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تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل به توس ه وا دهای گاوداری روستایی در شهرستان خرم باد
حسین میخک*؛ کارشناسی ارشد توسعه روستایی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
فرشته حافظی؛ دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تهران ،ایران.
طاهره صادقلو؛ استادیار ،گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
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چکیده

توجه به ظرفیتهای موجود در کشور و وجود منابع داخلی فراوان و قابلاستفاده ،از ارزش بسیار باالیی
برخوردار لزوم توجه به اینبخش را ضرورت بخشیده است .در این راستا پژوهش حاضر ،به دنبال بررسی عوامل
مؤثر بر توسعه واحدهای گاوداری روستایی سنتی و نیمهصنعتی در شهرستان خرمآباد هست .جامعه آماری
پژوهش شامل تمامی بهرهبرداران واحدهای گاوداری روستایی شهرستان خرمآباد در سال  1397میباشد که از
بین  4762تعداد گاودار مشغول به فعالیت در این حوزه ،تعداد  185نفر با استفاده از فرمول کوکران بهعنوان
حجم نمونه تعیین و سپس به روش نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته
مبنای گردآوری دادههای موردنیاز قرار گرفتند .روایی شکلی و محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرسنجی
از اعضای هیئتعلمی گروه اقتصاد و توسعه روستایی دانشگاه لرستان مورد تأیید قرار گرفت و برای سنجش
پایایی از پیشآزمون و محاسبه ضریب پایایی آلفای کرونباخ و برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارSPSS
استفاده شد .بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی عوامل مؤثر بر توسعه واحدهای گاوداری روستایی در
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دستیابی به خودکفایی در تأمین نیازهای اساسی و غذایی جمعیت روزافزون کشور بهویژه تولیدات دامی که با

شهرستان خرمآباد به ترتیب اهمیت در شش دسته؛  )1قیمت-اعتبارات )2 ،خدماتی-حمایتی )3 ،زیرساختی،
 )4خدمات دامپزشکی و عوامل اصالح نژادی )5 ،آموزشی-ترویجی و  )6پشتیبانی دستهبندی شدند .این
طریق آزمون منویتنی بیانگر این بود که بین نظرات دامدارهای سنتی و مدیران گاوداریهای نیمهصنعتی
ازلحماظ عوامل مؤثر بر توسعه واحدهای گاوداری روستایی اختالفنظر وجود دارد.
واژگان کلیدی :اقتصاد دامی ،اقتصاد روستایی ،دامداری ،فعالیت دامی ،شهرستان خرمآباد.
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عوامل توانستند  76/93درصد از واریانس کل را تبیین نمایند .همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگین که از
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بخش کشاورزی میتواند با بهبود زندگی فقیرترین مردم دنیا استانداردهای زندگی آنها را باال ببرد.
در این میان دامپروری و نگهداری دام و حیوانات اهلی بهعنوان مهمترین زیربخش کشاورزی با فراهم
کردن یک "شبکهایمنی غذایی" برای فقیرترین افراد در سطح جهانی ،آسیبپذیری آنها را کاهش
میدهد) .(scanes,2018: 30تولیدات دامیبخش مهم و اساسی برای امنیت غذا در جهان هستند و به
معیشت بیش از یک میلیارد نفر کمک میکنند با توجه بهپیشبینیهای اخیر سازمان غذا و کشاورزی
) ،(FAOبا سناریوهای کسبوکار معمول ،تقاضا برای گوشت تا سال  2٠3٠به میزان  ٨٠درصد افزایش
مییابد و تا سال  2٠5٠بیش از  2٠٠درصد افزایش مییابد ( (FAO, 2018.این افزایش تقاضا
بهطورمعمول با افزایش جمعیت ،رشد شهرنشینی و رشد اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد و محققان
پیشبینی کردهاند که افزایش در تقاضا همچنان وجود خواهد داشت ( Baldi and Gottardo, 2017: 114
 .); Hassen et al. 2016: 23; UN, 2017; Lory et al., 2016: 70در دهه  194٠و قبل از آنکه صنایع
مدرن و فرایند صنعتی شدن کشورها شروعشده باشد ،تولیدات دامی در مقیاس کوچک انجام میگرفت و
نحوه نگهداری بهصورت گلهای و در حیات خانه صورت میگرفت .پس از جنگ جهانی دوم ،دولتها و
شرکتها متعهد به تولید گوشت ،شیر و تخممرغ بهاندازه کافی برای تغذیه جمعیت در سرتاسر جهان
شدند .این بدان معنی بود که باید تغییراتی در نحوه نگهداری دام و تغذیه برای تولید گوشت انجام شود تا
مقادیر باالیی از محصوالت دامی باقیمت ارزانتر وارد بازارهای مصرف گردد ).(Waldrom, 2018: 20
بااینوجود در بیشتر کشورهای درحالتوسعه بهویژه کشورهایی آسیایی ازجمله ایران پرورش حیوانات
بهصورت سنتی و خرده مالکی است (علیاری .)1392 ،با توجه به تولید کم در گاوداریهای سنتی به ازای
هر رأس گاو ازیکطرف و سهم باالی اینبخش در تولید شیر و گوشت در مقایسه با گاوداریهای
نیمهصنعتی و صنعتی از طرف دیگر ،با دو نظریه مواجه هستیم؛ گروهی از کارشناسان معتقدند که
بهمنظور کاهش فقر و ایجاد اشتغال و تعادل جمعیتی میبایست با حفظ و ارتقایی کارای این واحدها و
برخوردار کردن آنها از دانش فنی و مدیریتی روز شرایط تولید عمده غذایی را در این واحدهای گاوداری
کوچک فراهم کرد ( .(Rivera-Free& Lopez., 2012در مقابل بسیاری از محققان نیز بر این نظرند که
چنین شکلی از تولید نه مقرونبهصرفه و نه در جهان امروزی قابلرقابت با نیروهای اقتصاد جهانی و نه
ازنظر زیستمحیطی ،آلودگی ناشی از فعالیت این واحدها قابلتحمل میباشد Capper et al., 2009:
) ،)2160حال با توجه به کاهش تعداد مزارع ،تضعیف مراتع ،آسیبرسانی به محیطزیست از طریق چرای
دام و همچنین بحث افزایش و تغییر شیوه تولید جهت افزایش راندمان الزم است ،در نحوه مدیریت
واحدهای دامداری تغییراتی صورت گیرد ) .(Pedersen, 2005: 23بهبود و افزایش تولید لبنیات و گوشت
بهطور مستقیم با بهبود ترکیب ژنتیکی گاو ،ارتقاء اصالح نژاد گاوهای محلی و همچنین تغذیه ارتباط دارد
و شاید تنها راه برای رسیدن به این منظور تغییر در نحوه مدیریت گاوداریهای سنتی و مدیریت این
واحدها به شکل نیمهصنعتی و صنعتی است ) .(saleh et al., 2016: 12در حال حاضر با پیشرفت فناوری
و تحوالت که در نحوه سیستمهای مدیریتی به وجود آمده است میتوان تولید و مدیریت را برای حیوانات
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خانگی تسهیل کرد .در دامداریهای مدرن و صنعتی با نظارت و کنترل مداوم ،تولید ،رفاه و سالمت
حیوانات و شرایط محیطی بهبود مییابد ،در سیستمهای مدرن قادر به شناسایی استرسهای گرما،
عفونت ،یا مشکالت کیفیت هوا هستند و اقدامات فوری در پاسخ به آنها انجام میشود .بهاینترتیب
سیستمهای تولید دامها بهعنوان مجموعهای از فرآیندهای متقابل در نظر گرفته میشوند .این فرایندها
شامل رشد و رفتار حیوانات ،عملکرد محصول ،بیماریهای اندمیک و محیط فیزیکی ساختمانهای
نگهداری دام است ( .)Behnazi et al., 2012: 23; Berckmans, 2014: 189; Lehr, 2014: 44عالوه بر
این در جوامعی که با محدودیت زمین ،مراتع و قوانین محدودکننده دامداری روبهرو هستند .سیستمهای
تولید مدرن این محدودیتها را کنترل و عملکرد تولیدی را باالتر میبرد .در سیستمهای مدرن و صنعتی
گاو در محیطهای متراکم نگهداری میشود تا هزینههای تولید به حداقل برسد .البته ممکن است که از
محوطههای باز برای گاوها نیز تعبیهشده باشد ولی شرایط نگهداری آنها با شرایط سنتی و گلهای کامالً
متفاوت است .در این تأسیسات همواره بحث و گفتگوهای قابلتوجهی در مورد نوع و نحوه تغذیه ،رفاه،
سالمت و مراقبتهای پزشکی متمرکزشده است ( (Rasmussen & Scanes, 2018حال با توجه به
تقاضای آینده جهانی برای تأمین غذا بدون شک سیستمهای سنتی توانایی پاسخگویی به این تقاضا را
نخواهند داشت؛ و یکی از راهحلهای منطقی جهت برطرف کردن این مشکل شتاب دادن به تغییر در
سیستمهای سنتی دامداری به سمت سیستمهای نیمهصنعتی و صنعتی میباشد .بیشک این تغییر
میتواند میزان غذای خوراکی کشور و استان را در آینده افزایش دهد.
استان لرستان بهعنوان یکی از استانهای کشور ایران با بیش از  6میلیون رأس دام سبک و سنگین و
تولید ساالنه  234هزار تن شیر خام و  2٨هزار تن گوشت قرمز یکی از مناطق مهم برای دامپروری در
کشور محسوب میشود(سازمان جهاد کشاورزی لرستان .)1396 ،شهرستان خرمآباد که محدوده
موردمطالعهی این تحقیق هست ،نیز با دارا بودن ٨974واحد گاوداری روستایی از مناطق مهم
پرورشدهنده دام سنگین در استان لرستان محسوب میشود .اینبخش از دامپروری زمینه اشتغالزایی
تعداد زیادی از مردم استان و شهرستان را فراهم کرده است(مرکز آمار ایران .)1395 ،ولی علیرغم تمامی
ظرفیتهای موجود ،چالش اصلی دامپروری شهرستان خرمآباد تولید و پرورش سنتی دامها توسط جامعه
روستایی است که با مشکالتی مانند بهرهوری پـایین سـرمایه در بخـش دام ،هدر رفت منابع ،وجود
مشکالت در تولید و عرضه ،بهداشـت دام و وابسـتگی شـدید دامپروری به مرتع و  ...روبهرو میباشد .این
عوامل باعث شده تا گاوداریهای روستایی نتوانند آنگونه که باید نقش قابلتوجهی در تأمین درآمد
پایدار و مناسب برای جامعه روستایی داشته باشند .عالوه بر این حدود  ٨٠تا  9٠درصد از پرورش دام
سنگین شهرستان خرمآباد بهصورت سنتی انجام میشود و باوجود فعالیتهای بسیار زیاد جامعه
روستایی ،سود مناسبی عاید آنها نمیشود(سالنامه آماری لرستان .)1395 ،بنابراین الزم است که
بهمنظور توسعه گاوداریهای روستایی ،عوامل توسعه این واحدها مورد شناسایی قرار گیرد تا با آگاهی
یافتن از این عوامل ،تصمیمگیرندگانبخش دام و کشاورزی بتوانند با برنامهریزی اصولی ،راهبردهای
مناسب و کارا را برای تحقق هدف مهم و اساسی افزایش تولید محصوالت دامی ارائهدهند .ازاینرو
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پرسشهای اساسی این تحقیق بر این نکته توجه دارند که عوامل مؤثر بر توسعه واحدهای گاوداری
روستایی (اقتصادی ،سیاستهای حمایتی دولت ،کمبود منابع مالی ،آموزشی و ترویجی) کدماند؟ هریک
از عوامل به چه میزان در تمایل دامداران به توسعه این واحدها مؤثر میباشد؟
 )2مبانی نظری

