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      چکیده

رغم علی ن این بخشنقش اساسی در امنیت غذایی جامعه دارد. تولیدکنندگاهاي کشاورزي عنوان یکی از زیربخشبخش دامداري به

ین انجام ا از اند، هدفطور اخص مورد توجه محققان قرار نگرفتههبطور عام و اقتصاد کشاورزي رنگ در اقتصاد کشور به آفرینی پرنقش

وستایی رمداران شامل دا آماري بود. جامعه آبادان خرمدر شهرست یسنت يدامدار يواحدها یریتمد يفرارو يهاچالش یبررس تحقیق،

 نمونه حجم عنوانبه کوکران فرمول از استفاده با نفر 171 دامداران يجامعه از. بودند) N=12014( آبادخرم شهرستان در 1397 سال در

. شد گردآوري پرسشنامه يوسیلهبه آنان از مورد نیاز هايداده و انتخاب ايچند مرحله گیرينمونه روش به دامداران سپس شد. تعیین

) 798/0( کرونباخ فايآل ضریب و کارشناسان بخش امور دام جهاد کشاورزي نظرات از استفاده با ترتیب،به پرسشنامه پایایی و روایی

 هاي مدیریتی فراروياملی، چالشع تحلیل بر اساس نتایج. شد انجام SPSS افزارنرم با هاداده و تحلیلتجزیه . گرفت قرار تأیید مورد

اعتبارات و  ینتأم) 2دام،  يکم به غذا یدسترس )1 دسته؛ 9آباد به ترتیب اهمیت در خرم شهرستان در هاي دامداري سنتیواحد

) 6کنندگان، یدتول یسبک زندگ ییرتغ) 5 ی،سنت يدامدارها یینپا يتکنولوژ) 4 ی،انسان یروين یفیو ک یکاهش کم) 3 یمتی،مشکالت ق

این عوامل  .شدندبندي دسته یدامپزشک یفخدمات ضع) 9و  یناکاف یبانیپشت) 8 یابی،ضعف در بازار) 7 یجی،ترو -یمشکالت آموزش

  .نمایند تبیین را کل واریانس از درصد 48/71 توانستند

  

  .عاملی تحلیل و دامپروري، زیربخش دام، موانع دامداري سنتیکلیدي: هاي واژه
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  مقدمه

 یالت، دامداري،چون کشاورزي، شهم یعیغذا توسط صنا یی تولیددر مناطق روستا یژهوکشورها و به تریشامروزه در ب

اهمیت  هاي مختلف کشاورزي، دامپروري دارايدر بین بخش .)1396ویسی و همکاران، شود (الهیانجام م یرهمرغداري و غ

درصد  90 دهد، حدودغذایی است. شواهد نشان می مین امنیتأت دامپروري،ترین نقش اي است. اولین و مهمویژه

دهند پا تشکیل میخرده کشورهاي در حال توسعه را کشاورزان و دامپروران تولیدکنندگان روستایی در بخش کشاورزي

هاي با توجه به ظرفیت ي کشاورزي تولیدات دامی کشور،هابخشیرز. در مقایسه با تولیدات سایر )1390(رضایی و همکاران، 

عبارتی تقاضا براي تولیدات ). بهBakhshi, 2004، ارزش باالیی دارد (استفاده قابلموجود در کشور و منابع داخلی فراوان و 

تري خواهد ها شدت بیشدلیل تأمین امنیت غذایی انساندور به چندان نهاي دامی در حال افزایش است و این روند در آینده

 طوربهدلیل افزایش تقاضا براي غذا، . طبق گزارش فائو بهWHO, 2003; Alexandratos and Bruinsma, 2012)گرفت (

 200بیش از به 2050درصد افزایش خواهد یافت و این رقم تا سال  80در حدود  2030تقاضا براي گوشت تا سال  معمول

با افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و رشد اقتصادي  معمول طوربه). این افزایش تقاضا FAO, 2018درصد خواهد رسید (

 Baldi andچنان وجود خواهد داشت (اند که افزایش در تقاضا همبینی کردهارتباط مستقیمی دارد و محققان پیش

Gottardo, 2017; Hassen et al., 2016; UN, 2017 .(توسعه و حتی رو تولیدات دامی در کشورهاي درحالینا از

 ,.FAO, 2009; Herrero et alهاي با درآمد متوسط براي بهبود معیشت و بقاي جمعیت بشر الزم و ضروري است (کشور

2013a, 2014یاز ن موردی از لبنیات و گوشت توجهقابلهاي سنتی در حال حاضر بخش ). در همین راستا دامداري

که پژوهشگران بر رفع يطوربه). FAO, 2015; IFAD, 2015; The World Bank, 2007کنند (ینان را تأمین میشهرنش

 ;Van Ittersum et al., 2016اند (ها در تولید تأکید کردهها به دلیل نقش بارز آنمشکالت و شکاف عملکردي این دامداري

Mayberry et al., 2017 .(هاي مهم اقتصادي روستاهاست که درصد زیادي از فعالیت جملهز ادامداري سنتی،  واقع در

گیرد و عالوه بر خودمصرفی خانوارهاي روستایی به ایجاد یم برهاي آن را در گوشت، شیر و فرآورده جمله ازتولیدات دامی 

هاي سنتی در يهاي مختلفی به نقش دامدار). پژوهش1393انجامد (شفیعی، ها نیز میدرآمد از طریق فروش این فرآورده

 Sharma et al., 2013; Baiphethi( اندکرده اشاره توسعه حال درتوسعه و بهبود معیشت مناطق روستایی در کشورهاي 

and Jacobs, 2009 .(توسعهتوسعه سهم خود را در تولید جهانی لبنیات نسبت به کشورهاي که کشورهاي درحاليطوربه 

هاي تر است و نقش مهم دامداريتوسعه بیشین سودآوري تولید شیر در کشورهاي درحالچناند و همیافته افزایش داده

. در )FAO, 2014( داندیکی از دالیل دستیابی به این امر می عنوانبهتوسعه را سنتی در تولید لبنیات در کشورهاي درحال

آن بازده  تبع بههاي نوین پایین است که آورينهاي سنتی به دلیل وضعیت مالی ضعیف دامداران سطح استفاده از فدامداري
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دلیل پایین بودن قیمت ). از طرفی در واحدهاي سنتی دامداري بهVan den berg, 2013باشد (حاصل از آن اغلب پایین می

اکثر دامداران به هاي خوراکی موردنیاز دام، اکثر دامداران از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند. شیر و باال بودن نهاده

دهنده خدمات ترویجی در غالب نهادهاي ارائه آوري نوین را ندارند. در مقابل هم دلیل سواد پایین، مهارت استفاده از فن

اوقات توجهی به آموزش دامداران در زمینه معرفی نژادهاي پربازده، خدمات تلقیح مصنوعی و دیگر موضوعات مربوط به واحد 

 ,Baiphethi and Jacobsبه عبارتی فقدان دانش فنی دامداران به کیفیت پایین تولید منجر خواهد شد (دامداري ندارند. 

