامپروري می

                                                             
1. Harding 
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باشد ترین مواد غذایی پایه یعنی شیر و گوشت میمطرح بوده و تولیدکننده اساسی هاترین زیربخشاز مهم

که هر ساله نیز بایستی به موازات افزایش جمعیت بر میزان این تولیدات افزوده گردد. در واقع نیاز روز افزون 

نماید ب میهاي دامی و پروتئینی ایجاجمعیت در حال افزایش، رشدي جهشی را در تولیدات و فرآورده

  .)1387(اکبري و همکاران، 

هاي رشد و توسعه دهنده تولیدات در موارد فوق حاکی از ضروري بودن بکارگیري ابزارها و سیاست

ها و هایی متناسب با قابلیتتوان به اجراي سیاستباشد، که از آن جمله میبخش دامداري و دامپروري می

مدیریت اصالح نژاد، مدیریت تولید مثل و مدیریت  ه دام،هاي نسبی کشور، مدیریت بهبود تغذیمزیت

توان در بهترین سیاستی که می محدودیت تغذیه دام در کشور تقریباًبهداشت دام اشاره کرد. اما با توجه به 

یا به عبارتی افزایش تولید با مصرف همان مقدار مورد استفاده افزایش کارایی منابع این زمینه بکار گرفت، 

و سودآوري بیشتر سبب افزایش قدرت رقابتی واحدهاي تولیدي  هاهزینه باشد که عالوه بر کاهش میمنابع 

  ).1389رضایی، محمد عیل آبادي و مهدوي اسمگردد (نیز می

عملیات مدیریتی در واحدهاي گاوداري صنعتی شیري  میزان به کارگیري هدف از این تحقیق بررسی

له و اهمیت و بتدا بیان مسأراستاي رسیدن به هدف تحقیق در این فصل ا در باشد.استان خراسان رضوي می

تحقیق و  يمحدودهشود و در آخر به ضرورت تحقیق و سپس اهداف و سواالت تحقیق بیان می

  شود.رو بودیم اشاره مییی که در هنگام انجام تحقیق با آن روبههامحدودیت

  

  لهبیان مسأ-1-2

از جمعیت شاغل  %70در اقتصاد کشاورزي ایران بر عهده دارد، زیرا حدود داري نقش حیاتی خش دامب

هاي مرتبط با از جمعیت شهرنشین بصورت مستقیم در فعالیت %10از جمعیت عشایر و  %90در روستاها، 

وري کشاورزي در ایران بررسی وضعیت بهره ).1391دارند (میردامادي و شکري، امور دام، حضوري فعال 

تر است. وري آن نسبت به کشورهاي پیشرفته و برخی کشورهاي هم سطح پائینهد که سطح بهرهدنشان می

هاي تولید کشاورزي انکارناپذیر برداران عرصهوري، محوري بودن نقش بهرهدر بین عوامل موثر در رشد بهره
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تک و مهارت تکوري در بخش کشاورزي بیش از هر چیز نیازمند افزایش دانش شک افزایش بهرهاست. بی

باشد، تا کارایی برداران میهایی دراین خصوص به بهرهبرداران است که این امر خود مستلزم ارائه آموزشبهره

  ).1387نیا، وري آنها را در جهت تحقق اهداف تولیدي ارتقاء دهد (قائدي و حسینیو بهره

نیازمند افزایش دائمی سطح دانش  وري منابع تولید در این بخشتوسعه بخش کشاورزي و افزایش بهره

رسد که به دلیل مدیریت برداري و تولیدکنندگان کشاورزي است. به نظر میو مهارت مدیران واحدهاي بهره

هاي نهاده نامناسب که اغلب به دلیل نداشتن مهارت مدیریتی کشاورزان نسبت به استفاده مطلوب از 

بالقوه این بخش به طور مناسب استفاده نشده و حتی با  شود تا از استعدادهايکشاورزي است، سبب می

مدیریت  ).1392باغ و حیاتی، هاي نادرست بخش کشاورزي روز به روز ناکاراتر عمل کند (کراري قرهمدیریت

یکی از عوامل مهمی است که بر روي تولید اثر گذاشته و میان دیگر عوامل تولید، هماهنگی الزم را پدید 

دهد. امروزه از مدیریت به می     مدیریت مفهوم کیفی است که قدرت اقتصادي نظام تولید را نشانآورد. می

شود. به عبارت دیگر هاي مختلف نام برده میعنوان یک عنصر کلیدي در ایجاد، اداره کردن و انجام فعالیت

