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بررسي سطح توسعهیافتگي شهرستانهای استان زنجان از لحاظ شاخصهای دامپروری
علي شمس ،1علي جوادی

2

 .1استادیار دانشگاه زنجان
 .2کارشناس ارشد دانشگاه زنجان
(تاریخ دریافت -91/9/22 :تاریخ تصویب)92/12/22 :

چکیده
بخش کشاورزي در بیشتر کشورهاي دنیا و بهویژه ایران نقش مهمي در توسعة ملي ایفا ميکند .امور دام به
عنوان یکي از زیربخشهاي مهم کشاورزي عهدهدار تأمین پروتئین کشور در کنار ایجاد اشتغال و صنایع
وابسته است .برنامهریزي هدفمند توسعة این بخش به شناخت علمي و صحیح از وضعیت موجود مناطق
برنامهریزي نیاز دارد .از اینرو ،هدف تحقیق توصیفي -ارزشیابانة حاضر بررسي وضعیت شهرستانهاي
استان زنجان از لحاظ شاخصهاي دامپروري و رتبهبندي این شهرستانهاست .از تلفیق دادههاي ثانویه (اسناد
انتشاریافته بهصورت چاپي یا در فضاي وب سازمانها و نهادها) و نیز اولیه (تکمیل چكلیست از برخي
سازمانها) براي  84شاخص مرتبط با وضعیت دامپروري براي سال  1849استفاده شد که از مطالعات قبلي
و مصاحبه با صاحبنظران ترویج و توسعة روستایي و نیز علوم دامي استخراج شد .دادهها پس از پردازش
در  Excelو بدون مقیاسکردن از روش تقسیم بر میانگین ،با استفاده از روش مكگراناهان وزندهي شدند
و در ادامه با استفاده از نرمافزار  GISو با تلفیق الیههاي جغرافیایي با مقادیر توصیفي شاخصها براي
رتبهبندي شهرستانها اقدام شد .نتایج نشان داد از لحاظ شاخص ترکیبي کل توسعة دامپروري ،شهرستانهاي
زنجان ،ابهر ،خرمدره ،ایجرود ،طارم ،ماهنشان و خدابنده در مکانهاي اول تا هفتم قرار دارند .همچنین ،در
هفت زیرشاخص مدیریت پرورشي و تولیدي بهرهبرداران ،مدیریت بیمة محصوالت دامي ،صنایع وابسته
(صنایع تبدیلي ،صنایع لبني و کشتارگاه) ،خدمات بخش خصوصي ،خدمات بخش دولتي ،زیرساختي -منابع
انساني و نیز آموزشي و ترویجي شهرستانهاي استان رتبهبندي شدند .براساس نتایج مطالعه ،پیشنهادهایي
در پایان مقاله براي بهبود مدیریت و سیاستگذاري بخش دامپروري در استان ارائه ميشود.
واژههای کلیدی :استان زنجان ،برنامهریزي ،توسعة کشاورزي ،شاخصهاي دامپروري.GIS ،
مقدمه
بخش كشاورزي از اهميت زيادي در اقتصاد ملي برخوردار است،
بهطوريكه براساس آمارهاي ارائهشده ،تقريباً  31/7درصد توليد
ناخالص داخلي 02 ،درصد اشتغال كشور و  01درصد ارزش
صادرات غير نفتي و تأمين  20درصد از غذاي مصرفي و  02درصد
نياز مواد اولية صنايع تبديلي توسط بخش كشاورزي تأمين
* نويسندة مسئول:

ميشود ( .)Rajabbeygi & Khoshnod, 2008توسعة اين بخش
نه تنها از نظر اقتصادي بلكه از نظر اجتماعي و توسعة كالن كشور
نيز داراي اهميت اساسي است ،زيرا براساس سرشماري سال
 3102از مجموع  77.711.012نفر از جمعيت كل كشور،
 31.717.730نفر در شهرها ( 73/22درصد) و  03.203.372نفر
( 02/00درصد) در روستاها ساكناند ( Iranian Statistical
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 .)Centre, 2010دامپروري و دامداري بهعنوان يكي از
زيربخشهاي مهم كشاورزي ضمن اينكه منبع اصلي تأمينكنندة
فراوردههاي پروتئيني كشور بهشمار ميآيد ،بعد از زراعت و باغباني
باالترين سهم را در ارزش افزودة بخش كشاورزي دارد .اين فعاليت
در قالب سه نوع بهرهبرداري روستايي ،عشايري و صنعتي انجام
ميگيرد و سهم شايان توجهي از آن به بهرهبرداران روستايي
اختصاص دارد ( ،)Siefolahi et al., 2010بهطوريكه حدود 22
درصد شاغالن بخش كشاورزي بهطور مستقيم و غير مستقيم در
فعاليتهاي دامپروري فعاليت دارند؛ بهعبارت ديگر ،حدود 72
درصد از جمعيت شاغل روستاها 02 ،درصد عشاير و  32درصد
جمعيت شهرنشين در فعاليتهاي مربوط به بخش امور دام
فعاليت دارند ) .)Rezvanfar et al., 2007شايان ذكر است نزديک
به  02درصد توليدكنندگان روستايي در بخش كشاورزي
كشورهاي درحال توسعه را نيز كشاورزان و دامداران خردهپا
تشكيل ميدهند ) .)Rezvanfar et al., 2006صنعت دامپروري
صنعتي پويا ،زاينده و اشتغالزاست كه پس از صنعت نفت
بيشترين سرمايه را به خود جذب كرد و يكي از اصليترين
بخشهاي توليد مواد پروتئيني و لبني محسوب ميشود ( Hasan
 )abadizadeh & Farajolah hoseini, 2010و در سطح بينالمللي
نيز بين  2/00تا  3/0درصد از توليدات محصوالت دامي جهان
مربوط به ايران است ).)Sharifi et al., 2009
امروزه براي رسيدن به توسعه از روشهاي علمي و دقيق
برنامهريزي بهره ميگيرند ،بهطوريكه قبل از تدوين اهداف
براي استان يا منطقهاي ،شناخت اوليه و دقيق آن منطقه در
اولويت قرار ميگيرد؛ بهعبارت ديگر ،نخستين قدم در
برنامهريزي منطقهاي ،شناسايي وضع موجود آن مناطق در
زمينههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي است .با اين
كار تنگناها و محدوديتهاي مناطق مشخص ميشود و ميتوان
براي برطرفكردن آنها اقدام كرد .در اين راستا ،شاخصها و
معرفها ميتواند وضع مناطق را در زمينههاي گوناگون نشان
دهد.
 (2006) Rezvanfar et al.به نقل از ايونسون گزارش كردند
متناسبساختن خدمات ترويجي و خدمات پشتيباني در مناطق
با استعدادهاي مختلف ،ميزان بهرهمندي كشاورزان و دامداران
را از اين خدمات منطقي ميكند .از اينرو ،پاسخگويي به نيازهاي
مناطق در وهلة اول نيازمند سنجش و بررسي وضعيت توسعة
مناطق از لحاظ شاخصهاي مورد برنامهريزي است .با
درنظرگرفتن تنوع سازمانهاي مختلف ارائهدهندة خدمات از يک
طرف و استعدادها و نيازهاي متفاوت مناطق از طرف ديگر و به