ی که واحدهاي دامداري سنتی در تولید پروتئین موردنیاز کشور دارند، این بخش با توجه قابلرغم سهم ). علی2009

ري از عوامل مهم و تأثیرگذار در بخش کشاورزي است یبان است و به دلیل اینکه بخش دامداگربه دستمشکالت و موانعی 

رو پژوهش ینا ازتواند به توسعه بخش کشاورزي در استان کمک نماید. شناسایی مشکالت و موانع موجود در این بخش می

جه به با تو است. شدهانجامآباد سنتی در شهرستان خرم واحدهاي دامداري هاي فراروي مدیریتبررسی چالش هدف باحاضر 

هاي فراروي مدیریت واحدهاي دامداري سنتی، توسط محققان داخلی و هاي متعددي در زمینه چالشاهمیت موضوع پژوهش

 پژوهشی در )،1385همکاران،  و فر هاي داخلی پرداخته خواهد شد. (رضوانخارجی صورت گرفته که ابتدا به بررسی پژوهش

و  دانش مدیریت نبود فیزیکی، منابع و فناوري محدودیت را ایران در یسنت دامپروري نیافتگی بخشتوسعه اصلی مشکل

 .دانندمی پاخرده براي دامداران ویژهبه  ترویجی و آموزشی رسانیخدمات محدودیت و انسانی منابع توسعه براي اطالعات

)، مهاجرت 1390توسط (بیات و همکاران،  گرفته انجامترین عوامل تأثیرگذار بر رکود اقتصادي دامداري در پژوهش مهم

بازده و از عوامل مدیریتی محدودیت واگذاري روستاییان و خروج نیروي کار، ضعف توان مالی روستاییان در خرید دام کم 

و کمبود علوفه  الیسخشکپذیري شدید دامداري سنتی از درآمد و عامل آسیباعتبارات و تسهیالت بانکی به روستاییان کم 

 بودن نگرا و کمبود :ندابرشمرده را چنین دامپروري صنعت مشکالت پژوهشی در )1390باشی،  قره و انسته است. (قورچید

 تبدیلی صنایع و خرید مراکز نبود ،دامداران پایین فنی و اطالعات علمی علوفه، پایین بودن سطح زیرکشت  خوراکی، علوفه

با  دامداران آشنا نبودن بازاریابی، نژاد، اصالح تولید مثل، بهداشت، تغذیه، ینهزم در مشکالت مدیریتی دامی، محصوالت

چنین هم .شهري يهاجاذبه شهرنشینی، و توسعه دام، بردارانبهره عمده بخش سواديیب اقتصادي، مشکالت روز، هاييفناور

دولت در حمایت از جوامع عشایري استان فارس،  الیسخشکهاي مقابله با )، در ارزیابی سیاست1392(میرزایی و زیبایی، 

هاي مقابله با آن را اند. همچنین سیاسترا کمبود علوفه دانسته الیسخشکپذیري شدید دامداري سنتی حاصل از دلیل آسیب

ت. (بورخانی یمت بیان کرده اسق ارزانبهره، خرید تضمینی دام و تأمین علوفه  تأمین آب آشامیدنی، بیمه دام، تأمین وام کم

ي توچال در شهرستان روستا یرعشاهاي دامداران ) در تحقیقی با عنوان تحلیل مشکالت و محدودیت1395و حسینی، 

 -نهادي، موانع مدیریت خانوادگی، موانع اقتصادي -پاکدشت در استان تهران پرداختند که نتایج نشان داد موانع زیرساختی
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مهارتی،  -پشتیبانی، موانع آموزشی –محیطی و زراعی، موانع حمایتی  –کولوژیکی هاي ناشی از موقعیت امالی، محدودیت

چنین هم باشد.یمهاي دامداران عشایر در روستاي توچال ین مشکالت و محدودیتترمهمکمبود امکانات زیربنایی و رفاهی 

 طورهن خارجی انجام شده است. بهاي سنتی مطالعات مختلفی توسط محققاهاي فراروي مدیریت دامداريدر زمینه چالش

) عدم وجود نژادهاي پربازده در منطقه، تغذیه ضعیف دام، مشکالت مربوط به 2011( و همکاران Banda نظر ازمثال 

 Tebugچنین باشد. همبهداشت دام و کمبود خدمات مربوط به بازاریابی محصوالت لبنی و قیمت پایین این محصوالت می

به  آن از پسآن مشکالتی بهداشتی که  تبعبههاي سنتی را کمبود مکان نگهداري دام و ترین مشکالت دامداري) مهم2012(

نماید. طبق ها معرفی میوجود خواهد آمد، حمایت ضعیف دولت در ارائه خدمات تلقیح مصنوعی و تولید پایین این دامداري

هاي سنتی یشروي دامداريپهاي ترین چالش) مهم2008(همکاران و   Chinogaramombeو  )DAFF )2012 هايبررسی

هاي مرتبط، کمبود منابع مالی مورد يفناوروري گاوهاي شیري به دلیل عدم استفاده از مهاجرت به شهر، پایین بودن بهره

ودن قیمت آن، مشکالت هاي ترویجی، قیمت پایین شیر، کمبود خوراك مورد نیاز دام و باال بنیاز، پایین بودن سطح آموزش

باشند. یجه شیوع باالي بیماري براي دام مینت درمربوط به باروري دام و نبود خدمات دامپزشکی و متخصصین مربوطه و 

) انجام شده است، کمبود زمین براي کاشت علوفه مورد 2014و همکاران ( Temboچنین در تحقیقی در زامبیا توسط هم

عدم دسترسی به خدمات تلقیح مصنوعی،  تولید پایین دام، مشکالت بهداشتی نگهداري دام،نیاز و مکان نگهداري دام، 

ترین حمایت ضعیف دولت در ارائه خدمات اعتباري به دامداران و مشکالت مربوط به بازاریابی محصوالت لبنی به عنوان مهم

هاي ) نیز در پژوهش خود، چالشOtieno )2017 و Cheruiyotچنین هاي سنتی اعالم شده است. هممشکالت دامداري

 60تر از درصد مرد و بیش 99سنتی را عدم تعادل جنسیتی در مدیریت دامداري (حدود  فراروي مدیریت واحدهاي دامداري

هاي ترویجی و انتقال اطالعات از کارشناسان و متخصصان را با مشکل مواجه سال)، سطح پایین تحصیالت که دریافت کمک

از طرفی دولت نقش مهمی در حمایت از  دانند.طبیعی می صورت بهگیري و جفت اصالح نژادچنین نبود مراکز هم سازد ومی

دهد که ) در ماالوي و زامبیا نشان می2015و همکاران ( Chagundaکه نتایج پژوهش هاي سنتی دارد. چناندامداري

سرعت بخشیدن به رشد اقتصادي و  منظوربههاي سنتی مداريهاي ملی نقش مهمی در تحریک روستاییان به توسعه دادولت

هاي اند و براي حمایت از دامدارياي را به این امر اختصاص دادهیژه در میان روستاییان دارند و اعتبارات ویژهو بهکاهش فقر 

ارتقاء خدمات دامپزشکی به دامداران اي شامل: واردات نژادهاي پیشرفته با تولید باال، تلقیح مصنوعی و کارهاي ویژهسنتی راه

تواند از طریق فراهم کردن ) در پژوهش خود در زامبیا گزارش دادند که دولت میNumba )2011چنین همرا ارائه دادند. 

 دهد که محدودیتي مطالعات مرور شده نشان میبندجمعمنابع مالی مورد نیاز دامداران، به دامداران سنتی کمک نماید. 