تقسیمبندی نظامهای دامداری در ایران

نظام دامداری روستایی

این نوع دامداری در آبادیها و روستاهای کشور معمول است و داری ویژگیهای خاصی است
بهگونهای که عموماً این نظام در تلفیق با زراعت و بهعنوان مکمل آن نقش ایفا میکند در این نوع نظام
دامداری هر خانوار روستایی در محدوده توان مالی مقدار علوفه تولیدی و مراتع تحت اختیار خود اقدام
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دامداریهای روستایی در قالب شیوهها و نظامهای خاصی طبقهبندی میگردند و مبنا و مالک تفاوت
این نظامها چگونگی ارتباط عناصری است که مجموعه آنها در ارتباط با یکدیگر دامداری را به وجود
میآورند .این عوامل عبارتاند از میزان وابستگی دام به طبیعت ،نقش دام در اقتصاد خانواده ،روش
نگهداری دام و ترکیب آن ،چگونگی مبادله و کاربرد تولیدات دامی ،چگونگی تأمین نیروی کار دامداری و
باالخره میزان دسترسی بهرهبردار به خدمات و زیرساختها (اخباری.)1392 ،
با توجه به این عوامل سه شیوه دامداری متمایز در کشور ایران وجود دارد برای تقسیمبندی رایج
میتوان نظام دامداری را به دوبخش سنتی و جدید تقسیم کرد که دراینبین نظام دامداری سنتی به
دوبخش روستایی و عشایری تقسیم میشود .بهعبارتدیگر با شیوههای روستایی ،عشایری و صنعتی
(جدید) سه قالب جدید نظام دامداری کشور را تشکیل میدهد.
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اقتصاد روستایی شاخهای از علم اقتصاد است که از عوامل مختلف طبیعی ،جغرافیایی ،اجتماعی،
مالی ،تجاری و صنعتی که در وضع یک منطقه روستایی مؤثر هستند بحث میکند (آسایش و قنبری: ،
 .)13٨5دراینبین ،دامداری یکی از ارکان مهم اقتصاد روستایی است ،و نگهداری از حیوانات و تولیدات
دامی یکبخش جداییناپذیر از شیوههای کشاورزی و اقتصاد کشاورزی میباشد که این شیوه سابقه بسیار
طوالنی را دارد ( .)Quinn, 2018دو اصالح دامپروری و دامداری در مطالعات روستایی گاهی بهجای
یکدیگر به کار گرفته میشود ،ولی به نظر میرسد که دامداری نگهداری تعداد مشخصی از دام است برای
مدت طوالنی که طی آن دامدار هرساله از محصوالت دامی آنها اعم از شیر ،پشم ،مو ،پوست  ...استفاده
میکند .دامپروری اصوالً نگهداری و پرورش دام برای مدت کوتاه بهمنظور افزایش گوشت دام است که در
اصالح پرواربندی گفته میشود .صنعت دامداری یکی از صنایع راهبردی و مهم است که به جهت
تأمینبخش عمدهای از نیاز مواد پروتئینی انسان نقش مهمی در اشتغال و تولید و بهتبع آن درآمد و رفاه
خانوارهای روستایی ایفا میکند (مجردی و همکاران.)1٠3 :1391 ،
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نگهداری تعدادی دام میکند و شیوه نگهداری دام نیز به گونه است که در فصل بهار و تابستان به دامها
در مزارع و یا مراتع اطراف روستا تغذیه میشوند .در نظام دامداری روستایی،بخش از تولیدات دامی به
مصرف خانوار میرسد و مازاد نیاز خانوار به بازار عرضه میشود (شعیری و فراهانی .)139٠ ،دامداری
روستایی ،ازجمله فعالیتهای مهم اقتصادی روستاهاست که درصد زیادی از تولیدات دامی ازجمله
گوشت ،شیر و فرآوردههای آن را در برمیگیرد و عالوه بر خودمصرفی خانوارهای روستایی به ایجاد درآمد
از طریق فروش این فرآوردهها نیز میانجامد (شفیعی .)715 :1392 ،در دامداریهای روستایی به دلیل
وضعیت مالی ضعیف دامداران سطح استفاده از فنآوریهای نوین پایین است که بهتبع آن بازده حاصل از
آن اغلب پایین میباشد ( .)Van den berg, 2013: 4490از طرفی در واحدهای سنتی دامداری به دلیل
پایین بودن قیمت شیر و باال بودن نهادههای خوراکی موردنیاز دام ،اکثر دامداران از وضعیت مالی مناسبی
برخوردار نیستند .اکثر دامداران به دلیل سواد پایین ،مهارت استفاده از فنآوری نوین را ندارند .در مقابل
همنهادهای ارائهدهنده خدمات ترویجی در غالب اوقات توجهی به آموزش دامداران درزمینهٔ معرفی
نژادهای پربازده ،خدمات تلقیح مصنوعی و دیگر موضوعات مربوط به واحد دامداری ندارند .به عبارتی
فقدان دانش فنی دامداران به کیفیت پایین تولید منجر خواهد شد ( Baiphethi and Jacobs, 2009:
.)459
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فعالیتهای گاوداری که درگذشته عمدتاً از فعالیتهای فرعی و جنبی کشاورزی محسوب میشد،
امروزه بهعنوان یکی از فعالیتهای اصلی و عمده اینبخش تبدیلشده است .به شکلی که از زمان قدیم
تاکنون ،پرورش گاو یکی از کانالهای سنتی تحرک اقتصادی و اجتماعی در اقتصادهای کشاورزی
میباشد؛ و کشاورزان فقیر و کوچک که فکر انباشت سرمایه را در سر داشتند ،افزایش تعداد گله گاو را به
معنای افزایش ثروت در نظر میگرفتند ( )Pacheco, 2009: 493در سیستمهای گاوداری روستایی ،دامها
در مزارع و چمن زراعی پرورش مییابند ،محصوالتی مانند ذرت ،ارزن ،برنج و سور گوم و یونجه در مزارع
کشت میشود و گاوها از این محصوالت علوفهای بهصورت تازه استفاده میکنند .دامپروری در این شکل
وابسته به زراعت است؛ و دام بهعنوان نوعی بیمه در برابر مشکالت روستاییان عمل میکند و منبع درآمد
منظم از فروش شیر و گوشت را برای کشاورزان تأمین میکند .) (Swanepoel et al., 2010واحدهای
گاوداریهای روستایی کمترین رقابت را برای تأمین غذای جهانی دارند و تولید در این نوع واحدها در
مزارع کوچک و محدود ازلحاظ منابع انجام میشود .از سایر مشخصات گاوداری روستایی وابستگی به
مراتع ،چریدن و چرا ،مختلط بودن تولید و مالکیت فردی میباشد .بازار اصلی این سیستم بازارهای محلی
میباشد ،گاوداریهای سنتی بیشتر در مناطق معتدل و گرم مرطوب یافت میشوند که علفهای هرز و
علوفههای باکیفیت باال میتواند تعداد بیشتری از حیوانات را پشتیبانی کند؛ اما با توجه به تغییرات
اقلیمی و شرایط محیطزیستی معیشت خانوادههای دامدارانی که واحدهای گاوداری سنتی خود را
بهصورت گلهداری و سنتی اداره میکنند ،با مشکل روبهرو شدهاند )Thornton., 2010؛ (Catley et al., .
2013واحدهای گاوداری روستایی از تأمینکنندههای مهم در تولید گوشت و شیر میباشند ،عالوه بر این
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نقش عمدهی در امنیت غذایی دارند به صورتی که در عرضه مستقیم مواد مغذی ضروری ،اثرگذاری
مثبت بر تولید محصوالت کشاورزی از طریق کود و درآمد حاصل از تولید در خانوار و سطح ملی
تأثیرگذار میباشد ( .)Gerber et al., 2015: 2همچنین این دامداران با چالشهای کلیدی از قبیل بازده
پایین گاوهای پرورشی ،فقدان و تکهتکه شدن زمینهای قابل چرای گاو ،کمبود آب و نیاز به آبیاری مراتع
و علفزارها ،رقابت برای زمین با توجه به افزایش استفاده از زمین برای کشت و کشاورزی روبهرو هستند
(Tomeu et al.,2018: 1؛ (Ayantunde et al., 2017: 523 .
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با توجه به اهمیت موضوع پژوهشهای متعددی درزمینهٔ عوامل مؤثر بر توسعه واحدهای گاوداری
روستایی ،توسط محققان داخلی و خارجی صورت گرفته که ابتدا به بررسی پژوهشهای داخلی پرداخته
خواهد شد .نتایج تحقیق (باقری و رازقی )2٨7 :139٠ ،نشان داد که عامل نوع آور بودن گاودار ،اندازه
زمین چراگاه زراعی و ادراک مفید بودن فناوری عواملی هستند که بر پذیرش فناوری تلقیح مصنوعی در
گاوداریهای شیری استان اردبیل مؤثر میباشد( .قارون و همکاران )561 :139٠ ،در پژوهش خود نشان
دادند که استفاده از اینترنت ،دسترسی به ملزومات بهکارگیری فناوری اطالعات ،ظرفیت دام گاوداری،
تعداد دام موجود در گاوداری و مقدار تولید شیر روزانه بیشترین تأثیر را در بهکارگیری فناوری اطالعات
در مدیریت گاوداریهای صنعتی دارد( .امینی شال و همکاران ،)67 :1392 ،در مطالعهای با عنوان بررسی
تأثیر عوامل مدیریتی بر تولید و سودآوری مزارع صنعتی پرورش گاو شیری در جنوب استان تهران نشان
داده شد که قیمت سوخت پس از یونجه بیشترین تأثیر منفی را بر سوددهی دامداریها دارد .از سوی
دیگر ،قیمت کنسانتره ،دستمزد نیروی کار و هزینه هر بار تلقیح تأثیر مثبت بر سوددهی مزارع صنعتی
داشتند(.دوراندیش و همکاران )114 :1392 ،در مطالعهای نشان دادند که تعداد گاو ،زمین ،سرمایهگذاری
در تجهیزات ،نیروی کار ،هزینه دامپزشکی و تغذیه تأثیر مثبت و معنیداری بر درآمد حاصل از تولید
شیردارند .لذا با توجه به نتایج بهدستآمده ،استفاده از کالسهای آموزشی -ترویجی ،صنعتی نمودن
گاوداریها ،افزایش تعداد گاوها ،پرداختن اختصاصی به شغل گاوداری و بهبود شرایط واحدهای گاوداری
اعم از تغذیه و وضعیت بهداشتی برای افزایش کار آیی و تولید در واحدهای تولید شیر در استان خراسان
شمالی ضرورت دارد .در مطالعه دیگر با عنوان تحلیل نقش عوامل مدیریتی و اقتصادی مؤثر بر بهرهوری
گاوداریهای صنعتی شیری در شهرستانهای منتخب استان مازندران که توسط (محسنی ارزفونی و
همکاران )29 :1394 ،انجام گرفت نتایج نشاندهنده آن است که در شهرستان ساری متغیرهای سابقه