منظور امكان برنامهريزي براي تخصيص امكانات و اعتبارات،
ضرورت دارد سطح توسعهيافتگي مناطق مشخص شود .شناخت
ميزان توسعهيافتگي در سطح مناطق موجب بهبود
خدماترساني و شناخت مشكالت و عوامل آن و تالش در
راستاي برطرفكردن آنها ميشود .در سالهاي اخير ،بهعلت
نبود شناخت و رتبهبندي مناطق ،سرمايهگذاريها و
سياستگذاريها موجب قطبيشدن و شكاف در سطح
توسعهيافتگي دامداريها شده است ).)Fazayeli, 2007
استان زنجان با داشتن هفت شهرستان ابهر ،ايجرود،
خدابنده ،خرمدره ،زنجان ،طارم و ماهنشان 37 ،بخش و 77
دهستان داراي  077/723نفر جمعيت است كه  70/23درصد
آن ساكن در  3372روستا و  37/00درصد آن ساكن شهر
هستند .اين استان با  0.723.371واحد دامي سنتي و صنعتي،
 21/777بهرهبردار كشاورزي 37307 ،بهرهبردار دامي،
 3/322/070هكتار زمين كشاورزي و زراعي 3/317/222 ،هكتار
مرتع و توليد ساالنه 370/33 ،تن گوشت قرمز 23/370 ،تن
شير 3332 ،تن عسل 30/010 ،تن گوشت مرغ و  2710تن
تخممرغ يكي از قطبهاي توليد محصوالت دامي در كشور
محسوب ميشود ( Organization of Jihad-e-Agriculture of
.)Zanjan, 2011
پیشینة تحقیق
نتيجة تحقيق  )2011( Barghi et al.با بهرهگيري از 37
شاخص در زمينة توسعة كشاورزي بيانگر آن بود كه شكاف و
نابرابري بين شهرستانهاي استان اصفهان در زمينة
فعاليتهاي كشاورزي عميق است و نسبت آن تا  37/7برابر
است .اصفهان ،فالورجان و نجفآباد در زمرة شهرستانهاي
توسعهيافته و خوانسار ،چادگان و فريدونشهر از محرومترين
شهرستانها از نظر شاخصهاي مورد بررسي بودندJamshidi .
( (2011در تحقيقي با عنوان تعيين سطوح توسعة كشاورزي و
نابرابريهاي منطقهاي در استان زنجان با استفاده از 02
شاخص گزارش داد طارم و زنجان باالترين سطح ،ابهر و
خرمدره سطح متوسط و ايجرود ،ماهنشان و خدابنده
پايينترين سطح توسعة كشاورزي را دارند .مطالعة باال با وجود
بررسي همة ابعاد توسعة كشاورزي بهصورت كلي ،بخش
دامداري استان را بهصورت دقيق مطالعه نكرد.
 )2011( Abdolahzade et al.در تحقيقي با هدف تدوين و
اعتبارسنجي شاخصهاي مناسب ،بهمنظور تحليل نابرابريهاي
فضايي توسعة كشاورزي ،با استفاده از  00شاخص در استان
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فارس گزارش كردند بيشترين سطح نابرابري مربوط به
شاخصهاي اقتصادي -مالي و نيز زيرساختي -خدماتي توسعة
كشاورزي از قبيل مؤسسههاي اعتباري كشاورزي ،صنايع و
تعاونيهاي روستايي كشاورزي است.
 )2010( Ziadi et al.در تحقيقي به مطالعة درجة
توسعهيافتگي شهرستانهاي استان آذربايجان شرقي به روش
(( )HDIشاخص تركيبي توسعة انساني) با استفاده از 13
شاخص پرداختند .نتايج نشان داد ميان شهرستانهاي استان
به لحاظ برخورداري از شاخصهاي توسعه تفاوت اساسي وجود
دارد و اين شهرستانها قابل رتبهبندي در سه گروه برخوردار،
نيمهبرخوردار و محروماند كه با گذشت زمان بر ميزان
برخورداري آنها افزوده شد.
 )2011( Beshag & Tagvayiدر مطالعهشان با عنوان
تحليلي بر شاخصهاي توسعة كشاورزي و سطحبندي
شهرستانهاي استان خوزستان با روش اسكالوگرام ،به
شناسايي و سطحبندي كشاورزي شهرستانهاي استان
خوزستان با بهرهگيري از  13شاخص توسعه پرداختند .نتايج
نشان داد اختالف و شكاف زيادي بين شهرستانهاي استان از
نظر توسعة كشاورزي وجود دارد ،بهطوريكه اهواز و دزفول در
باالترين رتبهها و هنديجان و اميديه هر دو در پايينترين رتبه
از توسعة كشاورزي قرار دارند.
 (2009) Kohansal & Rafiei Daraniبه سنجش درجة
توسعهيافتگي كشاورزي در شهرستانهاي استان خراسان
رضوي در چارچوب ده شاخص اصلي پرداختند .نتايج نشان داد
شهرستانهاي چناران ،فريمان و سبزوار ،درجة توسعهيافتگي
كشاورزي بااليي نسبت به ديگر شهرستانها دارند و
شهرستانهاي كالت ،نيشابور و گناباد نيز در مرتبة پاياني قرار
دارند.
 )2008( Pezeshki & Zarafshaniبا ارزيابي توسعة
كشاورزي دهستانهاي كرمانشاه با استفاده از منطق فازي ،در
قالب  10شاخص گزارش كردند كه دهستانهاي درودفرامان،
مياندربند و جاللوند در رتبة اول ،سراب نيلوفر ،كوزران،
چقانرگس و الهيارخاني در رتبة دوم و ماهيدشت در رتبة سوم
قرار دارند و همة آنها در رديف دهستانهاي كمتر توسعهيافته
هستند .بيلوار و سر فيروزآباد نيز در رتبههاي چهارم و پنجم و
در گروه دهستانهاي توسعهنيافته قرار گرفتند.
 (2006) Rezvanfar et al.نيز در مطالعهاي با عنوان
گروهبندي استانهاي مختلف كشور از نظر ظرفيت دامپروري ،به
منظور منطقيكردن ارائة خدمات پشتيباني ،چهار منطقة زير را
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نام بردند :بسيار توسعهيافته (آذربايجانشرقي ،آذربايجانغربي،
خوزستان ،اردبيل و كردستان) ،توسعهيافتگي باال (مازندران،
زنجان ،چهارمحالوبختياري ،ايالم ،مركزي ،هرمزگان ،كرمانشاه،
خراسان ،اصفهان ،بوشهر ،كرمان و گيالن) ،توسعهيافتگي پايين
(كهگيلويه و بويراحمد ،فارس و لرستان) و توسعهيافتگي بسيار
پايين (همدان ،تهران و سيستان و بلوچستان).
نيز در مطالعهاي با عنوان
(2008) Gerber et al.
حمايتهاي تصميماتي براي سياستگذاري امور دام بر مبناي
موقعيت مكاني به بررسي ضرورت تلفيق اطالعات مكاني و
دادهاي در زمينة امور دام و نقاط قوت و ضعف در اوگاندا و
تايلند پرداختند .در مطالعهاي ديگر ،با بررسي شاخصهاي
توسعة پايدار كشاورزي از لحاظ ابعاد پنجگانة منابع و نهادههاي
كشاورزي ،توسعة كشاورزي ،محيط زيست و اكوسيستم ،جامعة
روستايي و علمي ،آموزشي و مديريتي و با استفاده از 03
شاخص ،كشور چين به نه منطقة اصلي توسعة كشاورزي و 00
زيربخش تقسيم شد (.)Xu et al., 2006
 )2008( BardianaMoradnejhadبا استفاده از  32شاخص
به بررسي درجة توسعهيافتگي استانها با شاخصهاي عمدة
بخش كشاورزي پرداخت .نتايج تحقيق نشان داد شكاف و
نابرابري بين استانها در زمينة فعاليتهاي كشاورزي عميق
است و نسبت آن تا پنج برابر است .خراسان ،فارس ،مازندران،
كرمان ،اصفهان و تهران در زمرة استانهاي توسعهيافتهتر
هستند ،سيستانوبلوچستان ،هرمزگان ،بوشهر ،كهگيلويهو
بويراحمد ،قم ،ايالم و چهارمحالوبختياري نيز از محرومترين
استانها بهشمار ميروند.
 )2008( Molaeiدر مطالعهاي به بررسي توسعهيافتگي
كشاورزي استانهاي كشور در دو مقطع زماني  3171و 3121
با استفاده از  37شاخص پرداخت .نتايج نشان داد سطح توسعة
كشاورزي استانهاي كشور در سالهاي مورد مطالعه تغيير
چنداني نداشته است ،اما ضريب شدت نابرابري به ميزان 32/7
درصد افزايش يافته است.
همانطوركه در باال اشاره شد ،مطالعات مختلفي در زمينة
رتبهبندي مناطق در ارتباط با شاخصهاي مختلف توسعه و نيز
توسعة كشاورزي در كشور و جهان صورت گرفت كه شاخصهاي
مطالعة حاضر از اين مطالعات و مصاحبه با اعضاي هيئت علمي
و كارشناسان رشتة ترويج و توسعة روستايي و نيز علوم دامي
استخراج شد .بهدليل مشخصنبودن وضعيت هريک از
شهرستانهاي استان از لحاظ شاخصهاي توسعهيافتگي
دامپروري و بهعلت تعداد زياد سازمانهاي اجرايي در روستاها،
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امكان دارد سياستگذاري و سرمايهگذاريها دچار سوگيري و
تناقض شوند و در درازمدت موجب قطبيشدن و نامتوازني در
خدماتدهي و توليد شوند؛ بنابراين تحقيق حاضر در راستاي
پاسخ به چهار هدف زير انجام گرفت .3 :شناسايي وضعيت موجود
توسعة هريک از شهرستانها براساس شاخصهاي دامپروري.0 ،
رتبهبندي اين شهرستانها براساس شاخصهاي مورد مطالعة
مربوط به هر عامل .1 ،رتبهبندي كلي شهرستانها براساس
شاخصهاي مورد مطالعه و ارائة آن بهصورت شماتيک .7 ،ارائة
پيشنهادها و راهكارهاي متناسب با توجه به موقعيت هريک از
شهرستانها.
مواد و روشها
تحقيق حاضر از نوع توصيفي -تحليلي است كه از نظر هدف نيز
كاربردي محسوب ميشود .در تحقيق حاضر ،از دو نوع داده
استفاده شد .با رجوع به وبسايت و نيز اسناد چاپشدة
سازمانهاي مختلف واقع در استان از قبيل سازمان دامپزشكي،
سازمان جهاد كشاورزي ،ادارة كل منابع طبيعي ،صندوق بيمة
محصوالت كشاورزي ،سازمان نظام مهندسي كشاورزي دادههاي
دردسترس براي برخي از شاخصها جمعآوري شد ،اما در زمينة
برخي شاخصها دادههاي دست دوم وجود نداشت؛ بنابراين،
محققان ضمن مراجعة حضوري به اين سازمانها و تكميل چک
ليست تهيهشده ،به جمعآوري اين دادهها اقدام كردند .شايان
ذكر است سال پاية مربوط به تحليل شاخصها  3120است.
همچنين ،از سايتهاي وزارت جهاد كشاورزي ،سازمان ملي آمار
ايران نيز اطالعات تكميلي استخراج شد .بهطور كلي از 72
شاخص مرتبط براي سنجش وضعيت توسعهاي دامپروري
استفاده شد كه اين شاخصها حاصل بررسي منابع و تحقيقات
صورتگرفته در اين زمينه (مطالعات ذكرشده در بخش مقدمه)
و مصاحبه و مشورت با صاحبنظران مرتبط و اجرايي در زمينة
علوم دامي و ترويج و توسعة روستايي (اعضاي هيئت علمي
دانشگاهها ،كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي) بود .واحد
شاخصها با همديگر متفاوت بود؛ بنابراين ،پس از جمعآوري
متغيرهاي مرتبط و شاخصسازي آنها ،از روش تقسيم بر
ميانگين -كه يكي از روشهاي علمي بدون واحدكردن