 و آموزشی رسانیخدمات محدودیت انسانی، منابع توسعه براي و اطالعات دانش مدیریت نبود فیزیکی، منابع و فناوري
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بازده و از عوامل مدیریتی ترویجی، مهاجرت روستاییان و خروج نیروي کار، ضعف توان مالی روستاییان در خرید دام کم 

پذیري شدید دامداري سنتی از درآمد و عامل آسیبیان کممحدودیت واگذاري اعتبارات و تسهیالت بانکی به روستای

 فنی و اطالعات علمی علوفه، پایین بودن سطح زیرکشت خوراکی، علوفه بودن گران و و کمبود علوفه، کمبود سالیخشک

 تولیدمثل، بهداشت، تغذیه، ینهزم در مشکالت مدیریتی دامی، محصوالت تبدیلی صنایع و خرید مراکز نبود ،دامداران پایین

 دام، بردارانبهره عمده بخش سواديیب اقتصادي، مشکالت روز، هاييفناوربا  دامداران آشنا نبودن بازاریابی، نژاد، اصالح

هاي ناشی از موقعیت مالی، محدودیت -شهري، موانع مدیریت خانوادگی، موانع اقتصادي يهاجاذبه و شهرنشینی توسعه

امکانات زیربنایی و رفاهی، تغذیه ضعیف دام، مشکالت  کمبود پشتیبانی، –محیطی و زراعی، موانع حمایتی  –اکولوژیکی 

وري گاوهاي شیري به دلیل عدم استفاده از مربوط به بهداشت دام، قیمت پایین محصوالت لبنی، پایین بودن بهره

هاي ترویجی، قیمت پایین شیر، کمبود خوراك ح آموزشهاي مرتبط، کمبود منابع مالی مورد نیاز، پایین بودن سطيفناور

 درمورد نیاز دام و باال بودن قیمت آن، مشکالت مربوط به باروري دام و نبود خدمات دامپزشکی و متخصصین مربوطه و 

دام،  یجه شیوع باالي بیماري براي دام، کمبود زمین براي کاشت علوفه مورد نیاز و مکان نگهداري دام، تولید پاییننت

مشکالت بهداشتی نگهداري دام، عدم دسترسی به خدمات تلقیح مصنوعی، حمایت ضعیف دولت در ارائه خدمات اعتباري به 

طبیعی از موانع مهم مدیریت واحدهاي دامداري سنتی  صورتبهگیري و جفت اصالح نژادچنین نبود مراکز دامداران، هم

است، این احتمال وجود دارد که در  شده انجامهاي مختلفی گرفته در مکان که تحقیقات صورتباشد. با توجه به اینیم

همین دلیل هاي سنتی وجود داشته باشند. بهي مدیریت واحدهاي دامداريجوامع مختلف موانع و مشکالت خاصی در زمینه

  باشد.آباد میهاي فراروي مدیریت واحدهاي دامداري سنتی در شهرستان خرمبررسی چالش درصددتحقیق حاضر 

  هامواد و روش

 پژوهش این که ییجا از آن و است میدانی نوع از اطالعات آوريجمع ينحوه از نظر کاربردي، هدف، از لحاظ تحقیق این

 .باشدمیابسته وهم  و اکتشافی تحقیقات نوع از است سنتی پرداخته واحدهاي دامداري هاي فراروي مدیریتبررسی چالش به

 اطالعات بر بنا چنینهم. باشندیم 1397 سال در آبادخرم شهرستان دامداران شامل تمامی آماري جامعه پژوهش این در

). 1395مرکز آمار ایران، ( باشدمی نفر 12014 حدود آبادخرم شهرستان در دامداران کل تعداد ایران آمار مرکز ازشده  گرفته

  باشد؛می زیر صورتبه کوکران فرمول. شد تعیین نفر 171 کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم

:                                                                                                        1رابطه   

 بهباشد. می  = 96/1tو   = d احتمالی ؛ دقت= N جامعه ، حجم= s)جامعه( معیار ، انحراف= n نمونه که در آن؛ حجم

 آماري جامعه از نمونه 30 تعداد مطلوب، احتمالی دقت تعیین ینچنهم ومطالعه  مورد جامعه معیار انحراف تعیینمنظور 
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 مربوط بهمطالعه  مورد افراد زمین از متغیر میزانآمده  دستبه معیار انحراف. شد آزمونیق، پیشتحقمشابه جامعه آماري 

  .استشده  محاسبه زیر فرمول طریق از نیز مطلوب احتمالی دست آمد. دقت به 06/7 آزمونیشپ این

� = � ∗
�

√�
								� = 1.96 ∗

�.��

√��
= 2.4 :                                                                                              2رابطه    

 فرمول طبق نمونه حجم و شد داده تعدیل 1/1 حد تاآمده دستبهاحتمالی  دقت مقدار نتایج، صحت و دقت افزایشمنظور به

  گردید؛ محاسبه زیرصورت  به کوکران

n =
�����(�.��∗�.��)�

�����(�.�)��(�.��∗�.��)�
= 171 :                                                                                                    3رابطه   

ل گردید. در این پرسشنامه تکمی 175تر تعداد شد، اما براي دقت بیش تعیین نفر 171 کوکران معادل فرمول طریقاز 

  گیري به شرح ذیل انجام شد.تحقیق نمونه

ه تعداد ا توجه بآباد انتخاب شدند. سپس بشهرستان خرم بخش پاپی، چغلوندي، زاغه و مرکزي در مرحله اول هر چهار 

شخص ونه مانتخابی از هر دهستان از حجم نم يی در هر بخش و به تفکیک در هر دهستان، درصد نمونهدامداران سنت

ي پرسشنامه محقق یلهوس بهها ده انتخاب و اطالعات الزم از آنطور تصادفی ساها بهگردید. سپس در هر دهستان نمونه

   ساخته کسب گردید.

زي استان لرستان و جهاد کشاور نفر از کارشناسان 6 از نظرات استفاده با و محتوایی اعتبار روش به پرسشنامه، روایی

 نیز سنتی) امداريهاي فراروي مدیریت واحدهاي دچالش آن (در بخش پایایی و چنین سه نفر از اساتید دانشگاه لرستانهم

   گرفت. قرار تأیید مورد )798/0کرونباخ ( آلفاي ضریب از استفاده با

  بود. دامداران ي و اقتصادياحرفهکه بخش اول شامل اطالعات و مشخصات فردي،  دو بخش پرسشنامه داراي

 ي سنتی درواحدهاي دامدار یریتمد يفرارو يهاچالشبخش دوم پرسشنامه نیز، میزان وجود داشتن هر یک از  در 

مورد  ،»زیاد لیخی« تا »کم خیلی« اي لیکرت ازگویه (موانع)، در قالب طیف پنج گزینه 34منطقه مورد مطالعه از طریق 

  سنجش قرار گرفت. 

هاي یژگیوصیف وهایی چون فراوانی، میانگین، انحراف معیار و کمینه و بیشینه به تدر بخش آمار توصیفی از آماره

  دامداران پرداخته شد.

 عاملی تحلیل قیطر هاي فراروي مدیریت واحدهاي دامداري سنتی ازبندي چالشدر بخش استنباطی نیز، دسته 

  .شد انجام SPSSافزار نرم از با استفاده فوق موارد .انجام شد اکتشافی
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  آبادها شهرستان خرمتوزیع نمونه :1جدول 

  بخش

  (تعداد دامدار)
  دهستان

تعداد نمونه در هر 

  دهستان

درصد از حجم 

  نمونه
  تعداد نمونه

 )2530( يچغلوند
  یجنوب یرانوندب

  بیرانوندشمالی

1500  

1030  

12.48  

8.57  

22  

15  

 )2850زاغه (

  

  10  5.82  700  رازان

  18  10.40  1250  زاغه

  13  7.49  900  قایدرحمت

 

 

 )4384( يمرکز

 

 

 

  

  9  5.14  618  ازنا

  9  5.06  609  جنوبی پیر ده

  9  5.13  617  پیرشمالی ده

  9  4.99  600  رباط

  10  5.82  700  غربی کرگاه

  7  4.16  500  شرقی کرگاه

  11  6.15  740  کاکا شرف

  33  18.82  2250  سپیددشت  (2250) پاپی    

جمع کل 

(12014)  
  12014  100  175  

  

 وبحث نتایج

 آمار توصیفی

سن آنان  یانگینو م 83تا  26 ینب یانوگپاسخ یسن ي)، محدوده3) و (2در جداول ( شدهارائه  یفیتوص یجبر اساس نتا

پاسخگویان را افراد  درصد 84که از لحاظ وضعیت تأهل  ؛سال قرار داشتند 45-60 یافراد در گروه سن تریشسال بود و ب 49

نفر  10تا  1نفر و دامنه تغییرات بین  5دهد. میانگین بعد خانوار پاسخگویان درصد نیز مجرد تشکیل می 16متأهل و 