باشد. مدیران ند مدیر میدانار مهمی را که در موفقیت یا شکست سازمان یا یک پروژه دخیل مییعامل بس

هاي تولید در فرآیند تولید هستند؛ که همین مدیران با مزارع موظف به ارزیابی، گزینش و مصرف نهاده

شخصی داشته، از منظر ابعاد انجام این وظایف متفاوت بوده ي هاویژگیهاي فاحشی که در عنایت به تفاوت

). توجه به عنصر مدیریت در جهت 1389حلی و همکاران، و بنابراین دامنه تغییرات عملکرد وسیع است (را

اي برخوردار است. نقش عامل انسانی و رفتاري در باالبردن بهبود عملکرد و افزایش تولید از اهمیت ویژه

رسد سطوح دانش باشد. به نظر میها میعملکرد در تعامل با ارزیابی، گزینش و سیستم مصرف نهاده

گیري و بنابراین سطح متفاوت عملکرد مزرعه است هاي تصمیممتفاوت توانمنديمتفاوت، به مفهوم سطوح 

  ).1385(نوروزي، 

دارند. هدف اصلی از مدیریت مزارع  هادامداريمهم و پایداري بر عملکرد مزارع و  اتعوامل مدیریتی اثر

جهت ارزیابی عوامل مدیریتی و  ايدر طوالنی مدت است؛ لذا نیاز به مطالعههاي مطلوب رسیدن به عملکرد

-ي مدیریتی با عملکرد مزارع است. با توجه به اهمیت و جایگاه مدیر در اداره دامهاروشبیان ارتباط بین 
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داري بایستی در مورد بکارگیري مدیران فنی، داري و تأثیر مثبت مدیریت بر تولید و سوددهی واحدهاي دام

هاي فنی آنان فراهم آید (امینی ي که امکان استفاده کامل از تواناییساز وکار مناسبی اتخاذ گردد، به نحو

ي شیري مدیریت بهداشت دام، هادامداريهاي کلیدي مدیریت از نظر فائو جنبه ).1391شال و همکاران، 

داران بخش جدایی ناپذیر از تولید زنجیره مواد باشد. دامبهداشت شیر، تغذیه حیوانات و رفاه حیوانات می

ذایی هستند که با سیستم مدیریت باید بخشی از ایمنی مواد غذایی و تضمین کیفیت یکپارچه شود چرا غ

اي که ایمنی و کیفیت شیر مطمئن باشد هدف مدیریت که تولید مواد غذایی براي مصرف انسان به گونه

میلیون تن انواع  5/8بردار و تولید بیش از میلیون نفر بهره 5/2). وجود بیش از 2011 ،(فائو باشدمی

(طباطبایی و  باشدمی    هاي دامی در سال نشانگر حجم باالي عملیات اجرایی در این بخشفرآورده

- هاي منظم و مستمر آموزشی میهاي بهداشت، اجراي برنامهبا توجه به ضعف در آموزش ).1389همکاران، 

 مندي آنها گرددرضایت يافزایش کارایی و ارتقاداران موجب بهبود سطح سالمت، تواند با افزایش آگاهی دام

  ).1389(تیرگر و همکاران، 

رخی از زایی و تولید مواد اولیه بدامپروري در ایران بدلیل برخی خصوصیات برجسته مانند: اشتغال

بیانگر اي برخوردار است. نگاهی به جایگاه جهانی ایران در تولیدات دامی نیز ویژه صنایع، از اهمیت و جایگاه

داري است؛ چرا که این بخش سهم مهمی در درآمد ارزش و ضرورت توجه روز افزون به ارتقاي بخش دام

آید (تیرگر و همکاران، شمار میهاي اقتصادي بهي سایر بخشجمعیت کشاورز داشته و از سویی پشتوانه

بخش کشاورزي هستند که واحدهاي دامداري از مجموعه واحدهاي تولیدي مهم و پر اهمیت در  ).1389

باشد (اکبري و همکاران، می نظیر شیر، لبنیات، گوشت، کود و غیرههدف آنها تولید محصوالت دامی 

ترین و مهمترین اهداف دامپروري تأمین نیازهاي غذایی انسانها و ایجاد امنیت غذایی یکی از اصلی ).1387

هاي مهم این فعالیت محسوب رش گاو یکی از شاخهپرو باشد.در کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه می

از موارد دیگر اهمیت دامپروري ایجاد اشتغال و سهم آن در ارزش افزوده است. از میان منابع متعدد  شود.می
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-تأمین پروتئین، گوشت و شیر از اهمیت ویژه برخوردار هستند. شیر بعنوان پایه محصوالت لبنی فرآورده