شاخصهاست -براي حذف واحدها و استانداردكردن شاخصها
استفاده شد ( .)Kalantari, 2009از آنجاكه در مطالعات مربوط
به سطحبندي ،وزن شاخصها ميتواند متفاوت باشد ،روشهاي
مختلفي نيز براي اختصاص وزن به هريک از شاخصها استفاده
ميشود .در اين مطالعه ،پس از رفع مقياس شاخصها براي
وزندهي آنها از روش مکگراناهان استفاده شد كه يكي از
روشهاي علمي وزندهي است .در اين روش ،متوسط ضريب
همبستگي شاخصهاي مورد مطالعه بهعنوان وزن شاخص لحاظ
ميشود .سپس با اعمال وزن تمام شاخصهاي 72گانه ،شاخص
تركيبي كل ( )CI: Composite Indexمحاسبه شد .در مرحلة
بعد ،از سيستم اطالعات جغرافيايي )GIS: Geographical
 )Information Systemبراي تحليلهاي بعدي استفاده شد .به
اينمنظور ،پس از دادهپردازي شاخصهاي مورد مطالعه در
نرمافزارهاي  Excelو  ،SPSSاليههاي توصيفي بهدستآمده با
اليههاي جغرافيايي و مختصاتدار شهرستانها در محيط
 ArcGis 9.3تلفيق شد و سپس پردازش آنها و استخراج
نقشههاي مورد نظر در زمينة پهنهبندي انجام گرفت.
یافتهها
وضعيت شهرستانهاي استان از نظر هريک از شاخصهاي
مورد استفاده در جدول  3منعكس شد.
همانطوركه مشاهده ميشود شهرستانهاي استان در
شاخصهاي مربوط به دامپروري وضعيتهاي مناسب ،متوسط
و ضعيفي دارند .از لحاظ شاخص نسبت سطح مرتع (هكتار) به
كل واحد دامي ،ماهنشان و طارم بهدليل شرايط آب و هوايي
وضعيت مناسبتري نسبت به بقية شهرستانها دارند .در اين
زمينه ،ابهر وضعيت مناسبي در مقايسه با بقية شهرستانها
ندارد .شايان ذكر است نسبتي از واحدهاي دامي در اين
شهرستان بهصورت صنعتي و نيمهصنعتي بودند (رتبة دوم
درمورد شاخص نسبت كل واحد دامي پرورشي صنعتي به كل
واحد دامي در استان با مقدار )2/32؛ بنابراين همين مورد بر
وضعيت پايين اين شاخص در شهرستان اثرگذار بود.