فعالیت مدیران ،شرکت در دورههای آموزشی و ترویجی و قیمت شیر رابطه مثبت و معنیداری با
بهرهوری عوامل تولید دارند .در شهرستان قائمشهر و بابل نیز متغیرهای تحصیالت مدیران ،سابقه فعالیت
مدیران ،شرکت در دورههای آموزشی و ترویجی ،همکاری با تعاونیها ،تعداد گاو شیری و قیمت شیر بر
بهرهوری عوامل تولید مؤثر است؛ بنابراین سیاستگذاریهای مناسب روی هر یک از این متغیرهای مؤثر
بر بهرهوری ،میتواند عاملی تعیینکننده بر میزان تولید و صرفهجویی نهادههای مصرفی در گاوداریهای
استان مازندران تلقی گردد( .بذرافشان و طوالبی نژاد)1395 :1٨6 ،در تحقیقی با عنوان اثرات دانش بومی
بر توسعه با تأکید بر اقتصاد دامداری نشان دادند که دانش بومی دامداران درزمینهٔ اقتصاد دامداری از
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طریق تغذیه طبیعی دام ،نگهداری از نوزادان دام ،جلوگیری از بیماری دامها و کاهش تلفات دام باعث
استحکام و تقویت اقتصاد دامداری شده و زمینه ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد و افزایش تولیدات دامی را
فراهم کرده است .نتایج تحقیق (غالمزاده و همکارانش )1396 :1٨ ،در استان قم نشان داد که مؤلفههای
اثربخشی اعتبارات پرداختی در توسعه کسبوکارهای دامپروری را میتوان در پنج مؤلفه با عنوان افزایش
درآمد و تولید ،مدیریت بهتر ضایعات و بهداشت دام ،ارتقاء کیفیت زندگی فردی و روستایی ،بهبود
انگیزش و رضایت شغلی دامداران و توسعه فیزیکی دامداری دستهبندی کرد.
درزمینهٔ عوامل مؤثر بر صنعتی شدن واحدهای گاوداری سنتی مطالعاتی چند توسط محققان
خارجی صورت گرفته که بهطور مثال ،نومبا و همکاران ،)2٠11(1در مطالعهای در زامبیا گزارش دادند که
دولت میتواند از طریق فراهم کردن منابع مالی موردنیاز دامداران ،نقش قابلتوجهی در افزایش تمایل
روستاییان به توسعه دامداریهای سنتی ایفا نماید .موگاروآ و بنسون ،)2٠13( 2در پژوهشی با عنوان
برنامهریزی دامداری در اوگاندا نشان دادند که صرفه و مزایای اقتصادی در مناطقی که سیستمهای تولید
محصوالت دامداری وسیعتر و در حال گسترش در شرایط بهتری قرار دارند ،همچنین این محققان نشان
دادند که بهبود خدمات اطالعرسانی بازار برای دامداران ،بازاریابی دامداری ،دقت و نظارت بر نهادههای
دامی موجود در بازار ،توسعه بازارهای خوراک دام ،بهبود تدارکات و وسایل موجود در واحد دامداری و
تقویت مراتع و مدیریت منابع از عواملی میباشند که افزایش تمایل روستاییان در توسعه واحدهای
گاوداری در اوگاندا کمک میکند .اوستینگ و همکاران )2٠14(3در مطالعهای با عنوان توسعه تولید دام
در مناطق استوایی بیان داشتند که افزایش ظرفیت واحد دامداری و افزایش تعداد دام ،کاهش هزینههای
مربوط به تهیه خوراک ،بهبود کیفیت خوراک دام ،ارائه اطالعات مناسب به دامدار جهت مدیریت واحد و
افزایش استفاده از فناوریهای نوین در واحد دامی توسعه این صنعت را با خود به همراه دارد .طبق
بررسیهای که تاژیبایی )2٠15(4در دامداریهای کشور قزاقستان انجام شد مشخص کردند که میتوان با
بهبود پتانسیل ژنتیکی دام ،حمایت و پشتیبانی علمی از دامداران ،ایجاد یکپایه تغذیهای پایدار ،فراهم
آوردن شرایط تغذیه کامل و مناسب با بهبود کیفیت محصوالت علوفهای ،مدیریت و بهبود مراتع ،تولید
دام در مقیاس بزرگ ،ساخت افزایش ظرفیت واحدهای دامداری ،بهروز کردن صنایع دامداری موجود بر
اساس فنآوریهای جدید ،سازگاری الزامات دامپزشکی با استانداردهای بینالمللی ،گسترش حمایت
دولت از صنعت دامداری ،بهبود امکانات مربوط به حملونقل و فروش و بازاریابی محصوالت دامی
فرایندهای مدرنیزه شدن تولید دام را به ارمغان آورد .نتایج پژوهش چاگوندا و همکاران )2٠15( 5در
ماالوی و زامبیا نشان میدهد که دولتهای ملی نقش مهمی در تحریک روستاییان به توسعه
دامداریهای سنتی بهمنظور سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و کاهش فقر بهویژه در میان روستاییان
دارند و اعتبارات ویژهای را به این امر اختصاص دادهاند و برای توسعه دامداریهای سنتی راهکارهای
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ویژهای شامل :واردات نژادهای پیشرفته با تولید باال ،تلقیح مصنوعی و ارتقاء خدمات دامپزشکی به
دامداران را ارائه دادند .همچنین اسکریبانو ،)2٠16(1در پژوهش خود نشان داد که توجه هرچه بیشتر به
استراتژیهای بازاریابی محصوالت دامی (کانالهای بازاریابی) سودآوری و پایداری مزارع دامداری وبخش
دام را به همراه خواهد داشت .نتایج مطالعه هگ ،)2٠19( 2در هندوستان نشان میدهد که معرفی
فناوریهای مناسب ،ایجاد زیرساخت جهت توسعه واحد دامداری و تملک دامداران بر دامهای خود بر
توسعه واحدهای روستایی تأثیر مثبتی دارد .همچنین طبق یافتههای تحقیق المبدو و همکاران،)2٠19(3
دسترسی به اعتبارات ،اندازه زمینهای کشاورزی ،آموزش سرپرست خانوار ،سیستم آبرسانی و دسترسی
به برق ملی به توانمند ساختن واحدهای دامداری روستایی در ویتنام کمک کند.
نتایج بررسی مطالعات مرتبط در همه موارد بیانگر مزایای غیرقابلانکار توسعه دامداریهای روستایی
برای این اجتماعات و همچنین برای رشد امنیت غذایی کشورها میباشد و درمجموع دامنهای از اقدامات
اجتماعی -نهادی ،اقتصادی و سیاستگذاری در این راستا برای ترغیب توسعه گاوداریهای روستایی و یا
تغییر مقیاس آنها از انواع کم بازده سنتی به پیشرفته موردنیاز میباشد .شکل شماره  ،1مدل مفهومی
تحقیق را نشان میدهد.
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تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی ،به لحاظ روششناسـی توصـیفی -تحلیلـی و ازلحـاظ نحـوهی
جمعآوری اطالعات نیز از نوع تحقیقات پیمایشی -میدانی است که در آن به شناسـایی عوامـل مـؤثر بـر
تمایل دامداران به توسعه دامداری و میزان تأثیرگذاری هر یک از این عوامل پرداخته است .ابزار گردآوری
اطالعات تحقیق مبتنی بر پرسشنامه محقق ساختهای است که پس از اسـتخراج شـاخصها و متغیرهـای
تحقیق بر پایه مبانی نظری و مطالعات صـورت گرفتـه در ایـن راسـتا ،طراحـی و تـدوین شـده و جهـت
جمعآوری دادهها از جامعه آماری استفاده قرارگرفته است.
روایی پرسشنامه ،با استفاده از نظرات خبرگان شامل  6نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت
امور پشتیبانی دام استان لرستان و همچنین سه نفر از اساتید دانشگاه لرستان و پایایی آن (دربخش
عوامل مؤثر بر توسعه واحدهای گاوداری روستایی) با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ ()٠/٨49
مورد تأیید قرار گرفت .پرسشنامه دارای دوبخش است کهبخش اول شامل اطالعات و مشخصات فردی،
حرفهای و اقتصادی دامداران میباشد و دربخش دوم پرسشنامه از طریق  11گویه (جدول )2میزان تمایل
به توسعه واحد گاوداری روستایی موردسنجش قرار گرفت ،همچنین در اینبخش از پرسشنامه ،جهت
بررسی تأثیر هر یک از گویهها بر توسعه واحدهای گاوداری روستایی در منطقه موردمطالعه از  27گویه
(عوامل) ،در قالب طیف پنج گزینهای لیکرت از «خیلی کم» تا «خیلی زیاد» ،بهرهگیری شد .دربخش آمار
توصیفی از آمارههایی چون فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و کمینه و بیشینه به توصیف ویژگیهای
دامداران پرداخته شد .دربخش استنباطی نیز ،از ضریب همبستگی ،آزمون  tمستقل و جهت مقایسه
میانگین نظرات دامداران سنتی و مدیران گاوداریهای نیمهصنعتی در توسعه واحدهای گاوداری روستایی
از آزمون منویتنی استفاده شد .همچنین دستهبندی عوامل مؤثر بر توسعه واحدهای گاوداری روستایی از
طریق تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد ،موارد فوق با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.
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در این پژوهش جامعه آماری شامل تمامی بهرهبرداران واحدهای گاوداری روستایی شهرستان خرمآباد
در سال  1397میباشند .همچنین بنا بر اطالعات گرفتهشده از مرکز آمار ایران تعـداد کـل بهـرهبـرداران
واحدهای گاوداری ساکن مناطق روستایی شهرستان خرمآباد حدود  4762نفر میباشد (مرکز آمار ایـران،
 )1395که ازاینبین  1٨5نفر با استفاده از فرمول کوکران با خطای  ٠/٠69درصد به عنوان حجـم نمونـه
تعیین شدند و نمونهگیری به صورت مرحلهای و به شرح ذیل انجام شـد .در مرحلـه اول هـر چهـاربخش
پاپی ،بیرانشهر ،زاغه و مرکزی شهرستان خرمآباد انتخاب شدند .سپس با توجه به تعـداد بهـرهبـرداران در
هربخش و به تفکیک در هر دهستان ،درصد نمونهی انتخـابی از هـر دهسـتان از حجـم نمونـه مشـخص
گردید .سپس در هر دهستان نمونهها بهطور تصادفی ساده انتخـاب و اطالعـات الزم از آنهـا بهوسـیلهی
پرسشنامه محقق ساخته کسب گردید.
دو  .1توزیع نمونهها در هر ده تان
بخش
(تعداد دامدار)
بیرانشهر ()1٠٠٠