  ).1385، 1اي در تغذیه انسان دارد (ثابتان شیرازي به نقل از هارشایست که نقش ارزنده

-رصد شیر دنیا را تولید میدر قاره آسیا قرار دارند اما فقط هفت دهاي دنیا درصد گاوداري 40حدود 

سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. به توصیه سازمان  20کند. سطح تولید دام در آسیا پایین بوده و در 

ار جهانی مهمترین کاري که در این قاره بایستی انجام گیرد، بهبود کیفیت و کمیت مواد خوراکی خواروب

 اي وهاي تغذیهبه موازات پیشرفت ژنتیکی در دامها بایستی برنامه مورد استفاده در تولید شیر است.

(تیموري و     داده شود مدیریتی را در سطح یک گله توسعه داد تا به دام اجازه بروز پتانسیل ژنتیکی موجود

 جهان مردم اکثر غذاي که دهدمی نشان شده انجام هايبررسی ).2005، 2، کئون و همکاران1384همکاران 

 خصوص به پروتئین، که آنجا از و باشدمی کمبود پروتئین توسعه) دچار کشورهاي درحال خصوص (به

 برسد (نیکوگفتار، مطلوب حد به باید آن میزان و کیفیت دارد، بشر تغذیه در اساسی نقش پروتئین حیوانی،

). تحقیقات نشان داده است که فاصله عرضه و تقاضا براي تأمین حداقل پروتئین حیوانی مورد نیاز 1382

طور متوسط توسط یک فرد در روز مصرف بسیار باالست. فائو توصیه کرده که حداقل پروتئینی که باید به

درصد آن باید از طریق منابع حیوانی تأمین شود  40گرم یعنی  36این میزان باشد، که از گرم می 65شود 

  ).2007، 3یوسف و مالمز(

تر از مقدار درصد پائین 30باشد که این میزان گرم در روز می 22ین حیوانی در ایران ئمصرف پروت

هاي سازمان خواروبار جهانی کل تولید شیر در جهان در سال بنابر گزارشباشد. توصیه شده توسط فائو می

بر اساس این گزارش بزرگترین تولیدکنندگان شیر در جهان  میلیون تن برآورد شده است. 780برابر  2013

چین  میلیون تن، 92میلیون تن، آمریکا  141هند  میلیون تن، 156عبارتند از: اتحادیه اروپا  2013 در سال

و شیر  میلیون تن 9/7به  2013ایران در سال باشد. تولید شیر می میلیون تن 39پاکستان ، میلیون تن 48

هاي موثر . از راهدهدمی     هزار تن افزایش را نشان 200باشد که نسبت به سال گذشته می محصوالت لبنی

سطح مکانیزاسیون، ي صنعتی افزایش هادامداريبراي تداوم تولید شیر در کشور و بهبود وضعیت اقتصادي 

                                                             
1. Harsh 

2. Keown et al. 

3. Yusuf and Malomo 
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ثیر تأ هادامداريوري و ارتقاي سطح مدیریت است. افزایش در توانایی مدیریتی در موفقیت بهبود بهره

  ).1392(امینی شال و همکاران،  اردبیشتري از اندازه گله د

در ایران و  درصد آن شیر گاو است. 85بر اساس آمار جهانی از کل شیر تولیدي جهان متجاوز از 

این مقادیر حدوداً  درصد).80-84( هاي موجود در همین دامنه استن نیز درصد تولید شیر توسط گاوخراسا

درصد گوشت تولیدي  در عین حال، درصد بیشتر از میانگین ذکر شده براي کشورهاي آسیایی است. 27

 جهان و آسیا است.هاي ذکر شده براي ویژه در خراسان به مراتب کمتر از میانگینتوسط گاو در ایران و به

 39ایران  درصد، 56درصد است این رقم براي آسیا  79نسبت گوشت گاو از مجموع کل گوشت در دنیا 

ویژه خراسان اولین هدف از دهد که در ایران و بهنشان می هاهاین مقایس درصد است. 13درصد و خراسان 

هاي کشور و استان باید در درجه در گاودارياز این رو هر اقدام اصالحی و فنی  پرورش گاو تولید شیر است.

اثرات مستقیم بر  هادامداريبهبود وضعیت  ).1391(ولی زاده و کوهستانی،  اول بر روي شیر متمرکز شود

گذشته مورد  اي در کشورهاي پیشرفته طی چندین دههچنین پدیده بازدهی و عملکرد تولید خواهد داشت.