شمس و جوادی :بررسي سطح توسعهیافتگي شهرستانهای استان زنجان از...
جدول  .1وضعیت هریك از شهرستانهای استان براساس شاخصهای مورد مطالعه
کد شاخص شاخص
زنجان طارم ماهنشان ابهر
2/289 2/869 2/255 2/881
نسبت سطح مرتع (هکتار) به کل واحد دامي
1
2/142 2/122 2/252 2/164
نسبت سطح پس چر مزارع (هکتار) به کل واحد دامي
2
2/142 2/225 2/224 2/182
نسبت کل واحد دامي پرورشي صنعتي به کل واحد دامي
8
812/81 112/56 844/22 182/8
نسبت کل واحد دامي به تعداد بهرهبردار دامي
8
2/262 2/562 2/264 2/256
نسبت بهرهبرداران دامي به تعداد کل بهرهبرداران کشاورزي
5
2/162 2/849 2/145 2/295
نسبت میزان تولید ساالنة شیر (کیلو) به جمعیت شهرستان
6
2/225 2/251 2/285 2/212
نسبت میزان تولید ساالنة گوشت قرمز (کیلو) به جمعیت شهرستان
2
2/282 2/224 2/212 2/288
نسبت میزان تولید ساالنة گوشت مرغ (کیلو) به جمعیت شهرستان
4
2/288 1/288 1/268 2/512
نسبت میزان تولید ساالنة عسل (کیلو) به جمعیت شهرستان
9
2/286
2
2
2/228
 12نسبت میزان تولید ساالنة تخممرغ (کیلو) به جمعیت شهرستان
 11نسبت میزان سطح زیر کشت علوفة تغذیة دام (ذرت ،یونجه و جو آبي و 2/192 2/226 2/285 2/196
دیم) به میزان سطح زیر کشت کل محصوالت زراعي در یك سال زراعي
1119/5 81/629 1149/2 822/22 624/5
 12نسبت تعداد کل کندوها به تعداد افراد شاغل در زنبورداري
622 42/988 992/11 184/26 815/2
 18نسبت تعداد کل کندوها به سطح زیر کشت باغات (هکتار)
2/285 2/182 2/152 2/296 2/229
 18نسبت ظرفیت پرورش ساالنة آبزیان به تعداد حلقه چاههاي عمیق
6/248 182/18 2/966 112/22 41/62
 15نسبت تعداد کندوهاي مدرن به تعداد کندوهاي بومي
58/652 2226/8 14/195 151/19 582/6
 16نسبت تعداد قطعة طیور صنعتي به بهرهبرداران دامي
2/211 2/282 2/219
2
2/928
 12نسبت دامپزشك و تکنسین دامپزشکي به  1222واحد دامي
2/225 2/222 2/222
2
2/224
 14نسبت تعداد مراکز خدماتي دامپزشکي به  1222واحد دامي
 19نسبت تعداد کارشناس مراکز خدمات دامپروري بخش خصوصي به  1222واحد دامي 2/228 2/215 2/222 2/212 2/214
 22نسبت کل تولید ساالنة عسل کندوي مدرن (تن) به تعداد کل کندوهاي مدرن 2/222 2/228 2/222 2/228 2/229
2/246 2/222 2/128 2/816 2/184
 21نسبت تعداد مددکاران ترویجي کشاورزي به بهرهبرداران دامي
 22نسبت کارشناسان ترویجي سازمان جهاد کشاورزي به  1222بهرهبردار دامي 2/211 2/222 2/222 2/212 2/224
 28نسبت تعداد کل کارشناسان دامي (بخش خصوصي و دولتي) به بهرهبردار دامي 2/222 2/282 2/228 2/282 2/224
2/221 2/288 2/296 2/825 2/228
 28نسبت تعداد تکنسین تلقیح مصنوعي به  1222رأس دام سنگین
2/284 2/266 2/229 2/289 2/229
 25نسبت تعداد مراکز خدمات جهاد کشاورزي به روستاهاي تحت پوشش
2/298 2/121 2/225 2/229 2/164
 26نسبت ظرفیت فعالیت مراکز جمعآوري شیر (تن) به  1222واحد دامي
2/224 2/221 2/214 2/221 2/266
 22نسبت ظرفیت فعالیت صنایع تبدیلي دام (تن) به کل واحد دامي
2
2/221
2
2
2/222
 24نسبت ظرفیت کشتارگاههاي صنعتي طیور (تن) به  122222قطعه طیور
2
2
2
2
2/228
 29نسبت ظرفیت کشتارگاههاي صنعتي دام (تن) به  122222واحد دامي
222
222
222
222 2/162
 82نسبت تعداد کشتارگاههاي سنتي دام به  122222واحد دامي
222
222
222
222 2/222
 81نسبت تعداد مراکز فروش احشام به  122222واحد دامي
222
2/222
222
222 2/212
 82نسبت ظرفیت تولید کارخانههاي خوراک دام (کیلو) به واحد دامي
2/245 2/281 2/258 2/226 2/218
 88نسبت تعداد رأس دام سبك بیمهشده به کل رأس دام سبك
2/285 2/129 2/288 2/215 2/215
 88نسبت تعداد رأس دام سنگین بیمهشده به کل رأس دام سنگین
2
2
2/224 2/112 2/212
 85نسبت تعداد کندوي عسل بیمهشده به کل کندوي عسل
2
2
2
8/585 2/961
 86نسبت ظرفیت تولید آبزیان بیمهشده به کل تولید ساالنة آبزیان
1/242 1/246 1/562 2/251 2/822
 82نسبت کل کارگزاران بیمة دامي به  1222واحد دامي
2/112 2/858 2/128 2/292 2/282
 84نسبت کل بیمهگذاران دامي به کل بهره برداران دامپروري
2
 89نسبت تعداد افراد عضو در تشکلهاي دامي به  1222بهرهبردار کشاورزي 2/212 2/225 2/211 2/226
2/886 2/218 2/826 2/285 2/848
 82نسبت ظرفیت تولید کل صنایع تبدیلي (تن) به کل تولیدات دامي (تن)
2/12
2/22
2/22
2/29
2/29
 81نسبت تعداد شرکتهاي خدمات توسعة کشاورزي به  1222بهرهبردار کشاورزي
 82نسبت ظرفیت اجراي طرحهاي ساماندهي دام روستایي توسط جهاد کشاورزي به کل واحد دامي 2/218 2/226 2/228 2/225 2/224
 88نسبت میزان آموزشهاي ترویجي انجامگرفته ( نفر روز) به  1222بهرهبردار کشاورزي 2/215 2/226 2/228 2/226 2/224
 88نسبت تعداد واحدهاي بهسازي و نوسازيشدة اماکن دامي به  1222واحد دامي 2/228 2/216 2/222 2/214 2/222
2
2
2
6
12
 85نسبت تعداد مربي آموزش کشاورزي به مراکز آموزش کشاورزي دولتي
 86نسبت تعداد بهرهبردار دامي داراي تحصیالت دیپلم و باالتر به کل بهرهبردار دامي 2/226 2/882 2/215 2/882 2/212
 82نسبت تعداد افراد تحت تکفل بهرهبرداران دامي به کل جمعیت مناطق روستایي 8/888 2/212 2/812 2/265 2/162
2
2/818 2/212 2/248 2/149
 84نسبت افراد عضو در تشکل دامپروري به کل بهرهبرداران دامپروري