 یالتتحص داراي یزدرصد ن 8و  یپلمدرصد د 3/14 یپلم،از د ترییندرصد) پا 7/77کشاورزان ( تریشسطح سواد بباشد. می

درصد  36درصد) دامداري،  6/52اشتغال سرپرستان خانوارهاي مورد مطالعه در منطقه ( از لحاظ وضعیتبودند.  یدانشگاه

رپرستان درصد نیز کارگر را شغل اصلی خود عنوان کردند. عالوه بر این شغل فرعی اکثر س 10درصد باغدار و  10کشاورزي، 

سال و  50تا  0 ینمطالعه ب در منطقه مورد شغل دامداريسابقه  ییراتدامنه تغباشد. درصد) کشاورزي می 6/48خانوارها (

تومان در سال و میانگین  یلیونم 60تا  4 ینب دامداران ايینههز غییراتسال بود. دامنه ت 55/20 یز،میانگین سابقه کار آنان ن

 15تر از تا کم 10 یندرصد) ب 5/55اکثریت کشاورزان ( ینههز ،تومان در سال بود یلیونم 30/14حدود  یز،آنان ن ینههز

نظر منبع تأمین  از باشد.میلیون تومان می 92/11چنین میانگین درآمد دامداران در سال حدود هم تومان بود. یلیونم
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واحدهاي  درصد از 9/10 هاي دامداران،تعاونیدرصد از  6/12 کشاورزي شخصی،از  دامداراندرصد)،  6/72( خوراك دام

 تعداد رأس دامدامنه چنین هم .کنندیم خوراك دام واحد خود را تهیه درصد نیز از بازار 4تولیدي خصوصی خوراك دام و 

از  یمیحدود نشود. رأس دام را مالک می 33یانگین هر دامدار طور م بوده که به رأس 1-122 ینب دامداران پرورشی

در واحدهاي  نگهداري شدهنوع ترکیب دام نظر  از ینچنبودند. هم رأس 20تر از کم داراي تعداد دامدرصد)  44( دامداران

صورت ترکیب درصد نیز به  20ترکیب گاو و گوسفند و درصد  7/17 گوسفند،درصد  28، گاودرصد)،  3/34( دامداري

در سطح تبدیل واحدهاي دامداري سنتی به صنعتی  بهدرصد)  3/30( اندامدارل اکثریت یتما یزانم باشد.گوسفند و بز می

باشد و میانگین ) در سطح خیلی کم می7/25( افراد خانواده در کار دامداري چنین میزان مشارکت اکثرهم بودند. زیاد

دامداران را از قیمت رضایت  یزانم 4جدول  باشد.درصد می 96/2مشارکت در شغل دامداري در بین افراد خانوار در حدود 

 دهد.چنین میزان رضایت روستاییان را از شغل دامداري نشان میهاي دامی، قیمت تضمینی گوشت و شیر و همنهاده

 هاي دامی و قیمت پایین خرید تضمینی محصوالت ازبه علت باال بودن قیمت نهاده شود،یمشاهده م جدولطور که در همان

یزان رضایت که م دهدینشان م یجنتا ین، عالوه بر اه این موضوع بسیار ناراضی هستنددامداران، روستاییان نسبت ب

گذاري محصوالت تولیدي خود دارند، در هاي دامی و قیمتروستاییان از شغل دامداري با وجود مشکالتی که در تهیه نهاده

  سطح باالي قرار دارد.

  ویژگی دامداران در منطقه موردمطالعه: 2جدول

  درصد  هاگروه  متغیر  درصد  هاگروه  متغیر

  وضعیت تأهل

  16  مجرد

  شغل دوم سرپرست

  10  کارگر

  10  باغدار

  84  متأهل
  6/52  دامدار

  36  کشاورز

سطح 

  تحصیالت

  8  باالتر از دیپلم

  منبع خوراك دام

  4  بازار آزاد

  9/10  یخصوص یدواحد تول  3/14  دیپلم

  6/12  تعاونی  5/44  یپلماز د تریینپا

  6/72  یشخص يکشاورز  1/33  بیسواد

 یشغل اصل

  سرپرست

  10  کارگر

  نوع دام

  20  گوسفند و بز

  7/17  گوسفند و گاو  10  باغدار

  28  گوسفند  6/52  دامدار

  3/34  گاو  36  کشاورز
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 ادامه ویژگی دامداران در منطقه موردمطالعه :3

  متغیر

  (واحد)

  سن

  (سال)

  بعد خانوار

  (نفر)

 هزینه دامدار

میلیون (

  تومان)

درآمد 

  دامدار

میلیون (

  تومان)

  تعداد دام

  (رأس)

سابقه 

فعالیت 

  دامداري

تمایل تبدیل به 

  دامداري صنعتی

مشارکت 

خانواده در 

کار 

  دامداري

  96/2  34/3  55/20  33  92/11  30/14  5  49  میانگین

  0-5  0-5  3-50  1-122  3-60  4-60  1-10  26 - 83  دامنه

 گروه

  اکثریت
60-45  6 - 3  15 - 5  15 - 5  

تر از کم

20  
  )4( زیاد  10 - 20

 خیلی کم

)1(  

  

  ياز شغل دامدار یترضا یر وگوشت و ش ینیتضم یمتقی، دام يهانهاده یمتقمیزان رضایت از :4 جدول

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم  خیلی کم  اصالً  موارد رضایت

 0 0 0 30/2 16 70/81 یدام يهانهاده یمتاز ق یترضا

 0 10/1 60/8 8 60/16 50/65 یرگوشت و ش ینیتضم یمتاز ق یترضا

 30/14  40/31  10/29  8  12  10/5  ياز شغل دامدار یترضا

  

  دامداران یدگاهاز دهاي فراروي مدیریت واحدهاي دامداري سنتی ي چالشبندرتبه  

 يمطالعه برا نطقه مورددر مواحدهاي سنتی هاي فراروي مدیریت چالش يبندرتبه و دامدارانبررسی نظر  منظور به

از  یکر ه ینکهبه ا خواسته شد تا نظر خود را، نسبت دامدارانجدول آورده شد و از  یکدر قالب  یهگو 34 واحدهاي صنعتی،

ات ییرتغ یباز ضر راین کا . بهیندنما یانب شونددیریت واحدهاي سنتی محسوب میعنوان مانعی در م یزان بهچه م تا هایهگو

 ش مذکور ازتر باشد، چالکم ییراتتغ یبکه هر چه عدد ضر صورتین . بدیداستفاده گرد (تقسیم انحراف معیار به میانگین)

 يهاچالش يبندبهحاصل از رت یجنظر وجود دارد. نتا در منطقه مورد تريیشب یزانبه م بوده و برخوردار ترياهمیت بیش

 یمتن قبود ینیپا ،باال بودن قیمت خوراك دام هايیهنشان داد که گوواحدهاي سنتی  يدامدار يواحدها یریتدم يفرارو

درآمد کم ییانوستابه ر یبانک یالتاعتبارات و تسه يواگذار یتمحدود و از دامداران یو لبن یمحصوالت گوشت یدخر ینیتضم

طالعه م ه مورددر منطق واحدهاي دامداري سنتی مدیریتدر  تريیشب نسبتموانع به  یرهستند که نسبت به سا ییها یهگو

 يهامهبرنا یشافزا ي،روز دامدار یعلم هايیوهدر مورد ش ییانو دانش روستا یآگاه یافتنرشد ن ینچنوجود دارند. هم

 به ییروستا يهادهخانوا یشگرا و روستا یو مسکون يدام در بافت کالبد ينگهدار یروستا و مشکالت بهداشت یطبهداشت مح

   سبت بههستند که ن موانعی روستا یزندگ یآن با سبک سنت یخوانهمعدم و  ینیشهرنش یو فرهنگ زندگ یوهسبک و ش