زاغه ()1252

پاپی ()76٠
جمع کل () 4762

بیرانوند جنوبی

59٠

12/38

23

بیرانوندشمالی

41٠

8/60

16

رازان

25٠

5/24

1٠

زاغه

662

13/90

26

قایدرحمت

35٠

7/34

13

ازنا

235

5/14

1٠

ده پیر جنوبی

255

5/15

10

ده پیرشمالی

3٠٠

6/29

12

رباط

19٠

3/99

7

کرگاه غربی

25٠

5/24

1٠

کرگاه شرقی

19٠

6/92

13

کاکا شرف

33٠

3/99

7

سپیددشت

76٠

15/95

28

4762

1٠٠

1٨٠

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.8.7

محدودهی مکانی این پژوهش شهرستان خرمآباد ،مرکز استان لرستان میباشد .این شهرستان در
عرض جغرافیایی  32درجه و  53دقیقه و  24ثانیه تـا  33درجـه و  53دقیقه و  4٠ثانیه شمالی و طول
جغرافیایی  47درجه و  37دقیقه و  16ثانیه تا  49درجه و صـفر دقیقـه و  3ثانیـه عرض شمالی
گسترشیافته است ارتفاع آن از سطح دریا  1147متر است .شهرستان خرمآباد از شمال به شهرستان
دلفان ،از مشرق به شهرستانهای بروجرد ،درود و الیگودرز ،از جنوب به شهرستانهای پلدختر و دره
شهر و از مغرب به شهرستان کوهدشت محدودشده است( .مرکز آمار ایران .)1397 ،شکل شماره ،2
موقعیت جغرافیایی کشور ایران را نشان میدهد.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

مرکزی ()175٠

دهستان

تعداد نمونه در هر دهستان

درصد از حجم
نمونه

تعداد نمونه

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال نهم ،شماره چهارم (پیاپی )34

143

یپی

شکل  .2نقشه مو یت غرافیایی محدوده موردمطال ه

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.8.7

بر اساس نتایج توصیفی ارائهشده در جداول ( )3و ( ،)4محدودهی سنی پاسخگویان بین  22تا  ٨5و
میانگین سن آنان حدود  47سال بود و بیشتر افراد در گروه سنی  6٠-45سال قرار داشتند .سطح سواد
بیشتر بهرهبرداران ( 63/3درصد) پایینتر از دیپلم 13/93 ،درصد دیپلم و  22/٨درصد نیز دارای
تحصیالت دانشگاهی بودند 7٨/4( .درصد) از افراد بررسیشده گاوداری را بهصورت سنتی انجام میدهند،
 21/6درصد نیز به شکل نیمهصنعتی مشغول به دامداری هستند؛ که از این میان  ٨7/2درصد از این
واحدها گاوهای شیری و  12/٨درصد نیز دامهای پرواربندی را پرورش میدهند .دامنه تغییرات سابقه
شغل گاوداری در منطقه موردمطالعه بین  2تا  5٠سال و میانگین سابقه کار آنان نیز 19/56 ،سال بود.
شغل اصلی اکثر بهرهبرداران ( 49درصد) دامداری میباشد بااینحال حدود  36درصد از آنها نیزبخش
زراعت را به عنوان شغل اصلی خود بیان کردهاند ،که این نشاندهنده پیوند و نیازمندیبخش دامداری به
زراعت در منطقه موردنظر میباشد .دامنه تغییرات هزینهای دامداران بین  2تا  12٠میلیون تومان در
سال و میانگین هزینه آنان نیز ،حدود  14/21میلیون تومان در سال بود ،هزینه اکثریت بهرهبرداران
( 55/5درصد) بین  5تا کمتر از  15میلیون تومان بود .همچنین میانگین درآمد دامداران در سال حدود
 22میلیون تومان میباشد.
ازنظر منبع تأمین آب مصرفی واحدهای گاوداری ( 67درصد) ،دامداران از آبلولهکشی 2٠/5 ،درصد
از چاههای شخصی 7 ،درصد از چشمهها و  5/4درصد نیز از رودخانهها استفاده میکردند .ازنظر منبع
تأمین خوراک دام ( 7٨/3درصد) ،دامداران از کشاورزی شخصی 12/٨( ،درصد) از تعاونیهای دامداران،
( 5درصد) از واحدهای تولیدی خصوصی خوراک دام و ( 3/9درصد) نیز از بازار خوراک دام واحد خود را
تهیه میکنند .ازلحاظ سهم نهادههای خوراکی در جیره غذایی گاوداریها ،کاه (گندم و جو) با  55درصد