ايجرود
2/228
2/264
2/189
68/222
2/516
2/254
2/288
2/288
2/228
2
2/198

33

خدابنده
2/268
2/242
2/285
125/58
2/152
2/285
2/228
2/228
2/896
2/222
2/112

خرمدره
2/116
2/246
2/858
118/48
2/222
2/222
2/229
2/218
2/862
2/286
2/148

588/58
826/22
2/228
82/152
26/899
2/221
2/228
2/212
2/224
2/864
2/222
2/222
2/298
2/284
2/892
2
2
2
222
2/222
222
2/222
2/282
2
26/824
2/589
2/296
2/229
2
2/25
2/226
2/226
2/281
4
2/266
2/211
2/122

821/62
182/62
2/285
28/545
529/12
2/262
2/224
2/228
2/222
2/818
2/212
2/226
2/259
2/268
2/288
2
2/222
2
222
2/422
222
2/128
2/219
2
2
1/228
2/184
2/228
2
2/29
2/224
2/224
2/211
2
2/852
2/881
2/861
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ماهنشان در شاخص «نسبت بهرهبرداران دامي به تعداد كل
بهرهبرداران كشاورزي» در رتبة اول قرار دارد ( )2/370و نشان
ميدهد بيشتر از نصف بهرهداران كشاورزي اين شهرستان دام
هم نگه ميدارند .بههميندليل نيز ،در شاخص «نسبت كل واحد
دامي پرورشي صنعتي به كل واحد دامي» با مقدار  2/223در
رتبة آخر شهرستان قرار دارد .ايجرود نيز قبل از ماهنشان از
لحاظ شاخص ذكرشده با مقدار  2/337قرار دارد و نشان ميدهد
اين دو شهرستان بهرهبردار دامي بيشتري در مقايسه با جمعيت
روستايي و كشاورزي خود دارند.
از لحاظ شاخص «نسبت ظرفيت پرورش ساالنة آبزيان به
تعداد حلقه چاههاي عميق» همانطوركه در جدول آمد،
ماهنشان ( )2/337و ابهر ( )2/317در رتبههاي اول و دوم قرار
دارند .براساس آمارهاي ارائهشده از سوي مديريت شيالت و
امور آبزيان ،در سال  3120ميزان توليد استان زنجان 0333
تن ماهيان سردآبي بود كه  77درصد ( 3303تن) ماهيان
سردآبي اين استان را ماهنشان توليد كرد.
در زمينة «نسبت دامپزشک و تكنسين دامپزشكي به
 3222واحد دامي» زنجان با مقدار  2/077در رتبة اول قرار
دارد و بيانگر آن است كه به ازاي هزار واحد دامي در حدود
يک نفر دامپزشک يا تكنسين وجود دارد .در اين زمينه ،ساير
شهرستانها تفاوت شايان توجهي با زنجان دارند.