اثبات رسیده است اما در ایران هنوز شناخت درستی از وضعیت مدیریت در توجه قرار گرفته و نتایج آن به 

). تولیدات 1390 ،(موافق قدیري و همکاران ها به خصوص در واحدهاي نیمه سنتی وجود نداردگاوداري

درصد ارزش افزوده بخش کشاورزي را به خود اختصاص  30دامی در ایران در دهه گذشته بطور متوسط 

  ).1389 ،پشتیبانی امور دام (شرکت داده است

هاي تولیدي آن با سایر استانهاي کشور از جایگاه دامپروري در خراسان رضوي به لحاظ مقایسه شاخص

و گاو بومی  رأس 147490، گاو دورگ رأس 158475موقعیت ممتازي برخوردار است. تعداد گاو اصیل 

تن در سال است.  3/4045، 6/242060، 5/561318باشد. تولیدات شیر هر کدام به ترتیب رأس می 13830

(به جز تولیدات فرعی د مجموع ارزش ریالی تولیدات دامی دهمقایسه ارزش ریالی تولیدات استان نشان می

میلیون ریال و گوشت قرمز  9620618میلیون ریال است که سهم شیر  38944375بخش) معادل 

م اینکه سهم شیر در تولید بیشتر از مابقی تولیدات است، ولی رغباشد. علیمیلیون ریال می 17135437

بر ). 1394ارزش ریالی آن در تولید در مرتبه دوم بعد از گوشت قرمز قرار دارد (سازمان جهاد کشاورزي، 
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شود و از این نظر هزار تن شیر گاو در خراسان رضوي تولید می 133/823اساس آمارها ساالنه حدود 

در استان خراسان رضوي میزان متفاوت تولید شیر ین تولیدکننده شیر در ایران است. خراسان رضوي سوم

- ها نشان میبررسیي مدیریتی متفاوت در این استان بوده است. هاشیوهدر واحدهاي گاوداري نشانگر وجود 

ده این موضوع عدم استفا دهد صنعت گاوداري استان خراسان رضوي با مشکالت مدیریتی مواجه است که

 دنبال دارد.به هادامداريها را در این گونه وري دامهاي مدیریتی و در نتیجه کاهش بهرهبهینه از شاخص

عدم  ي واحد،هاهزینه عدم تناسب قیمت شیر و  مشکالت متعدد در صنعت گاوداري استان کمبود نقدینگی،

بیمه دام و بازپرداخت وجوه وابسته  مشکالت موقع بهاي شیر تحویلی به کارخانجات صنایع لبنی،پرداخت به

عدم همکاري بانکها در اعطاي تسهیالت بانکی و حاکمیت بروکراسی کم بازده در  مشکالت پرسنلی، به آن،

عملیات مدیریتی  در نظر دارد اثر بر این اساس تحقیق حاضر استفاده از این تسهیالت مهمترین آن بود.

 را بر فرآیند تولید از نظر کیفیت و کمیت ارائه دهد.سان رضوي واحدهاي گاوداري صنعتی استان خرا توسط

ي مدیریتی راهنمایی کرده و هاشیوهداران را در تصحیح د دامنتوانگاو شیري، می مدیران و مالکانچرا که 

  ها شود.باعث افزایش عملکرد دام

  

 و اهمیت پژوهش ضرورت-1-3

کشورهاي درحال توسعه باعث رشد تقاضاي مواد رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی و رشد درآمد در 

غذایی با منشاء حیوانی خواهد شد، زیرا رابطه مثبت و قوي بین افزایش درآمد و میزان مصرف پروتئین 

شود انقالب بعدي در بخش کشاورزي، انقالب دام باشد (نیکدخت بینی میحیوانی وجود دارد، بنابراین پیش

در  روند،هاي لبنی از بهترین منابع تأمین پروتئین و کلسیم به شمار میردهشیر و فرآو). 1386و همکاران، 

گیرد؛ لذا گذاري قابل توجهی صورت میتجارت و مصرف بهینه آن سرمایه تمامی نقاط دنیا در زمینه تولید،

؛ رفیعی و همکاران،  1392(امینی شال و همکاران،  باشدمدیریت در واحدهاي دامپروري داراي اهمیت می

1384.(  
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 102 حدود ت،یبا احتساب جمع یرانیسرانه هر ا دیتول مقدارکشور  ریش دیتولبا توجه به مقدار 

و  عیتوز ،يفرآور د،یهنگام تول ریش عاتیکه با توجه به ضا)؛ 1393(وزارت جهادکشاورزي، شود  یم لوگرمیک