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
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بیشترین سهم ،کنسانتره  29/4درصد ،یونجه  ٨/3درصد و ذرت علوفههای  7/2درصد را از سهم جیره
غذایی را شامل شدند .همچنین ازنظر اراضی کشتشده مرتبط با گاوداری در این منطقه بین  1تا 2٠
هکتار بود و میانگین اراضی کشتشده در شهرستان خرمآباد 5/6٠ ،هکتار بود .دامنه تعداد رأس
دامپرورشی دامداران بین  5٠-1رأس میباشد که بهطور میانگین هر دامدار  ٨رأس دام را مالک میشود.
حدود نیمی از دامداران ( 39درصد) دارای تعداد دام کمتر از  15رأس بودند .میزان تمایل اکثریت
دامداران ( 3٨/9درصد) به صنعتی شدن واحد گاوداری در سطح زیاد بودند .همچنین میزان رضایت از
قیمت تضمینی شیر ( )7٠/7در سطح خیلی کم میباشد؛ و میانگین رضایت دامداران از قیمت تضمینی
شیر در حدود  1/٠1درصد میباشد.
دو  .3ویژگی دامداران در منطقه موردمطال ه
متغیر

گروه

درصد

نوع گاوداری

شیری

٨7/2

پرواری

12/٨

سنتی

7٨/4

نوع تأسیسات

شغل اصلی

منبع آب مصرفی دامداری

منبع تأمین خوراک دام

نوع جیره غذایی

بیسواد
پایینتر از دیپلم

13/9

دیپلم

43/9

باالتر از دیپلم

19/4

دامداری

53

زراعت

32/2

باغداری

9/3

سایر

5/5

چاه شخصی

67

رودخانه

7

چشمه

5/4

آبلولهکشی

2٠/5

بازار آزاد

3/9

واحد تولید خصوصی

12/٨

تعاونی دامداران

5

کشاورزی شخصی

7٨/3

ذرت علوفه
یونجه

٨/3

کنسانتره

29/4

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.8.7

کاه (گندم و جو)

55
7/2
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میزان تحصیالت

نیمهصنعتی

21/6
22/7
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دو  .4ادامه ویژگی دامداران در منطقه موردمطال ه
متغیر

سن

فاصله تا

هزینه دامدار

درامد دامدار

تعداد دام

سابقه

اراضی مرتبط

تمایل به صنعتی

میزان

(واحد)

(سال)

شهر

(میلیون

(میلیون

(رأس)

فعالیت

با گاوداری

شدن دامداری

رضایت از

(کیلومتر)

تومان)

تومان)

دامداری

(هکتار)

میانگین

46/7

5٠

14/21

22

٨

19/56

5/6٠

3/34

1/٠1

دامنه

٨5 - 22

9٠-15

12٠-2

15٠-4

5٠-1

5٠-2

2٠-1

5-٠

5-٠

6٠-45

6-3

15 - 5

15 - 5

کمتر از 2٠

2٠ - 1٠

کمتر از 5

زیاد ()4

خیلی کم ()1

گروه

قیمت شیر

اکثریت

در جدول ( )5میزان رضایت دامداران را از قیمت و کیفیت نهادههای دامی عرضهشده در بازار،
تعاونیهای دامداران و واحدهای تولیدی خصوصی را نشان میدهد .همانطور که در جدول مشاهده
میشود ،به علت باال بودن قیمت نهادههای دامی و کیفیت پایین نهادههای دامی ،گاو داران نسبت به این
موضوع بسیار ناراضی هستند ،عالوه بر این نتایج نشان میدهد که میزان رضایت گاو داران از نهادههای
عرضهشده در تعاونیهای دامداران نسبت به سایر نهادههای موجود در بازار و تولیدیهای خصوصی
ازلحاظ قیمتی و کیفیت در سطح باالتری قرار دارند.
موارد

ال
اص ً

کم

خیلی کم

متوسط

زیاد

خلی زیاد

میانگین

نهادههای موجود در بازار

٨6/3

٨/9

4/٨

٠

٠

٠

٠/1333

نهادههای تعاونی دامداران

79/1

6/٨

٨/1

4/2

1/٨

٠

٠/3611

نهادههای واحدهای تولیدی خصوصی

٨٠/1

1٠

3/3

4

٠

٠/2٨96

2/6

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.8.7

شکلهای  4 ،3و  5میزان بهرهگیری دامداران از دانش و نظر کارشناسان در مدیریت واحد گاوداری،
استفاده از خدمات بیمهای و همچنین میزان شرکت دامداران در کالسهای آموزشی و ترویجی را نشان
میدهد .همانطور که در نمودارها مشاهده میشود ،به علت مشکالت مربوط به تعیین خسارت و پایین
بودن میزان پرداختی بیمه به دامداران از شرایط بیمهای بسیار ناراضی هستند و رغبت کمی نسبت به
استفاده از این خدمات رادارند ،عالوه بر این نتایج نشان میدهد که میزان بهرهگیری دامداران از دانش و
نظرات کارشناسان همراه با شرکت در کالسهای آموزشی ترویجی در ارتباط با مدیریت واحد گاوداری
خود بسیار پایین میباشد که دراینارتباط باید شرایط بهتری جهت استفاده از این خدمات اتخاذ گردد.
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شکل .3می ان بهرهگیری از خدمات بیمهای شکل  .4می ان بهرهگیری از دانش و نظر کارشناسان شکل  .5می ان شرکت در
کالسهای موزشی تروی ی

میزان تمایل به توسعه واحدهای گاوداری روستایی

دو  .6بقهبندی دامداران ازنظر می ان تمایل به توس ه وا د گاوداری روستایی
میزان تمایل به توسعه

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

پایین

55

29/7

29/7

نسبتاً پایین

٨6

46/5

2/76

نسبتاً باال

12

6/5

٨2/7

باال

32

17/3

1٠٠

مجموع

1٨5

1٠٠

رابطه بین تمایل به توسعه واحدهای گاوداری روستایی با دیگر متغیرها

در اینبخش رابطهی بین متغیر تمایل به توسعه واحدهای گاوداری روستایی بهعنوان متغیر وابسته با
متغیرهای مربوطه از طریق آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن موردبررسی قرارگرفته است .نتایج این
آزمونها در جدول ( )7ارائهشده است.

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.8.7

مطابق با یافتههای جدول ( ،)6میزان تمایل به توسعه گاوداریها در بین  29/7درصد دامداران
روستایی در سطح پایین 46/5 ،درصد نسبتاً پایین 6/5 ،درصد نسبتاً باال و  17/3درصد نیز باال بوده است
و بهطورکلی میزان تمایل به توسعه واحدهای گاوداری روستایی در شهرستان خرمآباد در بین حدود بیش
از نیمی از دامداران در سطح پایین و نسبتاً پایین میباشد ( 72/2درصد).

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

جهت توصیف پراکندگی سطح تمایل به توسعه واحدهای گاوداری روستایی ،از معیار فاصله انحراف
معیار از میانگین  ISDMبه شرح ذیل استفاده و مهاجران بر اساس میزان گرایش به توسعه واحدهای
گاوداری روستایی به چهار طبقه تقسیم شدند که نتایج آن در جدول ( )6آمده است.
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یپی
دو  .7رابطهی بین تمایل به توس ه وا دهای گاوداری روستایی با متغیرهای مربو ه
متغیر اول

متغیر دوم

تمایل به توسعه واحد گاوداری

نوع آزمون

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

سن فرد

پیرسون

٠/٠52

٠/462

فاصله تا شهر

پیرسون

-٠/٠32

٠/76٠

هزینه فعالیت گاوداری

پیرسون

**-٠/593

٠/٠٠٠

درامد حاصل از فعالیت گاوداری

پیرسون

**٠/694

٠/276

تحصیالت

اسپیرمن

٠/٠34

٠/674

میزان زمین زراعی

پیرسون

**٠/2٨٠

٠/٠٠٠

سابقه

پیرسون

٠/٠٨6

٠/243

تعداد گاو

پیرسون

**٠/764

٠,٠٠٠

**معنیداری در سطح یک درصد * معنیداری در سطح پنج درصد

مقایسه میانگین تمایل به توسعه واحدهای گاوداری روستایی در گروهبندیهای مختلف

برای بررسی تفاوت میانگین تمایل به توسعه واحدهای گاوداری روستایی در بین گروههای
(دووجهی) مختلف دامداران از آزمون Tمستقل استفاده گردید .نتایج این آزمونها در جدول ( )٨ارائهشده
است.
دو  .8مقای ه تمایل به تمایل به توس ه وا دهای گاوداری روستایی بر اساس گروهبندیهای مختلف
متغیر وابسته

واحد گاوداری

تمایل به توسعه

متغیر گروهبندی

گروهها

تعداد

t

سطح معنیداری

نوع گاوداری

شیری

16٠

3/523

٠/٠٠1

پرواری

25

نیمهصنعتی

4٠

سنتی

145

نوع تأسیسات

27/62٠

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

همانطور که در جدول شماره مشاهده میشود رابطه مثبت و معناداری در سطح یک درصد بین
متغیریهای تعداد گاو ،درامد و میزان زمین در روستا با تمایل به توسعه واحدهای گاوداری روستایی
وجود دارد .به عبارتی ،هر چه میزان متغیرهای نامبرده بیشتر شود ،تمایل به توسعه واحدهای گاوداری
افزایش خواهد ،همچنین همین رابطه اما منفی و معنیداری در سطح یک درصد با متغیر هزینههای
فعالیت گاوداری با تمایل به توسعه واحدهای گاوداری وجود دارد ،بهعبارتدیگر هرچه میزان هزینه فرد
در این فعالیت بیشتر باشد تمایل شخص به توسعه واحد خود کمتر خواهد بود.