از لحاظ نسبت مددكاران ترويجي به  3222بهرهبردار
دامي ،وضعيت شهرستانهاي استان تقريباً مناسب است ،اما در
زمينة كارشناسان ترويج اين شاخص مناسب بهنظر نميرسد.
در اين ارتباط و «نسبت تعداد مراكز خدمات جهاد كشاورزي
به روستاهاي تحت پوشش» وضعيت شش شهرستان ديگر به
غير از ماهنشان به هم نزديک است .در زمينة وضعيت
شهرستانهاي استان در ارتباط با شاخصهاي مورد مطالعه،
نتايج گوياي اين واقعيت است كه هرچند در زمينة برخي از
شاخصها همگني نسبي بين آنها وجود دارد ،اما در مقابل
برخي ديگر از شاخصها نيز بهصورت معنيداري در بين
شهرستانها مقادير متفاوتي دارند.
با توجه به متناسببودن موضوعي بعضي شاخصها با يكديگر
و نيز شباهت و نزديكي آنها و براي تفسير بهتر نتايج ،شاخصها
به هفت محور مديريت پرورشي -توليدي بهرهبرداران ،مديريت
بيمة محصوالت دامي ،صنايع وابستة دامي (صنايع تبديلي ،صنايع
لبني ،كشتارگاه) ،خدمات بخش خصوصي ،خدمات بخش دولتي،
زيرساخت -منابع انساني و آموزشي -ترويجي گروهبندي شدند كه
رتبة هريک از شهرستانها نيز براساس هريک از محورهاي يادشده
در جدول  0ميآيد.

جدول  .2رتبهبندی شهرستانهای استان زنجان براساس شاخصهای هفت محور مورد مطالعه

خدابنده خدابنده
زنجان
طارم

ماهنشان

طارم

ایجرود

طارم

ایجرود

زنجان

خرمدره ماهنشان ماهنشان ایجرود

ایجرود

ماهنشان

ایجرود

ابهر

خدابنده

طارم

زنجان

طارم

زنجان

ماهنشان

طارم

ایجرود

زنجان

خدابنده

خرمدره ماهنشان
طارم
زنجان
خدابنده
ابهر
طارم

ابهر

خدابنده
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خرمدره خدابنده خرمدره خرمدره خرمدره خرمدره خرمدره

آموزشي و ترویجي

85 -88 - 21 -22

زنجان

زیرساخت و منابع انساني

82 -86 -18-12 -5 -8 -8 -2-1

ابهر

خدمات بخش دولتي

85 -88 -88 -25 -22 -21 -25-88-25

ابهر

خدمات بخش خصوصي

28 -89-28 -81 -84 – 19 -14 -12

زنجان

صنایع وابسته (صنایع تبدیلي ،صنایع لبني،
کشتارگاه)

82-82 -81 -82 – 29 – 24 -22-26

ابهر

مدیریت بیمة محصوالت دامي

84 -82 -86 -85 -88 -88

ابهر

مدیریت پرورشي -تولیدي بهرهبرداران

18 -22 -11 -12 -9 -4 -2 -6 -16 -15

ایجرود

شاخص ترکیبي کل

جمع کلیه  84شاخص مورد بررسي

7

6

5

4

3

2

1

ابهر

محور

کد شاخصها

ایجرود ماهنشان خدابنده ماهنشان

رتبة شهرستان در استان
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همانطوركه در بخش روش تحقيق ذكر شد ،هريک از
شاخصها ابتدا براساس تقسيم بر ميانگين بدون واحد شدند و در
مرحلة دوم با استفاده از روش مک گراناهان وزن هريک از آنها
محاسبه شد و در مرحلة سوم نيز با اعمال وزن هريک از شاخصها
در مقدار مربوطه و جمع مقادير اعمال وزنشدة تمام  72شاخص،
براي رتبهبندي شهرستانها اقدام شد كه رديف اول جدول باال
مربوط به اين رتبهبندي است .همانطوركه مشاهده ميشود-
براساس شاخص تركيبي كل -شهرستانهاي زنجان ،ابهر،
خرمدره ،ايجرود ،طارم ،ماهنشان و خدابنده رتبههاي اول تا هفتم
را دارند .براي پاسخ به اين پرسش كه درصورت تفكيک اين
شهرستانها به سه سطح ،كدام شهرستانها در كدام سطح توسعه
(باال ،متوسط و پايين) قرار دارند ،از نرمافزار  ArcGis 9.3استفاده
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شد .همانطوركه در شكل  3هم مشاهده ميشود ،زنجان ،ابهر و
خرمدره از لحاظ وضعيت توسعهيافتگي دامپروري در سطح يک
(باال) ،ايجرود و طارم در سطح دو (متوسط) و ماهنشان و خدابنده
در سطح سه (پايين) قرار دارند .باالبودن وضعيت زنجان بهدليل
موقعيت آن به مركز استان است و درنتيجه وضعيت بسيار خوب
را در صنايع تبديلي حاصل كرد .البته در زمينة ساير شاخصها
وضعيت اين شهرستان سطح متوسطي دارد .وضعيت
شهرستانهاي استان در زمينة ساير هفت محور مورد مطالعه به
تفكيک در نمودارهاي زير منعكس ميشود و در اين نمودارها
شهرستانهاي استان از لحاظ محورهاي مورد بررسي با سه
وضعيت سطح توسعة پايين ،متوسط و باال مشخص شدند.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
نتايج مطالعه نشان داد از لحاظ شاخص تركيبي كل ،زنجان در
رتبة اول قرار دارد .هرچند از لحاظ زيرمحورهاي چندگانه
رتبههاي اول به ساير شهرستانها اختصاص دارد .از لحاظ
مديريت پرورشي و توليدي بهرهبرداران ،مديريت بيمة
محصوالت دامي ،خدمات بخش خصوصي ،خدمات بخش
دولتي ،شاخص آموزشي و ترويجي ابهر در مكان اول قرار دارد.
بهنظر ميرسد روند توسعة بخش امور دامي عالوهبر