 زانیحالت م نیترنانهیدر خوشب از این مقدار باشد.باید مقداري کمتر  ریمصرف سرانه ش گریموارد د ای

که در مقایسه با استانداردهاي جهانی رقم اعالم شده است  لوگرمیک 85حدود  رانیدر ا ریمصرف سرانه ش

کیلوگرم بوده  300توسعه یافته بیش از  يدر کشورها ریسرانه ش مصرفکه شود بطوريپایینی محسوب می

براي رسیدن به سرانه  ).1393رسد (وزارت جهاد کشاورزي، کیلوگرم هم می 500در برخی کشورها حتی تا 

باشد یکی بیشتر شدن مصرف باالتر بایستی مقدار تولید بیشتر شود این مهم به دو طریق قابل دسترسی می

که باشد برداري می وري واحدهاي بهرهي سنگینی دارد و دیگري باالبردن بهرههاهزینه واحد دامی است که 

افزایش جمعیت و نیاز آن به  .هاي مدیریتی در این واحدهاستگیري مهارتکارهاي آن بیکی از راه

گذاران بخش و لبنی سبب شده است که سیاست افزایش کارآیی مورد توجه سیاست محصوالت پروتئینی 

  ).1392(دوراندیش و همکاران،  دامپروري قرار بگیرد

داران به اصول ها در کشور و عدم سوددهی، آشنا نبودن اغلب دامها و ستادهنوسانات قیمت نهاده

عدم  مشکالت بازاریابی و فروش محصوالت دامی، صحیح پرورش و عدم استفاده از یافته هاي تحقیقاتی،

 باشد.از جمله مشکالت موجود در واحدهاي پرورشی می  وجود مدیریت صحیح پرورش و کنترل بیماریها

و  برداران بخش مدیریت و پرورش دام مهمترین مشکالت خود را تهیه و گرانی علوفه وکنسانترهعالوه بهرهب

ي باالي دارو و هاهزینه ها و وجود بیماري دامداران و عدم همکاري امور دام،کمبود نقدینگی  سایر هزینه ها،

ترین نقش ). اساسی1386ن، (جوانروح علی آباد و همکارا دانندخشکسالی و... می درمان، مشکل کمبود آب،

تک افراد جامعه و ایجاد امنیت غذایی است، لذا بسیاري از کشورها کشاورزي تأمین غذاي کافی براي تک

براي دستیابی به این اهداف سعی بر آن دارند تا با استفاده از تکنولوژي مناسب و سازماندهی تولید، کمیت و 

یان مواد غذایی مختلفی که در بخش کشاورزي تولید می کیفیت محصوالت خود را افزایش دهند. در م

اند. یکی از مهمترین منابع براي تأمین مواد پروتئینی مورد اي برخوردار شوند، مواد پروتئینی از اهمیت ویژه
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اي از نیازهاي غذایی باشند. باتوجه به نقش گوشت قرمز و شیر در تأمین بخش عمدهنیاز، دام و طیور می

  ). 1386(فرجادبه،  گرددبخش آشکار میت این زیراهمی مردم،

. شودهاي اقتصادي بخصوص کشاورزي قلمداد میامروزه مدیریت به عنوان عامل مهم در تمامی بخش

به طوري که به سه فاکتور تولید یعنی زمین، کار، سرمایه، عامل چهارمی تحت عنوان مدیریت اضافه گردیده 

نقش مدیریت در تولید کشاورزي همین نکته کافی است که هر ساله در است. جهت نشان دادن اهمیت و 

وري هاي فیزیکی در دسترس برخی از کشاورزان تولید بیشتر و در واقع بهرهشرایط مشابه از نظر نهاده

). در حال حاضر مدیریت ضعیف عوامل تولید و ناکارایی 1384باالتري دارند (حسنی مقدم و همکاران، 

برداري نادرست بیش از هرچیز به پایین باشد. بهرههاي تولیدي یکی از مشکالت کشاورزي میاقتصادي واحد

هاي فنی کشاورزي مربوط است. از این رو توجه همه جانبه به مسئله بودن آگاهی، اطالعات و مهارت

، راه گشاي هاي اجرایی مناسبحل مدیریت مزرعه و شناخت تنگناها و عوامل محدود کننده آن و ارائه راه

(یعقوبی و همکاران،  مطلوب از عوامل تولید خواهد بودبرداري تحول در تولید محصوالت کشاورزي و بهره

تولید شیر وابسته به عوامل مختلفی است. از طرفی وابسته به عوامل مهمی مثل تغذیه، بهداشت،  ).1388