هاي فراروي مدیریت واحدهاي دامداري چالشعنوان بهمطالعه  نظر کشاورزان در منطقه مورد از يترکم یزانموارد به م یرسا

  .شده است نشان داده 5در جدول شماره  یجنتا یگر. دآیندسنتی به شمار می
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  واحدهاي دامداري سنتی در منطقه مورد مطالعه یریتمد يفرارو يهاچالش يبندرتبه :5جدول 

  میانگین  هاچــــــــــالش
انحراف 

  معیار

ضریب 

تغییرا

  ت

  رتبه

 1 /1030 /473 594/4 باال بودن قیمت خوراك دام

 2 /1067 /479 486/4 از دامداران یو لبن یمحصوالت گوشت یدخر ینیتضم یمتبودن ق یینپا

 3 /1156 /444 126/4 درآمدکم ییانبه روستا یبانک یالتاعتبارات و تسه يواگذار یتمحدود

 4 /1168 /447 829/3 در دسترس نبودن دامپزشک و خدمات دامپزشکی

 5 /1192 /510 280/4 هادام يچرا یگاهشدن مراتع و جا یفو تضع ییوهواآب یدشد ییراتتغ

 6 /1198 /537 480/4 یمحصوالت دام یمتق یدنوسانات شد

 7 /1226 /516 211/4  یبانک یقهباال بودن نرخ بهره بانکی و مشکالت مربوط به تأمین ضمانت و وث

 8 /1231 /520 233/4 مراتع یاياح يدام و عدم تالش برا يچرا یشافزا یلمراتع به دل یفتضع

 9 /1239 /423 417/3 از دامداران یتنبود صندوق حما

 10 /1259 /433 440/3 مناسب در منطقه هایشگاهنبود مراکز اصالح نژاد و آزما

 11 /1260 /415 297/3 نبود نژاد پربازده متناسب با شرایط منطقه

 12 /1280 /430 360/3 و گوشت یرپایین بودن عملکرد دام بومی در تولید ش

 13 /1293 /423 296/3 هاو اصالح نژاد دام يبه نژاد ینهدامداران در زم یدانش و مهارت فن کمبود

 14 /1325 /501 3٫777 هاو باال بودن قیمت آن یبه داروهاي دام یمشکل دسترس

 15 /1346 /550 131/4 مراتع موجود یتو کمبود ظرف یعیبه منابع طب ییانمراتع روستا یشترب يواگذار

 16 /1350 /564 189/4 یفروش محصوالت دام ینهزم ها دربازار فروش مشخص و وجود واسطهنبود 

 17 /1360 /566 160/4 خوراك دام یهکشت علوفه و ته يبرا یمناسب و کاف یزراع یننداشتن زم

 18 /1377 /541 931/3 ییانکاشت و تصرف مراتع توسط کشاورزان و روستا

 19 /1379 /571 143/4  آن بارزه باو نحوه م ريیمادامداران از نوع ب یو عدم آگاه یماريب یوعش یلها به دلدام از حدیش تلفات ب

 20 /1501 /585 897/3  باال يبا بازده اقتصاد يهادام یددامداران در خر یضعف توان مال

 21 /1510 /558 697/3  يبه شغل دامدار ییجوانان روستا یینرغبت پا

 22 /1511 /570 771/3  کهولت سن یلدام به دل يدامدار در نگهدار ییتواناعدم 

 23 /1512 /487 223/3  وارده به دامداران يهاخسارت یفسخت بودن شرایط بیمه و پرداخت ضع

 24 /1546 /536 469/3  هادام یهدر تغذ یسنت يهانامناسب و روش يهااستفاده از خوراك

 25 /1551 /567 651/3  یدجد یخوراک يهادام داران با نهاده ییعدم آشنا

 26 /1559 /561 606/3  اه دارندهمر که به یمتیقاچاق و نوسانات ق يهادام یمارياز ب یقاچاق دام زنده به کشور و عوارض ناش

 27 /1562 /504 234/3  آموزشی و ترویجی يهاتوجه نداشتن اداره تولید دامی و ترویج به برگزاري کالس

 28 /1565 /571 567/3  مختلف یلمهاجرت جوانان از روستا به دال

 29 /1560 /629 017/4  خانواده يهمه اعضا يو همکار یادز یکار خانوادگ یرويبه ن یازن

 30 /1670 /656 931/3  یشتیو مع یسنت یوهبه ش يدامدار هايیتکاهش مشارکت زنان در فعال

 31 /1691 /582 440/3  دامداران یندر ب پذیريیسکر یهپایین بودن روح

 ینتبک سسآن با  یو ناهمخوان ینیشهرنش یو فرهنگ زندگ یوهبه سبک و ش ییروستا يهاخانواده یشگرا

  روستا یزندگ
960/3 670/ 1692/ 32 

 یونمسک و يدام در بافت کالبد ينگهدار یروستا و مشکالت بهداشت یطبهداشت مح يهابرنامه یشافزا

  روستا
331/3 564/ 1693/ 33 

 34 /1830 /588 211/3  يروز دامدار یعلم هايیوهدر مورد ش ییانو دانش روستا یآگاه یافتنرشد ن

 5)        خیلی زیاد (4)        زیاد (3)        متوسط (2)        کم (1)            خیلی کم (0اصالً (
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  هاي فراروي مدیریت واحدهاي دامداري سنتی چالش عاملی تحلیل

تی امداري سنهاي فراروي مدیریت واحدهاي دبندي چالشدسته ی اکتشافی،عامل لیتحلانجام مطالعه هدف از  نیا در

انجام شده  ارتلتبو آزمون  KMOهاي ها براي تحلیل عاملی با استفاده از آمارهتعیین و تشخیص مناسب بودن داده باشد.می

 شان داد کهن )000/0داري (با سطح معنی 212/3910ت مقدار آماره آزمون بارتلداري معنیو ) KMO )726/0مقدار است. 

ست. ال استخراج مل قابیکی از موارد مهم در تحلیل عاملی، تعیین تعداد عوا ها براي تحلیل عاملی بسیار مناسب هستند.داده

 يهاچالشي ها براي استخراج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنهادر این مرحله تعداد عامل

  ارائه شده است. 6تعیین و در جدول  آباد خرم شهرستان در واحدهاي دامداري سنتی یریتمد يفرارو

  هاشده آن یینس تبشده با مقدار ویژه و درصد واریانعوامل استخراج :6جدول 

  

 9 در ی،نتس يدامدار يواحدها یریتمد يفرارو يهاچالش اکتشافی عاملی تحلیل آزمون از آمده دست به نتایج طبق

کم به  یدسترس املع. نمودند تبیین را کل واریانس از درصد 482/71 در مجموع عامل 9 این که. شدند بنديدسته عامل

 از درصد 982/10 حدود تنهاییبه  ،734/3 ویژه مقدار با عامل، ترینمهم و اول عامل عنوانبه دامداران بین در دام يغذا

 یفیو ک یاهش کمک یمتی،اعتبارات و مشکالت ق ینتأم شامل اهمیت ترتیب به نیز عوامل سایر. نمود تبیین را کل واریانس

عف در ض یجی،وتر -یمشکالت آموزش ،کنندگانیدتول یسبک زندگ ییرتغی، سنت هايدامدار یینپا يتکنولوژی، انسان یروين

، 737/6، 260/7، 569/7، 297/8، 033/9 ،891/9 ترتیب به که ی بودنددامپزشک یفخدمات ضعی و ناکاف یبانیپشتیابی، بازار

 هاآن يدهنده تشکیل هايگویه و عوامل از هر یک )7( جدول در. نمودند تبیین را کل واریانس از درصد 455/5 و 177/6

  باشند.می مشاهده قابل

  

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس تبیین شده ویژهمقدار  هاعامل