پتانسيلهاي آب و هوايي ،اقليمي ،انساني ،زيرساختي به عامل
نزديكي به مراكز توسعه (مركز استان و پايتخت) نيز ارتباط
دارد .با توجه به نزديكي ابهر در قياس با ساير شهرستانها به
تهران ،وضعيت توسعهاي اين شهرستان و همچنين زنجان از
لحاظ شاخصهاي دامپروري در مقايسه با ساير شهرستانها
خوب (باال) است .البته زنجان از لحاظ شاخص تركيبي كل و
نيز صنايع وابسته (صنايع تبديلي ،صنايع لبني ،كشتارگاه) در
مكان اول قرار دارد كه بيانگر جهتگيري سرمايهگذاريها و نيز
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نزديكي به بازار مصرف مركز استان در اين زمينه است .خدابنده
و ماهنشان كه نسبت به بقية شهرستانها از مركز دور هستند،
با وجود متوسطبودن در برخي محورها ،در سطح توسعة كلي
در وضعيت پايين توسعه قرار دارند .هرچند طارم نيز مانند اين
دو شهرستان از مركز استان و مسير تهران دور است ،اما طارم
بهدليل نزديكي به شمال كشور تا حدودي بر اين مورد فائق
آمده است و بهدليل شرايط آبوهوايي ،وضعيت متوسطي پيدا
كرد .ايجرود از لحاظ پتانسيلهاي اقليمي و طبيعي يعني
زيرساختي و منابع انساني در مكان اول قرار دارد و اين نشان
ميدهد در قياس با ساير شهرستانها از پتانسيل بااليي در
زمينة توسعة دامداري و كشاورزي برخوردار است .جمعيت
بيشتر روستايي اين شهرستان و شغل دامداري آنها نيز اين
وضعيت را براي شهرستان ايجاد كرد.
نتايج مطالعات صورتگرفته توسط )2011( Barghi et al.
در شناسايي سه سطح توسعهيافته ،كمتر توسعهيافته و محروم
شهرستانهاي استان اصفهان در زمينة توسعة كشاورزي،
 (2011(Jamshidiدر تفكيک شهرستانهاي استان زنجان به
سه سطح توسعهيافته ،كمتر توسعهيافته و محروم از لحاظ
توسعة كشاورزي )2011( Beshag & Tagvayi ،در اختصاص
شهرستانهاي استان خوزستان به پنج سطح از نظر توسعة
كشاورزي (2009) Kohansal & Rafiei Darani ،در رتبهبندي
سيزده شهرستان استان خراسان رضوي براساس توسعة
كشاورزي )2008( Pezeshki & Zarafshani ،در تفكيک
دهستانهاي كرمانشاه از لحاظ توسعة كشاورزي به پنج
سطح (2006) Rezvanfar et al. ،در گروهبندي استانهاي
مختلف كشور از نظر ظرفيت دامپروري به چهار منطقه،
 )2008( Bardiana Moradnejhadدر طبقهبندي درجة
توسعهيافتگي كشاورزي استانهاي كشور به سه سطح و
 )2008(Molaeiدر سطحبندي استانهاي كشور به پنج سطح
از لحاظ توسعة كشاورزي ،نتايج مطالعة حاضر را بهنوعي تأييد
ميكنند ،اما بايد ذكر كرد اكثر مطالعات صورتگرفته در اين
حوزه بر مبناي توسعة كشاورزي است ،ولي اين مطالعه يكي از
زيرمحورهاي توسعة كشاورزي را بررسي و كنكاش كرد.
با توجه به نتايج بررسي شاخصها در سطح هر شهرستان
و نيز شناخت ميداني محققان از شهرستانهاي استان،
پيشنهادهاي زير ارائه ميشود:
الف) با توجه به اينكه از لحاظ شاخص مديريت پرورشي و
توليدي بهرهبرداران ،شهرستانهاي زنجان ،خدابنده ،طارم
و ايجرود در رتبههاي پاييني قرار دارند ،مشاوره و استفاده
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از نظرهاي كارشناسان در زمينههاي مختلف دامپروري،
آموزش اصول صحيح پرورش نژادهاي اصيل و پربازده
گاوي و گوسفندي ،تبديل كندوهاي بومي به مدرن،
افزايش زنبورداري در سطح باغات -مراتع و آموزش اصول
صحيح زنبورداري علمي ،احداث جايگاههاي دامي مناسب
و بهداشتيكردن جايگاهها براي جلوگيري از تلفات و
كاهش بيماري در دامها ،تشويق در راستاي افزايش زراعت
علوفة دامي ،استفاده از خوراکهاي دامي متنوع در تغذية
دام و طيور ،تأمين بذور و نهادههاي علوفة دامي براي كشت
آنها توسط بخش خصوصي و دولتي ،آموزش اصول صحيح
تغذية دامها براي افزايش راندمان و بازدهي توليد پيشنهاد
ميشود.
ب) با توجه به اينكه از لحاظ شاخص مديريت بيمة محصوالت
دامي ،زنجان در وضعيت پايين و خرمدره و ايجرود در
وضعيت متوسط قرار دارند ،مواردي مانند افزايش تعداد
كارگزاريهاي فعال در زمينة بيمة دامها از جمله زنبور
عسل و شيالت ،برگزاري دورههاي ترويجي ،آموزشي و
توجيهي درمورد تمامي مراحل بيمهكردن دامها و نحوة
پرداخت خسارت توسط صندوق بيمة كشاورزي ،تحقيق و
بررسي درمورد نحوة تغيير نگرش مثبت بهرهبرداران به
بيمة دامي ،افزايش مشوقهاي دولتي و حمايتهاي دولتي
بيشتر در راستاي بيمهكردن دام و طيور مثل پايينآوردن
تعرفة حق بيمه ،پرداخت بهموقع هزينة خسارت و تلفات
توسط صندوق بيمه و بانک عامل ،كاهش فرايند اداري در
زمينة بيمهكردن دامها ،استقرار كارگزاران بيمه در سطح
دهستانها و دسترسي آسان بيمهگذارها به كارگزاران بيمة
دامي پيشنهاد ميشود.
ج) از لحاظ شاخص صنايع وابسته (صنايع تبديلي ،صنايع لبني،
كشتارگاه) از آنجاكه اكثر شهرستانهاي استان در وضعيت
پاييني از لحاظ سطح توسعه قرار دارند ،مواردي مانند بهبود
صنايع بستهبندي و فراوري محصوالت دامي ،نظارت و كنترل
بيشتر بر عوامل و افراد واسطهاي در چرخة توليدات دامي،
كمک به توليد محصوالت پاک و ارگانيک دامي ،افزايش
صنايع وابسته از جمله سردخانههاي گوشت ،كارخانههاي شير
پاستوريزه و انبار محصوالت و نيز جذب سرمايهگذاران در اين
زمينه پيشنهاد ميشود.
د) از لحاظ شاخص خدمات بخش خصوصي ايجرود ،ماهنشان
و خدابنده در سطح پايين توسعه قرار دارند؛ بنابراين
مواردي مانند افزايش حمايت دولتي از مراكز خدماتدهي