ي شیردهی، هادورهتوارث، سن، تعداد  باشد و از سوي دیگر عوامل دیگري نظیراصالح نژاد و مدیریت می

اند. ي خشک پس از آخرین شیردهی و تعداد دفعات شیردهی در روز، در تولید شیر دخیلفصل زایش، دوره

توان نتایج تولید شیر را تا حد می متخصصان دامپروري عقیده دارند که با مدیریت مطلوب و تغذیه اصولی 

وري عوامل کارگیري اصول اقتصاد و مدیریت دامپروري بهرهو بهچشمگیري افزایش داد. همچنین رعایت 

(رحمانی،  کندمختلف و موثر را در جهت رسیدن به اهدافی مانند حداکثر سود و یا حداکثر تولید تضمین می

تري در مقایسه داراي مرتبه با اهمیت هاویژگیدامپروري در بخش کشاورزي ایران به واسطه برخی  ).1386

نگاهی به جایگاه جهانی ایران در تولیدات دامپروري بیانگر  باشد.هاي زراعت، باغبانی و... میبخشزیر با سایر

بخش سهم مهمی در ارزش و ضرورت توجه روز افزون به ارتقاي کیفیت این بخش است. همچنین، این زیر

 آیدر نیز به شمار میهاي کشوي اقتصادي سایر بخشدرآمد جمعیت فعال بخش کشاورزي دارد و پشتوانه

  ).1382(حاجی میررحیمی، 
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باشد. این موضوع عدم استفاده بهینه از ي کشور عدم مدیریت صحیح میهادامداريیکی از معضالت 

دنبال دارد. بنابراین به هادامداريها را در این گونه وري دامهاي مدیریتی و در نتیجه کاهش بهرهشاخص

را در تصحیح  آنهاتواند داران گاو شیري، میهاي مدیریتی توسط داممهارتبررسی میزان به کارگیري 

ي انجام شده هاها شود. در این رابطه بررسیي مدیریتی راهنمایی کرده و باعث افزایش عملکرد دامهاشیوه

باشد. ضرورت انجام این تحقیق بررسی می هادامداريدهنده مدیریت ضعیف نشاندر برخی مناطق کشور 

  باشد.ي گاو شیري میهادامداريدر  و تاثیر آن مهم مدیریتی يهاشیوه

  

  سواالت اصلی تحقیق-1-4

هاي هاي گاوداري صنعتی استان خراسان رضوي با مهارتمیزان آشنایی مدیران و مالکان واحد - 1

  باشد؟مدیریت گاوداري چقدر می

مدیریتی توسط واحدهاي گاوداري صنعتی میزان به کارگیري عملیات رابطه میان اندازه گله با  - 2

  چگونه است؟

ي هاشیوههاي گاوداري صنعتی در خراسان رضوي با توجه به بکارگیري میزان عملکرد واحد - 3

  باشد؟به چه صورت می مدیریتی

  باشد؟ي مدیریتی و عملکرد آن به چه صورت میهاشیوهبکارگیري  میزان رابطه میان - 4

  

  ي تحقیقهافرضیه- 1-5

  ي مدیریتی رابطه وجود دارد.هاشیوهگیري ي گاودار صنعتی و میزان به کارهاویژگیبین  - 1

H٠: ρ = ٠                                      H١: ρ ≠ ٠ 
  ي مدیریتی رابطه وجود دارد.هاشیوهو میزان به کارگیري  تعداد دامبین  - 2

H٠: ρ = ٠                                      H١: ρ ≠ ٠ 
در واحدهاي گاوداري صنعتی رابطه وجود  و عملکردمدیریتی  يهاشیوهگیري بین میزان به کار - 3

  دارد.
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H٠: ρ = ٠                                      H١: ρ ≠ ٠ 
ي مدیریتی هاشیوهمیزان به کارگیري واحدهاي گاوداري صنعتی با  مدیران و مالکانبین آشنایی  - 4

  رابطه وجود دارد.

H٠: ρ = ٠                                      H١: ρ ≠ ٠ 

  

  اهداف تحقیق-1-6

  هدف کلی تحقیق- 1- 6- 1

، توسط مدیران و مالکان گاوداري عملیات مدیریتی کارگیريمیزان به سیهدف از این تحقیق برر

  باشد.استان خراسان رضوي می گاوهاي شیري و رابطه آن با عملکرد صنعتی

  

  تحقیق فرعی افهدا-2- 6- 1

تعیین میزان عملکرد در واحدهاي گاوداري صنعتی خراسان رضوي و رابطه آن با بکارگیري  - 1

  عملیات مدیریتی.