٠/٠٠٠

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.8.7

طبق نتایج بهدستآمده موجود در جدول ( ،)٨میانگین تمایل به توسعه واحدهای گاوداری در بین
دامدارانی که واحد سنتی و گاوداری نیمهصنعتی دارند در سطح یک درصد معنیدار است و با احتمال 99
درصد میتوان اظهار نمود که صاحبان گاوداریهای نیمهصنعتی در مقایسه با دامداران سنتی ،تمایل
بیشتری به توسعه واحدهای گاوداری خود خواهند داشت .همچنین نتایج نشان داد میانگین تمایل به
توسعه در بین گروه دامداران پرورشدهنده گاو شیری با واحدهای پرواری در سطح  5درصد اختالف
معنیداری وجود دارد.
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تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر توسعه واحدهای گاوداری روستایی

در این مطالعه هدف از انجام تحلیل عاملی اکتشافی ،دستهبندی عاملی عوامل مؤثر بر توسعه
واحدهای گاوداری روستایی میباشد .تعیین و تشخیص مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی با استفاده
از آمارههای  KMOو آزمون بارتلت انجامشده است .مقدار  )٠/731( KMOو معنیداری آزمون بارتلت
مقدار آماره  4٨4٠/131و سطح معنیداری ( )٠/٠٠٠نشان داد که دادهها برای تحلیل عاملی بسیار
مناسب هستند.
یکی از موارد مهم در تحلیل عاملی ،تعیین تعداد عوامل قابلاستخراج است .در این مرحله تعداد
عاملهای استخراجشده با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها برای عوامل مؤثر بر
توسعه واحدهای گاوداری روستایی در شهرستان خرمآباد تعیین و در جدول ( )9ارائهشده است.
دو  .9عوامل استخراجشده با مقدار ویژه و درصد واریان

تبیین شده نها

1

4/4٨7

16/619

16/619

2

3/741

13/٨55

3٠/474

3

3/666

13/577

44/٠51

4

3/446

12/763

56/٨14

5

3/3٠9

12/254

69/٠69

6

2/123

7/٨62

76/931

طبق نتایج بهدستآمده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی عوامل مؤثر بر توسعه واحدهای گاوداری
روستایی ،در  6عامل دستهبندی شدند .که این  6عامل درمجموع  76/931درصد از واریانس کل را تبیین
نمودند .عامل قیمت -اعتبارت در بین گاو داران بهعنوان عامل اول و مهمترین عامل ،با مقدار ویژه
 ،4/4٨7بهتنهایی حدود  16/619درصد از واریانس کل را تبیین نمود که حاکی از اهمیت باالی این عامل
دارد .سایر عوامل نیز به ترتیب اهمیت شامل خدماتی  -حمایتی ،زیرساختی ،خدمات دامپزشکی و اصالح
نژادی ،آموزشی -ترویجی و پشتیبانی بودند که به ترتیب 12/254 ،7/569 ،12/763 ،13/577 ،13/٨55
و  7/٨62درصد از واریانس کل را تبیین نمودند .در جدول ( )1٠هریک از عوامل و گویههای
تشکیلدهندهی آنها قابلمشاهده میباشند.
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عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانس تبیین شده

درصد واریانس تجمعی

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.8.7
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یپی
دو  .10عوامل مؤثر بر صن تی شدن وا دهای گاوداری روستایی ،گویهها و بار عاملی مربو ه
نام عامل
قیمت -اعتبارت

خدماتی  -حمایتی

زیرساختی

عوامل اصالح نژادی

آموزشی -ترویجی

پشتیبانی

افزایش قیمت خرید تضمینی شیر از دامداران

٠/٨7٨

بسترسازی بهمنظور سرمایهگذاری و استفاده از تسهیالت بانکی و اعتباری در خصوص تجهیز و توسعه امکانات
واحدهای گاوداری سنتی

٠/٨54

توسعه میادین عرضه دام ،ساماندهی کشتارگاهها و حذف واسطهها درزمینه فروش محصوالت دامی

٠/٨4٠

کاهش رانت و پارتی در توزیع اعتبارات و تسهیالت موردنیاز

٠/644

نظارت کافی بر قیمت خوراک دام از سوی سازمانهای ذیربط

٠/6٠1

تشویق و حمایت ازبخش خصوصی جهت توسعه صنعت دامداری

٠/915

پایین آوردن نرخ بهره بانکی وامهای احداث گاوداری صنعتی و حل مشکالت مربوط به تأمین ضمانت و وثیقه بانکی

٠/٨٨9

توزیع مناسب نهادههای خوراکی دام و ثبات در بازار این نهادهها

٠/٨79

تسهیل دریافت پروانه و مجوز حفر چاه برای تأمین آب شرب دام و کشت علوفه

٠/797

حمایت دولت در پایین آوردن هزینه خرید ادوات و تجهیزات گاوداری

٠/721

حمایت یارانهای در تأمین نهادهای خوراکی به دامداران

٠/533

دسترسی آسان به شبکه برق ،شبکه گاز و سوخت

٠/٨14

دسترسی مطلوب به شبکه راهها و خطوط ارتباطی

٠/744

گسترش صنایع تبدیلی و فراوری تولیدات دامی در منطقه

٠/732

دسترسی به نیروی کار ساده

٠/714

وجود زمین مناسب و کافی با زیرساختهای الزم

٠/666

در اختیار قرار دادن داروهای دامی به دامداران در قالب کمکهای یارانهای
در دسترس بودن متخصصین امور دام (متخصــــصین تغذیــــه و دامپزشکان)
افزایش خدمات دامپزشکی و در دسترس قرار داشتن دامپزشک

٠/927
٠/٨٨6
٠/٨29

تأسیس مراکز اصالح نژاد و آزمایشگاهها مناسب در منطقه

٠/٨٠3

وجود نژاد پربازده متناسب با شرایط منطقه

٠/751

بهبود ارتباط علمی بـین کارشناسـان و دامداران

٠/٨13

ارائه اطالعات مناسب مربوط به بازاریابی و فروش محصوالت دامی به دامداران

٠/٨٠6

آموزشهای عملی و بازدید از واحدهای صنعتی و انتقال تجربه دامپروران موفق

٠/737

توجه هرچه بیشتر به ترویج و برگزاری کالسهای آموزشی و ترویجی در راستایی توسعه واحدهای گاوداری

٠/736

تقویت تشکلهای صنفی و تعاونی دامداران
تسهیل شرایط بیمه و پرداخت بهموقع خسارتهای وارده به دامداران

٠/٨74
٠/٨11

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

مقایسه میانگین نظرات دامداران سنتی و مدیران گاوداریهای نیمهصنعتی در توسعه واحدهای
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خدمات دامپزشکی و

متغیرها

بار عاملی

گاوداری روستایی
] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.8.7

بهمنظور مقایسه میانگین عوامل مؤثر بررسیشده در توسعه واحدهای گاوداری روستایی بین دامداران
سنتی و مدیران گاوداریهای نیمهصنعتی از آزمون من ویتنی بهره گرفته شد .نتایج تحلیل در جدول ()٨
ارائهشده است.
همانطور که جدول ( )11نشان میدهد ،بــین میــانگین عامل نظارت بر قیمت خوراک دام افزایش
قیمت خرید تضمینی شیر ،کاهش رانت و پارتی در توزیع اعتبارات و تسهیالت ،تأسیس مراکز اصالح نژاد
و آزمایشگاهها ،دسترسی مطلوب به شبکه راهها و خطوط ارتباطی ،بهبود ارتباط علمی بـین کارشناسـان
و دامداران ،در دسترس بودن متخصصین امور دام ،دسترسی آسان به شبکه برق ،شبکه گاز و سوخت،

تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل...
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تشویق و حمایت ازبخش خصوصی جهت توسعه صنعت دامداری و پایین آوردن نرخ بهره بانکی وامهای
احداث گاوداری صنعتی و حل مشکالت مربوط به تأمین ضمانت و وثیقه بانکی اختالف معناداری وجود
دارد ،افـزون بـر آن ،در سایر گویهها اختالف معناداری بین نظرات دامداران سنتی و مدیران گاوداریهای
نیمهصنعتی وجود ندارد .جمعبندی نتایج نشان میدهد که بین نظرات دامدارهای سنتی و مدیران
گاوداریهای نیمهصنعتی ازلحـاظ عوامل مؤثر بر صنعتی شدن گاوداریهای روستایی اختالفنظر وجود
دارد ،بهنحویکه دامداران نیمهصنعتی عوامل را مؤثرتر و مهمتر از دامداران سنتی ارزیابی کردند.
دو  .11مقای ه میانگین نظرات صا بان گاوداری سنتی و مدیران وا دهای گاوداری نیمهصن تی

2

افزایش قیمت خرید تضمینی شیر از دامداران

4/35

3/234

1/115

-6/211

٠/٠٠٠

3

حمایت یارانهای در تأمین نهادهای خوراکی به دامداران

3/97

3/669

٠/3٠6

-2/493

٠/٠13

4

توسعه میادین عرضه دام ،ساماندهی کشتارگاهها و حذف واسطهها درزمینه فروش محصوالت دامی

3/97

3/٨96

٠/٠7٨

-٠/٨1٨

٠/414

5

بسترسازی بهمنظور سرمایهگذاری و استفاده از تسهیالت بانکی و اعتباری در خصوص تجهیز و توسعه امکانات واحدهای گاوداری سنتی