104

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ، 46شماره  ،1بهار1394

دامپروري بخش خصوصي و تشويق و ارائة تسهيالت
مناسب به بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در امر
صنايع تبديلي ،ساماندهي و نظارت بيشتر مراكز بهداشتي
به واحدهاي جمعآوري شير پيشنهاد ميشود.
ه) با توجه به اينكه ماهنشان از لحاظ شاخص خدمات بخش
دولتي رتبة پايين را داشت ،مواردي مانند متناسبكردن
تخصص افراد شاغل در مراكز خدمات جهاد كشاورزي با
فعاليتهاي كشاورزي ،افزايش تخصص مروجان دولتي از
طريق آموزش ضمن خدمت و استفاده از تجربههاي
استادان دانشگاه و محققان بخش ترويج ،خريد تضميني
توليدات دامي با قيمت مناسب براي حمايت از توليد،
آموزشهاي الزم و اجباري و كسب دريافت صالحيت علمي
قبل از اعطاي مجوز واحدهاي صنعتي ،سياستگذاري
شركتهاي خدمات حمايتي دولت در زمينة تثبيت
قيمتهاي توليدات دامي براي كاهش ريسک توليد و
ورشكستگي واحدهاي صنعتي ،تسهيل در واردات
خوراکهاي دامي مورد نياز ،دراختيارگذاشتن تسهيالت
بانكي كمبهره براي خريد دام و علوفه در جايگاههاي
پرورش صنعتي ،حمايت از تحصيلكردهها در زمينة
دامپروري با ارائة تسهيالت بانكي ويژه در اختيار آنها،
حذف واسطهها در تمام زمينههاي دامپروري از جمله
تشكيل اتحاديه و تعاونيهاي مختلف دامپروري ،افزايش
آموزش مراكز دامپزشكي درمورد رعايت موازين بهداشتي
از جمله درمورد بيماريهاي مشترک انسان و دام و نيز
بيمة عمر و بازنشستگي بهرهبرداران دامي و بهرهبرداران
كشاورزي پيشنهاد ميشود.
و) با توجه به رتبة پايين خدابنده از لحاظ شاخص زيرساختي
و منابع انساني مواردي مانند حفظ و احياي مراتع از طريق
چراي بهموقع و كاهش تركيب واحدهاي دامي

تخريبكنندة مرتع از جمله بزها ،حفظ تعادل دام و مرتع،
اصالح نژاد دامها و پرورش دامهاي پرتوليد ،كاهش
وابستگي به مراتع و منابع طبيعي از طريق افزايش
شغلهاي جانبي ديگر مثل زنبورداري ،شيالت ،نوغانداري،
صنايع دستي و افزايش آگاهي و تخصص بهرهبرداران دامي
براي دامپروري تخصصي و علمي توصيه ميشود.
ز) از لحاظ شاخص آموزشي و ترويجي و با توجه به رتبة پايين
ماهنشان و رتبة متوسط طارم ،ايجرود و زنجان مواردي
مانند افزايش دورههاي فني و حرفهاي ،افزايش بازديدهاي
علمي ،افزايش فعاليتهاي ترويجي و آموزشي از جمله
پخش لوحهاي فشردة آموزشي بين بهرهبرداران ،پيامهاي
تلفني بهداشتي ،افزايش و بهروزرساني اطالعات و مهارت
مروجان ،ايجاد انگيزه و روحيه در بين كارشناسان اجرايي
و ترويجي مثل انتخاب مروج نمونه ،كارشناس نمونه ،تهية
برنامههاي راديويي و تلويزيوني درمورد دامپروري ،افزايش
تعداد مددكاران ترويجي در سطح روستاها ،افزايش آموزش
براي اعضاي خانوادة بهرهبرداران از جمله زنان روستايي،
افزايش تعداد تعاونيها ،اتحاديهها ،امور صنفي ،مراكز
آموزشي فعال ،اعطاي مجوز فعاليت خدماتدهي در سطح
دهستانها ،برگزاري نشستهاي تخصصي و عمومي در
سطح كارشناسان توسط ارگانهاي مربوطه مثل سازمان
نظام مهندسي پيشنهاد ميشود.
با توجه به اينكه يكي از مشكالت اصلي در انجامدادن اين
تحقيق ناشي از پراكندگي دادههاي دامپروري در سازمانهاي
مربوطه و اختصاصيبودن دادهها در حيطة فعاليت هر سازمان
و نيز خامبودن دادههاي موجود بود ،پيشنهاد ميشود محققان
آتي براي بررسي عميقتر موضوع به بررسي هريک از اجزاي
بخش دامپروري از قبيل گاوداري ،گوسفنداري ،پرورش طيور
صنعتي ،سنتي و توليدات آنها بهصورت جداگانه بپردازند.
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