شیري استان خراسان  مدیران و مالکان واحدهاي گاوداري صنعتیشناخت وضع موجود  - 2

  .ي مدیریتیهاشیوهو رابطه آن با بکارگیري  رضوي

ي صحیح مدیریتی در واحدهاي گاوداري صنعتی استان هاشیوهکارگیري بررسی میزان به - 3

 خراسان رضوي.

ي مدیریتی در هاشیوهبا  مدیران و مالکان واحدهاي گاوداري صنعتیمیزان آشنایی  - 4

 .مورد مطالعهواحدهاي 

  بررسی مطالعات انجام شده-1-7

باشد. این موضوع عدم استفاده بهینه از ي کشور عدم مدیریت صحیح میهادامداريیکی از معضالت 

دنبال دارد. بنابراین به هادامداريها را در این گونه وري دامهاي مدیریتی و در نتیجه کاهش بهرهشاخص

داران را در تصحیح واند دامتداران گاو شیري، میهاي مدیریتی توسط دامبررسی میزان به کارگیري مهارت
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هاي انجام شده ها شود. در این رابطه بررسیي مدیریتی راهنمایی کرده و باعث افزایش عملکرد دامهاشیوه

باشد. و توجه نکردن به رفاه حیوان می هادامداريدهنده مدیریت ضعیف نشان برخی مناطق کشور در

باشد. در ایران ي گاو شیري میهادامداريیریتی در هاي مهم مدضرورت انجام این تحقیق بررسی شاخص

ي متفاوت، در مناطق مختلف انجام شده است. نتایج هاروشنیز در سالهاي اخیر تحقیقاتی در این مورد با 

  بعضی از تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق به صورت خالصه در زیر ارائه میشود.

  

  جهانپژوهش هاي انجام شده در - 1- 7- 1

مثل و عملکرد تولید شیر  اي به منظور بررسی عوامل موثر بر تولیدمطالعه ،)1982( 1البن و همکاران

عملکرد تولید مثلی باالتر و هم باعث  فتند که مدیریت خوب؛ هم باعثدر هلند انجام دادند. آنها نتیجه گر

هاي با تولید شیر باال، کمتر تلقیح در گله شود. آنها مشاهده کردند که روزهاي باز اولینتولید شیر باالتر می

تر بود. روز (یک دوره فحلی) کوتاه20هاي با تولید باال هاي با تولید شیر پایین بود. روزهاي باز در گلهاز گله

بل توجهی در کارایی تولید مثل توان پیشرفت قاآنها همچنین پیشنهاد کردند که از طریق مدیریت می

اي فحلی دقیق، رکوردهاي عالی، تلقیح در زمان صحیح نسبت به زایمان، تغذیه جیرهدست آورد. تشخیص ب

کافی و حذف گاوهاي عقیم یا گاوهاي با تولید مثل کند بالفاصله پس از این که بار اقتصادي داشته باشند 

  .ي مدیریتی براي بهبود کارایی تولید مثل هستند که فقط توسط گاودار قابل دستیابی استهاروش

پژوهشی به منظور میزان فاصله زایمان در فلوریدا انجام دادند. آنها  ،)1992( 2سیلوا و همکاران

در سال براي فاصله زایمان گزارش  -10/0ي فلوریدا را تجزیه و تحلیل نموده و یک روند زمانی معادل هاداده

ان تا بق این مطالعه؛ فاصله زایمباشد. بر طسال می 47روز در طول  7/4نمودند که معادل کاهشی برابر با 

-روز) افزایش یافت. این افزایش عمدتا به علت تغییرات در سال39( روز در سال 84/0اولین تلقیح به میزان 

هاي زارش شده است. گاوها اغلب در   سالهاي اولیه این مطالعه و نیز به دلیل تغییرات در فلسفه تلقیح گ

یا  50که روش فعلی تلقیح در فحلی اول بعد از تلقیح شده بودند؛ در حالی اولیه در اولین فحلی بعد از زایش
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ي فلوریدا و گاوهاي هلشتاین ایاالت هادادهباشد. میانگین فواصل زایش براي روز بیشتر پس از زایش می 60

  روز بود.  397و  399متحده به ترتیب 

در پنسیلوانیا در شرق اثرات توانایی مدیریتی بر موفقیت مالی مزرعه را  ،)1994( 1روفورد و شانکلی

ثیر بیشتري از هاي مدیریتی تأافزایش در تواناییمورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاکی از آن است که آمریکا 