1 734/3 982/10 982/10 

2 363/3 891/9 873/20 

3 071/3 033/9 906/29 

4 821/2 297/8 203/38 

5  604/2 659/7 826/45 

6  468/2 260/7 122/53 

7  291/2 737/6 859/59 

8  100/2 177/6 037/66 

9  851/1 455/5 482/71 
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  طهمربو عاملی بار و هاگویه سنتی، دامداري واحدهاي مدیریت فراروي هايچالش : 7 جدول

 بار عاملی متغیرها نام عامل

دسترسی کم به غذاي 

  دام

 846/0 مراتع موجود یتو کمبود ظرف یعیبه منابع طب ییانمراتع روستا یشترب يواگذار

 835/0 هادام يچرا یگاهشدن مراتع و جا یفو تضع ییهوا و آب یدشد ییراتتغ

 829/0  مراتع یاياح يدام و عدم تالش برا يچرا یشافزا یلمراتع به دل یفتضع

 777/0  خوراك دام یهکشت علوفه و ته يبرا یمناسب و کاف یزراع یننداشتن زم

 737/0 ییانکاشت و تصرف مراتع توسط کشاورزان و روستا

تأمین اعتبارات و 

  مشکالت قیمتی

 779/0 از دامدارانگوشتی و لبنی  ینی خرید محصوالتتضم پایین بودن قیمت

 778/0 باالبودن قیمت خوراك دام

 739/0  یبانک یقهباال بودن نرخ بهره بانکی و مشکالت مربوط به تأمین ضمانت و وث

 731/0  درآمدمحدودیت واگذاري اعتبارات و تسهیالت بانکی به روستاییان کم

 720/0 یمحصوالت دام یمتق یدنوسانات شد

کاهش کمی و کیفی 

  نیروي انسانی

 901/0  يبه شغل دامدار ییجوانان روستا یینرغبت پا

 864/0  مختلف یلمهاجرت جوانان از روستا به دال

 855/0  کهولت سن یلدام به دل يدامدار در نگهدار ییعدم توانا

 524/0  دامداران یندر ب پذیريیسکر یهپایین بودن روح

 346/0  خانواده يهمه اعضا يو همکار یادز یکار خانوادگ یرويبه ن یازن

تکنولوژي پایین 

  هاي سنتیدامداري

 854/0  نبود نژاد پربازده متناسب با شرایط منطقه

 825/0  و گوشت یرپایین بودن عملکرد دام بومی در تولید ش

 652/0  هادام یهدر تغذ یسنت يهانامناسب و روش يهااستفاده از خوراك

تغییر سبک زندگی 

  تولید کنندگان

 814/0  یشتیو مع یسنت یوهبه ش يدامدار هايیتکاهش مشارکت زنان در فعال

 یتک سنآن با سب یو ناهمخوان ینیشهرنش یبه سبک و فرهنگ زندگ ییروستا يهاخانواده یشگرا

  روستا یزندگ
683/0 

 و يلبددام در بافت کا ينگهدار یروستا و مشکالت بهداشت یطبهداشت مح يهابرنامه یشافزا

  روستا یمسکون
582/0 

 -مشکالت آموزشی

  ترویجی

 834/0  آموزشی و ترویجی يهاتوجه نداشتن اداره تولید دامی و ترویج به برگزاري کالس

 732/0  يروز دامدار یعلم هايیوهدر مورد ش ییانو دانش روستا یآگاه یافتنرشد ن

 734/0  یدجد یخوراک يهادام داران با نهاده ییعدم آشنا

  ضعف در بازاریابی

 853/0  باال يبا بازده اقتصاد يهادام یددامدار در خر یضعف توان مال

 747/0  یفروش محصوالت دام ینهها درزمنبود بازار فروش مشخص و وجود واسطه

 647/0  یمتیقاچاق و نوسانات ق يهادام یمارياز ب یعوارض ناشقاچاق دام زنده به کشور و 

  ناکافیپشتیبانی 
 895/0  از دامداران یتنبود صندوق حما

 633/0  وارده به دامداران يهاخسارت یفسخت بودن شرایط بیمه و پرداخت ضع

 ضعیفخدمات 

  یدامپزشک

 885/0  در دسترس نبودن دامپزشک و خدمات دامپزشکی

رزه حوه مباو ن یماريع بدامداران از نو یو عدم آگاه یماريب یوعش یلها به دلدام از حدیش تلفات ب

  با آن
676/0 

 633/0  هاو باال بودن قیمت آن یبه داروهاي دام یمشکل دسترس

 574/0  مناسب در منطقه هایشگاهنبود مراکز اصالح نژاد و آزما
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  گیريبحث و نتیجه

دیگر دامداري به عبارت توان نظام دامداري کشور را به دو بخش سنتی و جدید تقسیم کرد، به بندي رایج میاساس تقسیم بر

 ترینمهماز ي سنتی دامداردهد. شیوه روستایی و عشایري و دامداري صنعتی قالب اصلی دامداري کشور ایران را تشکیل می

 یش. افزادر ایران است و گوشت یرش یعنی یی پروتئینیمواد غذا تریناساسی تولید کنندهاست که  هاي کشاورزيزیربخش

این بخش از جایگاه مهمی در کشور برخوردار  است که شده سبب یشترب یو لبن ینیبه محصوالت پروتئ هاآن نیاز و یتجمع

درپی، تورم و افزایش قیمت هاي پیهاي اخیر با توجه به خشکسالیاما از طرفی واحدهاي دامداري سنتی در سال باشد،

حاضر  یقتحقدر  ینبنابراباشد، رو میهاي جدي روبهیتمحدودکمبود منابع مالی و مشکالت زیادي دیگر با  هاي دامی،نهاده

که از مناطق  آبادخرمشهرستان  واحدهاي سنتی در یریتمد يفرارو يهاشد تا چالش یسع ،ضرورت موضوع به توجهبا 

صورت سنتی اداره  و اکثر واحدهاي تولیدي دامپروري این شهرستان بهاستان لرستان بوده  تولیدات دامیو اصلی  مستعد

واحدهاي  یریتمد يفرارو يهاچالش يبندرتبه حاصل از پژوهش در بخش یجنتا .یردقرار گ يو واکاو یبررس مورد شوندمی

واحدهاي دامداري  یریتمد يفرارو چالش ینترت خوراك دام مهمباال بودن قیم داد کهنشان  دامداراننظر  از دامداري سنتی

که این عامل ممکن است ناشی از واردات رانتی، نوسانات قیمت دالر، ضعیف عمل  باشدمیمطالعه  در منطقه موردسنتی 

ت ماندن قیمت هاي دامی باشد. حال با توجه به ثابکردن شرکت پشتیبانی امور دام در عرضه تولید و کنترل قیمت نهاده

شده تولید این واحدهاي تولیدي با مشکالت شدید شده از دامداران و افزایش هزینه تماممحصوالت گوشتی و لبنی خریداري

از دامداران در رتبه  یو لبن یمحصوالت گوشت یدخر ینیتضم یمتبودن ق یینپا همچنین مانع شوند.رو میاقتصادي روبه

موانع توسعه واحدهاي دامداري درآمد در رتبه سوم کم ییانبه روستا یبانک یالتاعتبارات و تسه يواگذار یتدوم؛ و محدود

عامل  9 هاي دامداري سنتیواحد یریتمد يفرارو يهاچالش یعامل یلدر بخش تحل در منطقه مشخص شدند. سنتی

 یببه ترت یعامل استخراج 9 ینمودند. ان یینکل را تب یانسدرصد از وار 71از  یشمجموع ب عوامل در ینشد که ا ییشناسا

 يتکنولوژ ی،انسان یروين یفیو ک یکاهش کم یمتی،اعتبارات و مشکالت ق ینتأم ،دام يکم به غذا یشامل موانع دسترس