4/2٠

3/9٨6

٠/213

-1/٠46

٠/262

6

کاهش رانت و پارتی در توزیع اعتبارات و تسهیالت موردنیاز

4/75

4/4٠6

٠/343

-3/335

٠/٠٠1

7

تأسیس مراکز اصالح نژاد و آزمایشگاهها مناسب در منطقه

4/95

4/627

٠/322

-3/416

٠/٠٠1

8

ارائه اطالعات مناسب مربوط به بازاریابی و فروش محصوالت دامی به دامداران

4/2٠

3/565

٠/634

-4/991

٠/٠٠٠

9

افزایش خدمات دامپزشکی و در دسترس قرار داشتن دامپزشک

4/65

4/42٠

٠/2٠4

-1/954

٠/٠51

10

دسترسی مطلوب به شبکه راهها و خطوط ارتباطی

4/1٠

3/662

٠/437

-4/3٨9

٠/٠٠٠

11

وجود نژاد پربازده متناسب با شرایط منطقه

4/75

4/524

٠/٠5٠

-٠/492

٠/623

12

تقویت تشکلهای صنفی و تعاونی دامداران

4/22

3/993

٠/231

-1/9٨٠

٠/٠4٨

13

تسهیل شرایط بیمه و پرداخت بهموقع خسارتهای وارده به دامداران

3/5٠٠

3/462

٠/٠37

-٠/٠51

٠/959

14

بهبود ارتباط علمی بـین کارشناسـان و دامداران

4/225

3/٨62

٠/362

-3/341

٠/٠٠1

15

توجه هرچه بیشتر به ترویج و برگزاری کالسهای آموزشی و ترویجی در راستایی توسعه واحدهای گاوداری

3/75٠

3/324

٠/15٠

-٠/٨13

٠/416

16

در اختیار قرار دادن داروهای دامی به دامداران در قالب کمکهای یارانهای

4/25٠

3/965

٠/2٨4

-2/431

٠/٠15

17

گسترش صنایع تبدیلی و فراوری تولیدات دامی در منطقه

4/275

3/9٨6

٠/2٨٨

-1/593

٠/111

18

در دسترس بودن متخصصین امور دام (متخصــــصین تغذیــــه و دامپزشکان)

4/15٠

3/3٠3

٠/٨46

-7/999

٠/٠٠٠

19

دسترسی آسان به شبکه برق ،شبکه گاز و سوخت

4/٠٠٠

3/455

٠/544

-4/127

٠/٠٠٠

20

آموزشهای عملی و بازدید از واحدهای صنعتی و انتقال تجربه دامپروران موفق

3/6٠٠

3/4٠٠

٠/2٠٠

-1/263

٠/2٠7

21

وجود زمین مناسب و کافی با زیرساختهای الزم

3/٨25

3/496

٠/32٨

-2/542

٠/٠11

22

دسترسی به نیروی کار ساده

3/55٠

3/35٨

٠/191

-1/7٠7

٠/٠٨٨

23

تشویق و حمایت ازبخش خصوصی جهت توسعه صنعت دامداری

4/9٠٠

4/641

٠/25٨

-3/٠٨٠

٠/٠٠2

24

پایین آوردن نرخ بهره بانکی وامهای احداث گاوداری صنعتی و حل مشکالت مربوط به تأمین ضمانت و وثیقه بانکی

4/15٠

3/613

٠/536

-3/592

٠/٠٠٠

25

توزیع مناسب نهادههای خوراکی دام و ثبات در بازار این نهادهها

3/٨25

3/572

٠/252

-2/222

٠/٠26

26

تسهیل دریافت پروانه و مجوز حفر چاه برای تأمین آب شرب دام و کشت علوفه

3/4٠٠

3/337

٠/٠62

-٠/٨49

٠/396

27

حمایت دولت در پایین آوردن هزینه خرید ادوات و تجهیزات گاوداری

3/525

3/441

٠/٠٨3

-1/44٨

٠/14٨

ردیف

عوامل مؤثر

1

نظارت کافی بر قیمت خوراک دام از سوی سازمانهای ذیربط

منبع :یافتههای تحقیق139٨ ،
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3/544

٠/555

-4/472

٠/٠٠٠
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یافتههای تحقیق دربخش تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر توسعه واحدهای گاوداری روستایی  6عامل را
شناسایی کرد این  6دسته استخراجی به ترتیب شامل عوامل قیمت-اعتبارات ،خدماتی  -حمایتی،
زیرساختی ،خدمات دامپزشکی و اصالح نژادی ،آموزشی -ترویجی و پشتیبانی بودند؛
عوامل قیمت -اعتبارت مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه واحدهای گاوداری سنتی از دیدگاه گاو داران
شناخته شد؛ که با یافتههای ) (Benson & Mugarura,2013و ) (Tazhibaev et al., 2014همخوانی
دارد .هدف از اجرای سیاستهای بازار و قیمت ،باال بردن سهم تولیدکننده از قیمت پرداختی
مصرفکنندگان نهایی محصوالت دامی ،کاهش دخالت واسطهها و بهبود سایر امور مربوط به بازاریابی،
اختصاص اعتبار کافی بهصورت وام برای جلوگیری از سلف فروشی فرآوردههای کشاورزی ،ایجاد وسایل
موردنیاز مانند درجهبندی ،بستهبندی ،نگهداری ،حملونقل ،صنایع تبدیل ،میادین منظم ،پیشبینی
کمکهای فنی و اعتباری در واحدهای دامی میباشد.
از عوامل استخراجشده در این تحقیق عامل خدماتی  -حمایتی و بهویژه تشویق و حمایت ازبخش
خصوصی جهت توسعه صنعت دامداری ،پایین آوردن نرخ بهره بانکی وامهای احداث گاوداری صنعتی و
حل مشکالت مربوط به تأمین ضمانت و وثیقه بانکی ،توزیع مناسب نهادههای خوراکی دام و ثبات در بازار
این نهادهها میباشد؛ که با نتایج پژوهش ) (Chagunda et al., 2015و) (Numba et al., 2011مطابقت
دارد؛ بهمنظور پیشرفت و جلوگیری از ورشکستگی واحدها گاوداری یکی از شروط اصلی توسعه و یا شروع
احداث واحد تولیدی ،تأمین سرمایه ضروری است .مهمترین منابع تأمین این سرمایه در اغلب کشورها و
ازجمله ایران ،اعتبارات نهادی یا وامهای شرکتها و تعاونیها است؛ بنابراین اعطای اعتبارات نهادی و
تسهیل در اعطای آن ضروری به نظر میرسد.
سومین دسته از مهمترین عوامل مؤثر مشخصشده در پژوهش حاضر ،عامل زیرساختی بود .این عامل
شامل مواردی چون دسترسی آسان به شبکه برق ،شبکه گاز و سوخت ،دسترسی مطلوب به شبکه راهها و
خطوط ارتباطی و گسترش صنایع تبدیلی و فراوری تولیدات دامی در منطقه میباشد؛ که با نتایج
)(Hegde, 2019و) (Lam Do et al., 2019مطابقت دارد .بدون تردید ایجاد صنایع تبدیلی یکی از
سودمندترین ارتباطات بین دوبخش صنعت و کشاورزی است .این صنایع زمینه مناسب جهت
توسعهبخش کشاورزی را فراهم آورده و به افزایش تولیدات ،بهرهوری ،ایجاد فرصتهای شغلی ،تأمین
نیازهای اساسی ،پیوند با دیگر بخشهای اقتصادی و کاهش نابرابریهای منطقهای منجر خواهد شد.
چهارمین دسته از عوامل استخراجشده ،در این تحقیق عامل خدمات دامپزشکی و اصالح نژادی بود،
که با نتایج تحقیقات (دوراندیش و همکاران )1391 ،و (  (Tazhibaev et al., 2014مطابقت دارد .هدف
اساسی خدمات بهداشتی آن است که با پیشگیری از بروز بیماریها سوددهی را افزایش دهد .خدمات
بهداشتی که ازنظر اقتصادی پرهزینهتر از بیماری باشند ،سفارش نمیشوند .برنامهها و خدمات بهداشتی
از واکسیناسیون ساده تا استفاده از کامپیوتر برای زیر نظر داشتن دامها متفاوت است .ولی در کل تأسیس
و توسعه شبکههای دامپزشکی میتواند دسترسی بیشتر به خدمات دامپزشکی ،افزایش تولید ،افزایش
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راندمان تولیدمثلی ،کاهش تلفات دامی ،کاهش هزینههای تولید و نگهداری ،مقاومت نسبت به بیماریها،
پیشگیری از بروز بیماری ،تشخیص بهموقع بیماری و سود خالص پرورشدهندگان واحدهای گاوداری و
اقتصادی شدن فعالیت گاوداری در روستا را به همراه داشته باشد.
پنجمین دسته از عوامل استخراجشده ،عامل آموزشی -ترویجی بود که با نتایج یافتههای (دوراندیش
و همکاران )1391 ،و ) (Lam Do et al., 2019مطابقت دارد؛ و شامل بر مواردی چون بهبود ارتباط علمی
بـین کارشناسـان و دامداران ،ارائه اطالعات مناسب مربوط به بازاریابی ،آموزشهای عملی و بازدید از
واحدهای صنعتی و انتقال تجربه دامپروران موفق و توجه هرچه بیشتر به ترویج و برگزاری کالسهای
آموزشی و ترویجی در راستایی توسعه واحدهای گاوداری میباشد .شکی نیست که آموزش میتواند قدرت
بازدهی دامداران را افزایش و آنها را قادر سازد تا از پیشرفتهای تکنولوژی و علمی استفاده کنند و از
مزایای آن بهرهمند گردند و میزان تولید محصوالت خـود را در واحـد سطح افزایشدهند و با آگاهی و
علم و اطـالع از مکانیسم قیمـتها و وضـعیت بازار و بهکارگیری اصـول اقتــصادی در تولیــد،
درآمــدهای خــود را افــزایش داده و بــاالخره بتواننــد ســطح زنــدگی خــود را بــاال ببرند.
آخرین دسته نیز عامل پشتیبانی میباشد که در تقویت تشکلهای صنفی و تعاونی دامداران و تسهیل
شرایط بیمه و پرداخت بهموقع خسارتهای وارده به دامداران جز این دسته قرار دارند؛ و با نتایج
(محسنی ارزفونی و همکاران )1393 ،مطابقت دارد .تعاونی و تشکلهای دامداران ،نقش بسیار مهمی در
بهبود الگوهای مربوط به نظامهای بهرهبرداری و رشد و توسعه دامپروری دارد .در حقیقت ،نوعی از
سازمانهای کشاورزان و شکل تکاملیافته رهیافت گروه کار هستند که میتوانند بهعنوان ابزاری برای
توانمندسازی و توسعه عدالت و کانالی مؤثر بهمنظور انتقال نیازها و اولویتهای دامداران به سطوح باالتر
ملی و بینالمللی به شمار میروند .همچنین تعاونیهای تولیدکنندگان به دامداران خردهپا کمک میکنند
تا ظرفیت تولیدی و بازار رسانی خود را بهمنظور پاسخگویی به چالشهای رقابتی و فرصتهای تجاری
بازار باال ببرند.
و در نهایت مقایسه میانگین عوامل مؤثر بررسیشده در توسعه واحدهای گاوداری روستایی بین
دامداران سنتی و مدیران گاوداریهای نیمهصنعتی نشان میدهد که بین نظرات دامدارهای سنتی و
مدیران گاوداریهای نیمهصنعتی ازلحـاظ عوامل مؤثر بر صنعتی شدن گاوداریهای روستایی اختالفنظر
وجود دارد ،بهنحویکه دامداران نیمهصنعتی عوامل را مؤثرتر و مهمتر از دامداران سنتی ارزیابی کردند.
نظر به اینکه دامداران دارای تحصیالت باال ،به بهکارگیری اعتبار در فعالیتهایی دارای سود باالتر و
غیر از فعالیت موردنظر تمایل دارند ،از اینرو پیشنهاد میشود اوالً اعتبارات پرداختی به این قبیل
دامداران بهصورت کاال باشد ،ثانیاً در طول دوره فعالیت بر نحوه مصرف اعتبارات نظارت و سرپرستی کامل
صورت گیرد.
حمایت دولت از طریق پرداخت تسهیالت کمبهره برای خرید ماشینآالت ،نهادههای دامی ،دارو و یا
اختصاص دادن نهاده یارانهای به دامداران و اتخاذ سیاستهای حمایتی دیگر مانند گسترش پوشش بیمه
بهتمامی دامداران میتواند به توسعه واحدهای دامداری سنتی کمک کند.
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-