  دارد. هادامداريافزایش در اندازه گله در موفقیت 

هاي شمال شرقی اندازه گله بر سود نهایی در گاودارياي تحت عنوان اثر مطالعه ،)1998( 2جونز

ي متغیر بلند مدت براي هاهزینه ویسکانسین انجام دادند. نتایج نشان داد که با افزایش اندازه گله، میانگین 

هاي بزرگتر ها، سود نهایی به ازاي واحد ستاده در گلهیابد بنابراین با توسعه گاوداريها کاهش میگاوداري

  یابد. یش میافزا

هاي ي مدیریت مزرعه در گاوداريهاشیوهها و پژوهشی با عنوان فناوري ،)1998( 3پارك و همکاران

ي مدیریتی مورد استفاده هاشیوهداري در فناوري و صنعتی شیري استرالیا انجام دادند. نتایج تغییرات معنی

ي هاشیوهشان داد که نرخ پذیرش فناوري و نشان داد. همچنین نتایج  ن 90هاي شیري در دهه در گاوداري

وري و سوددهی در ارتباط هاي مهمی مانند بهرههاي صنعتی شیري استرالیا با شاخصمدیریت در گاوداري

داري داشته است. ؛ افزایش معنی90طور آماري، در دهه هستند. استفاده از رایانه براي ثبت اعمال مختلف به

هاي شیري که از رایانه جهت مدیریت گاوداري دهد که تولید شیر در گاوداريهمچنین این بررسی نشان می

  کردند، بیشتر بوده است. شیري استفاده کردند نسبت به آنهایی که از رایانه استفاده نمی

تحقیقی با عنوان تصویب فناوري اطالعات و پیامدهاي آن براي  ،)1999( 4کورتنباچ  و همکاران

العات موجب ایجاد فرصتی نشان داد که فناوري اطتحقیق  س ایتالیا انجام دادند. نتایجنکشاورزي را در فلورا

  هاي کشاورزي شده است تا اطالعات با هزینه کمتر در اختیار کشاورزان قرار گیرد. این بررسی براي بخش
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Abstract: 
The rate of utilizing management operations by industrial cattle units of Khorasan Razavi State was 

investigated in this study. The present study is considered to be a practical investigation with survey and 

laboratory research procedure. Stratified random sampling was performed. Statistical population included all 

industrial dairy cattle rearing units’ managers in Khorasan Razavi State (N=1111) which later were decreased 

to 278 units based on Bartlett minimum sample size. However, 22 more samples were added again to 

increase the precision i.e., 300. To collect the data, questionnaires as survey instrument were used. A pretest 

was conducted to obtain the reliability of the questionnaire. The pretest was submitted to a number of experts 

and college professors; then, their reformative opinions were taken into account in developing the final 

version of the questionnaire. University faculty approved the content validity. The survey instrument 

reliability was obtained through measuring Cronbach's alpha which was 0.8. To conduct the study, a sample 

of cattlemen was chosen from statistics population and the required data was collected. After examining the 

farm’s condition and utilizing management operation, the quantity and quality of the produced milk were 

inspected through laboratory methods. Based on the acquired results, the cattlemen’s age average was 44. 

58.7% of them had no education in rearing dairy cattle; which can be one of the main reasons in low 

production at aforementioned units. The annual elimination was 15.27 % for each 100 head which is low, 

compared to average standard cattle elimination i.e., 25-30%. In 86.3 % of cattle units, insemination of 

heifers is executed based on age and weight. According to the results of the study, there is a positive and 

significant relationship between cattlemen’s characteristics and the number of cattle with utilization of 

management methods. The amount of some management method application, also, had effect on the units 

operation and there was a significant positive relationship between unit managers’ awareness with the rate of 

management methods application. With due attention to the analysis of milk composition, the average 

percentage of fat, protein, lactose, and non-fat dry matter were 3.16, 3.03, 4.58, and 8.06, respectively; which 

was in accordance with existing standards. The condition of food consumption in understudied units and 

comparing them with the international standards presented that overall, the amount of food and nutrients 

consumption in Khorasan Razavi State is different. Part of this variation could be because of the project’s 

nature of study and diversity in quantity and quality of the food.  Based on the results, there was a positive 

and significant relationship between operation with social, technical, and economic characteristics. Due to the 

low operation of some animal husbandry, it is essential that precise and methodical management instructions 

be presented for educating units’ managers by accountable organizations. 

Keywords: Cattle units, management operation, dairy cattle, Khorasan Razavi State 
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