 یبانیپشت یابی،ضعف در بازار یجی،ترو -یکنندگان، مشکالت آموزش یدتول یسبک زندگ ییرتغ ی،سنت يدامدارها یینپا

 يواحدها یریتمد يفرارو چالش ینتردام مهم يکم به غذا یمانع دسترس .بودندی دامپزشک یفو خدمات ضع یناکاف

 ) و1385همکاران، ( و فر )، رضوان1390بیات و همکاران، ( هايیافتهشناخته شد؛ که با  دامداران یدگاهاز د یسنت يدامدار

)Tembo et al., 2014( به  ییانمراتع روستا تریشب يواگذار هايیهشامل گو هدسته از موانع ک یندارد که ا یخوانهم

 یفها و تضعدام يچرا یگاهشدن مراتع و جا یفو تضع ییوهواآب یدشد ییراتمراتع موجود، تغ یتو کمبود ظرف یعیمنابع طب

از حد ظرفیت به مراتع، دام بیش  دورو يیجهکه نت باشدیمراتع م یاياح يدام و عدم تالش برا يچرا یشافزا یلمراتع به دل
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 ینکه ا باشد،یم دستین ا از یگرو عوامل دمکرر در سالیان اخیر، عدم مدیریت صحیح مراتع روستایی  هايخشکسالی

دسته از موانع  دومین به همراه خواهند داشت. واحدهاي دامداري سنتی در زمینه مدیریترا  یاديها مشکالت زچالش

محصوالت  یدخر ینیتضم یمتبودن ق یینپاویژه  بهو  یمتیاعتبارات و مشکالت ق ینتأم شامل یقتحق ینا شده در استخراج

 هاي فراروي مدیریت واحدهاي دامداري سنتیچالشاز  یمحصوالت دام یمتق یدنوسانات شد و از دامداران یو لبن یگوشت

که این موانع ناشی  ؛مطابقت دارد) Numba et al., 2011(و ) Chagunda et al., 2015(پژوهش  یجکه با نتا باشد؛یم

باشد. همچنین هاي دامی در کشور میخام، افزایش قیمت دالر در بازار، واردات رانتی نهاده شیرمصوب  یمتاعمال نشدن قاز 

ارائه تسهیالت و  بهتمایلی  هاخواهد رفت و بانکبازار  طرفبه در گردش  یهسرماینگی در کشور، نقد افزایشبا توجه به 

ها که این چالش یاوردباال رو ب يهاها با بهرهو دامدار مجبور است به صندوقهاي با نرخ سود پایین به دامداران را ندارند وام

که در برخی شرایط  ايگونه بههاي تولید باال بودن هزینه ها در بازار واختالل در تنظیم قیمتاعث بروز مشکالتی از قبیل ب

شده در پژوهش  موانع مشخص ینتردسته از مهم ینسوم ندارد، شده است.را  گونه صرفه اقتصاديهیچي تولیدکننده برا

جوانان  یینچون رغبت پا يموانع شامل موارد ینبود. ا ی در بخش دامپروريانسان یروين یفیو ک یکاهش کم حاضر، چالش

همه  يو همکار یادز یکار خانوادگ یرويبه ن یازمختلف و ن یلجوانان از روستا به دال مهاجرت ي،به شغل دامدار ییروستا

مشکل که  ینمطابقت دارد. ا )1390باشی، ( قره و قورچی و )1395بورخانی و حسینی، ( یجکه با نتا باشد؛یخانواده م ياعضا

هاي جدید و مناسب جهت نیاز کمتر به فناوري گیري ازعدم بهره، نگرش منفی جوانان به شغل دامداري به دلیل تواندیم

 تر نسبت به مشاغل روستایی در شهرزحمت افراد خانواده، منزلت اجتماعی پایین شغل دامداري و چوپانی و وجود مشاغل کم

هاي فراروي مدیریت از جمله چالش یجهنت در که باعث سپرده شدن شغل دامداري به افراد مسن روستا خواهد شد؛باشد 

 يدامدارها یینپا يتکنولوژ چالش یقتحق ینشده، در ا از موانع استخراج دسته چهارمین .باشندواحدهاي دامداري سنتی می

و گوشت و  یربود که شامل نبود نژاد پربازده متناسب با شرایط منطقه، پایین بودن عملکرد دام بومی در تولید ش یسنت

) Banda et al., 2011( یقاتتحق یجکه با نتا باشد؛یها مدام یهدر تغذ یسنت يهانامناسب و روش يهااستفاده از خوراك

قرارگرفته است  يبندطبقه ینا یانیم يهادر دسته مدیریتیموانع  یقتحق ینمطابقت دارد. اگرچه در ا) Tebug, 2012(و 

تنوع  .باشدیم مدیریتیعوامل  يادر هر منطقه واحدهاي دامداري مدیریت يهاراهکار ترینیاز اساس یکیشک اما بدون

هاي کند که نژاد پربازده متناسب با اقلیم هر منطقه به همراه توصیهاقلیمی متفاوت در مناطق مختلف کشور ایجاب می

 ح نژاداصال مراکز تأسیس اقلیم، با هر سازگار و مناسب پرورش نژادهاي ضرورت به دامداران معرفی شوند. در راستاي پرورشی

همچنین عملکرد پایین  آید.عنوان اصلی مهم در توسعه صنعت دامپروري هر منطقه به شمار میبه  تخصصی آزمایشگاه و

نبود استراتژي اصالح نژاد دام در هاي جدید دامی و نهاده هاي بومی در تولید شیر و گوشت، عدم استفاده دامداران ازدام
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که عدم توجه به اجراي این مهم سبب هدر  شود؛راندمان تولید در واحدهاي دامداري میشک سبب پایین آمدن ، بیکشور

سبک  ییرتغ شده، چالش دسته از موانع استخراج پنجمین شود.هاي مالی زیادي به دامداران میرفت منابع و تحمیل زیان

مطابقت  )Cheruiyot and Otieno, 2017( ) و1390بیات و همکاران، ( هايیافته یجکنندگان بود که با نتایدتول یزندگ

 یشو گرا یشتیو مع یسنت یوهبه ش يدامدار هايیتچون کاهش مشارکت زنان در فعال يشامل موارد. این عامل دارد

 .باشدیروستا م یزندگ یآن با سبک سنت یو ناهمخوان ینیشهرنش یو فرهنگ زندگ یوهبه سبک و ش ییروستا يهاخانواده

آن است که زنان با داشتن توان و تجربه نقش  یانگرمختلف ب هايفعالیتمشارکت زنان در  در زمینه شدهانجام مطالعات 

خبر  و تولیددر اقتصاد  هاآن مؤثراز حضور  هابررسیدارند و دامپروري  يمختلف کشاورز هايفعالیتدر  ايکنندهتعیین

کند و همچنین تمامی افراد خانواده و نیروي کار زیادي را طلب می دهند، با توجه به اینکه شغل دامداري نیاز به همکاريمی

توان گفت این شرایط دامداران روستایی در نتیجه تغییر سبک زندگی روستاییان و نزدیک شدن به سبک زندگی شهري، می

 یجبود که با نتا جییترو - یشده، مشکالت آموزش دسته از موانع استخراج ینششم را مجبور به ترك این حرفه خواهد کرد.