اخباری ،اسماعیل ( ،)1392ارزیابی مزیت نسبی گاوداریهای صنعتی ،نیمهصنعتی و کوچک در استان زنجان،
کارشناسی ارشد ،گروه ارتباطات و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زمستان .1392

-

آسایش ،حسین .و قنبری ،نوذر ،)13٨5( ،آشنایی با اقتصاد روستایی ایران ،دانشگاه کرمانشاه.

-

امینی شال ،سید هاشم ،.یزدانی . ،احمدرضا ،چیذری ،امیرحسین ،.اعالیی بروجنی ،پژمان .و رفیعی ،حامد،)1392( ،
بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر تولید و سودآوری مزارع صنعتی پرورش گاو شیری( مطالعه موردی جنوب
استان تهران) ،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،44شماره  ،1بهار  ،1391ص .76-67

-
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دولت با مهیا نمودن تسهیالت الزم و امکانات زیربنایی برای صاحبان بنگاهها ،آنها را برای
سرمایهگذاری بیشتر در این صنعت ترغیب کند و همچنین با فراهم ساختن زیرساختهای الزم جهت
ایجاد بازارهای مناسب جهت فروش و احداث صنایع تبدیلی و نیز حذف قوانین دستوپا گیر اداری در
جهت رفع این قبیل مشکالت اقدام نماید.
ضروری است مراکز تحقیقاتی و اصالح نژاد با انجام نیازسنجی ،نیازهای فنی دامداران را برای توسعهی
واحدهای روستایی شناسایی و در این زمینه اقدام به اصالح نژاد دامهای بومی و اصیل و سازگار با محیط
منطقه نمایند.
برگزاری گردهماییهای ویژه روستاییان دامدار و دامداران ،تشکیل نمایشگاههای ترویجی با حضور
دامداران نمونه و متخصصین و تشکیل انجمنهای منطقهای دامداران ،برای افزایش شناخت و مالقات
روستاییان دامدار باسواد با متخصصین و دامداران نمونه بکار گرفته شود.
بهمنظور افزایش نرخ پذیرش بیمــه دام در این دســته از گاوداریها ،نســبت به بهبــود نگرش
دامداران نســبت به بیمــه دام و افزایش رضایتمندی دامداران از خدماترسانی بیمه اقدام جدی شود.
همچنین با توجه به اینکه یکی از مشکالت عمده دامداران عدم ثبات و نبود بازار مشخص برای فروش
محصوالت میباشد ،بنابراین تشکیل تعاونیهای تولیدی و ایجاد اتحادیه مشترک بین این تعاونی در
منطقه بهمنظور اجرای هماهنگی در امور سیاست خرید تضمینی و حذف واسطهها و داللها توصیه
میشود.

باقری ،اصغر . ،رازقی ،سید مرضیه ( ،)139٠عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری تلقیح مصنوعی در گاوداریهای
شیری استان اردبیل (مقایسه الگوها) ،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران  ،)2(42ص .3٠٠-2٨7

-

بذرافشان ،جواد .طوالبی نژاد ،مهرشاد ،)1395( ،اثرات دانش بومی بر توسعه دهستان میانکوه شرقی با تأکید بر

-

دوراندیش ،آرش ،.نیکوکار ،افسانه ،.حسینزاده ،مسعود .و لوشایی ،عبداهلل ،)1392( ،برآورد کار آیی فنی چند
محصولی گاوداریهای شیری (استان خراسان شمالی) ،مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی.122-114 ،1392 ،

-

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ،)1396( ،آمارنامه کشاورزی لرستان.1396 ،

-

سالنامه آماری لرستان ،)1395( ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استان لرستان ،معاونت آمار و اطالعات ،سال
انتشار .1395

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.8.7
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شعیری ،مختاری .و فراهانی ،حسین ،)139٠( ،ارزیابی نقش اقتصادی و اجتماعی دامهای سنتی و نیمهصنعتی در
تنوع شغلی و توسعه پایدار روستایی :یک مطالعه موردی :شهرک باباجانی ،روستای زمکان ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه زنجان.
شفیعی ،الدن ،)1393( ،ارزیابی نیازهای آموزشی زنان روستایی در تولید شیر بهداشتی در گاوداریهای سنتی بم،
مجله اقتصاد و تحقیقات کشاورزی ایران ،دوره  ،45شماره  ،4صص .715-724
عبداهللزاده ،غالمحسین ،.جمشیدی کوهساری ،احمد ،.حسینی المدنی ،سید حسن .و شریفزاده ،محمد شریف.
( ،)1396اثربخشی اعتبارات بر توسعه کسبوکارهای دامپروری دربخش جعفرآباد استان قم ،اقتصاد فضا و
توسعه روستایی1٨-1 :)19( 6 ;1396 ،

-

علیاری ،داوود ،.شاهمرادی ،مجید .و خبری ،زهرا ،)1392( ،ارزیابی اقتصادی واحد پرورش گوسفند ،همایش ملی
دام و طیور شمال کشور.

-

قارون ،زهرا ،.شعبانعلی فمی ،حسین ،.کالنتری ،خلیل .و معصومیان ،احمد ،)1391( ،عوامل مؤثر بر بهکارگیری

فناوری اطالعات در مدیریت گاوداریهای صنعتی شیری (مورد :غرب استان تهران) ،تحقیقات اقتصاد و
توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،43-2شماره .)561-572( 1391 ،4
-

مجردی ،غالمرضا ،.شاه قلیان ،زینب .و یعقوبی ،جعفر ،)1391( ،بررسی عوامل مؤثر در موفقیت تعاونیهای دام
در شهرستان خدابنده ،مجله تعاون و کشاورزی ،سال دوم ،شماره  ،5صص .112-1٠3
اقتصادی مؤثر بر بهرهوری گاوداریهای صنعتی شیری در شهرستانهای منتخب استان مازندران ،مجله
تحقیقات دام و طیور ،جلد چهارم ،شماره دوم ،تابستان .39-29 ،1391

-

مرکز آمار ایران ،)1395( ،سازمان مدیریت و برنامهریزی ،نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی ،استان
لرستان.1395 ،

-

مرکز آمار ایران ،)1397( ،سالنامه آماری کشور ،تهران :انتشارات دفتر ریاست ،روابط عمومی و همکاریهای بین-
الملل مرکز آمار ایران.
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