 ,.DAFF, 2012; Banda et al( و )Cheruiyot and Otieno, 2017)، (1392میرزایی و زیبایی، ( هايیافته

2011; Chinogaramombe et al., 2008 (چون توجه نداشتن اداره تولید  يشامل بر موارد . این عاملمطابقت دارد

 رد. باشدیم یدجد یخوراک يهادامداران با نهاده ییآموزشی و ترویجی و عدم آشنا يهادامی و ترویج به برگزاري کالس

 ییشده هماهنگ نباشد موجب عدم آشناارائه يهاتوجه الزم نشود و آموزش دامداران روستایی یآموزش یازهايبه ن کهیصورت

هفتمین  شد.خواهد در آینده  شغل دامداريه عدم رغبت ب نهایت و در یدتول یسکر یش، افزاهاي جدید دامینهادهبا  دامدار

محصوالت  یدخر ینیتضم یمتبودن ق یینویژه پا و بهی مال -ياقتصادهاي در این تحقیق چالش دسته از موانع استخراج

که با  باشد؛یم یسنت يدامدار يواحدها مدیریتاز موانع  یمحصوالت دام یمتق یداز دامداران، نوسانات شد یو لبن یگوشت

 ;Numba et al., 2011) ،(DAFF, 2012; Banda et al., 2011( و )1390باشی، ( قره و قورچیپژوهش  یجنتا

Chinogaramombe et al., 2008است که غالب  ییهادسته از مشکالت، از آن جمله چالش یندارد. ا ) مطابقت

 يساختار هاييو دشوار هایتهمواره با محدود یراندر ا ياند. بازار محصوالت کشاورزبا آن مواجه يمحصوالت کشاورز

 قیمت یراز شود؛یبخش م ینمورد انتظار در ا یجدر حصول نتا یمناسب و ناتوان یبوده و سبب عدم بازده روروبه یاديز

عالوه بر  .دهدیم یشرا افزا دامدار هايینهکه هز کندیم ییرصورت ساالنه تغ بهو نیز هزینه خدمات دامپزشکی  ها، دارونهاده

 را در مواقع يکه پول نقد یمعن یناست. بد یريمردم روستایی و عشا يبرا یانداز بانکمثابه حساب پس به يدامداراین 

 مواد گوشت و یلها از قبآن یروزمره زندگ یحتاجاز ما یاديبخش ز ینچندهد. همقرار می يو یاربا فروش دام در اخت ضروري

ترین زمان ممکن به ، دامدار مجبور و ناچار هستند که تولیدات خود را در سریعگردداز دام تأمین می میطور مستق به یلبن
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 یینپا یلیخ یمتبه ق دامدارمحصوالت  یدخر ي، برادامداران یو دالالن با علم به ضعف مال بازار وارد و به فروش برسانند

و  يعوامل اقتصاد یجهنت . درپذیرندیها را مآن یمتق شکالت ذکرشدهی و سایر ممال یازن یلهم به دل دامدارکنند و اقدام 

 دسته از موانع استخراج ینمهشت است. واحدهاي سنتی دامداري هاي فراروي مدیریتچالشاز  یکیمسائل مربوط به بازار 

دارد؛ که  ) مطابقت1395حسینی، (بورخانی و  ) و1392میرزایی و زیبایی، ( هايیافته یجبود که با نتا یابیشده، ضعف در بازار

وارده به  يهاخسارت یفسخت بودن شرایط بیمه و پرداخت ضعو از دامداران  یتنبود صندوق حما چون يشامل موارد

از عملکرد صندوق بیمه راضی  دامدارانو اینکه  هاي خوددامبه بیمه  دامداراندر خصوص عدم رغبت  .باشدیدامداران م

موقع غرامت، باال بودن حق بیمه، برآورد پایین و پرداخت کم غرامت  عدم پرداخت به ه گرفت که،توان نتیجمینیستند 

رد. عالوه بر این تعدد خود ندا دامتمایلی به بیمه  دامداررا به همراه داشته و  دامدارانازجمله دالیلی است که نارضایتی 

هاي ناشی از شرایط نامناسب نگهداري از دامپزشکان مجرب و خسارتهاي دامی مختلف، دسترسی پایین دامداران به بیماري

بازار مسائل مهمی در مدیریت  در تولید هاينهاده قیمتی ثبات عدم و نامناسب توزیع دام در آخور و طویله و همچنین

حمایتی چون بیمه  هايدستگاه قالـب در کشـاورزان از توان با حمایـتمی ؛ کهشوندواحدهاي سنتی دامداران محسوب می

 یفخدمات ضع یزموانع ن از دسته آخرین تا حدودي کاهش داد. دام و ایجاد صندوق حمایت از دامداران این مشکالت را

و باال بودن  یبه داروهاي دام یمشکل دسترس ،که در دسترس نبودن دامپزشک و خدمات دامپزشکی باشدیم یدامپزشک

بورخانی و  یونیهما یجد؛ و با نتاندسته قرار دار ینجز ا مناسب در منطقه هایشگاهو آزما نبود مراکز اصالح نژاد وها قیمت آن

 DAFF, 2012; Banda et( و) Cheruiyot and Otieno, 2017) ،(Tembo et al., 2014(و ) 1395حسینی، (

al., 2011; Chinogaramombe et al., 2008 ( .هاي دامی در بازار، کمبود دارو افزایش قیمت دارو،مطابقت دارد

موقع  تشخیص بهافزایش تلفات دامی به علت مصرف داروي تقلبی، خسارت شدید به واحدهاي دامپروري به علت عدم 

هاي دامپزشکی از روستاها و عدم حضور دامپزشکان زن در روستاها و رغبت زیاد بیماري، دوري مراکز دامپزشکی و داروخانه

خدمات  یجهنت دارد. در خدمات دامپزشکیدر ارتباط با  ینوع همگی بهربه در شهرها دامپزشکان به معاینه سگ و گ

جمله موانع اصلی توسعه  نظران آن را ازکه اغلب صاحب شودیمحسوب م دامپروريیکی از مشکالت بخش  دامپزشکی

در راستاي کاهش مشکالت  .باشدیم واحدهاي دامداري سنتی مدیریتجزو موانع  یزن یقتحق ینکه در ا دانندیم دامپروري

  توان ارائه نمود؛آباد پیشنهادهاي زیر را میواحدهاي دامداري سنتی در شهرستان خرم

 یمهب یجتلف، تروبرداران از منابع مخکمبود علوفه بهره تأمینهاي چرا، پروانه یقکنترل دقصدور مجوز چرا به دامداران و   )1

و  یف مراتعجلوگیري تضعهاي اهردر سال را از  یبارندگ یزانمدت فصل چرا با توجه به م ییرسالی مراتع و تغخشک

 باشد.میمدت خشکسالی در کوتاهمقابله با 
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شده از سوي  شود که براي خرید تولیدات دامی قیمت تضمینبا توجه به نوسانات قیمتی و عدم ثبات بازار، پیشنهاد می )2

د اقدام هاي دامدار یارانه دولتی تعلق گیرد و دولت به تنظیم بازار به لحاظ حجم تولیهزینهبراي  دولت تعیین گردد.

  نماید.

 و نمونه دامداران حضور با هاي ترویجینمایشگاه تشکیل دامداران، و دامدار ویژه روستاییان هايگردهمایی برگزاري )3

 با باسواد مداردا روستاییان و مالقات شناخت افزایش براي دامداران، ايمنطقه هايتشکیل انجمن و متخصصین

 .شود گرفته بکار نمونه و دامداران متخصصین

 دادن اختصاص و یاهاي دامی، دارو نهاده آالت،ماشین خرید برايبهره کم  تسهیالت پرداخت از طریق دولت حمایت )4

 به تواندی دامداران میتمام بهمانند گسترش پوشش بیمه  دیگر حمایتی هايسیاستاتخاذ  و دامداران به ايیارانه نهاده

  .کند کمک واحدهاي دامداري سنتی يمدیریت بهینه

واحدهاي  ریت بهتررا براي مدی دامداران فنی نیازهاي ،نیازسنجی انجام و اصالح نژاد با تحقیقاتی مراکز است ضروري )5

 تامنطقه نمایند. محیط  و سازگار با ي بومی و اصیلهاداماصالح نژاد  به اقدام زمینه این در و شناسایی سنتی روستایی

در  پذیري دامدارانافزایش تولید در واحد خود، به باال رفتن قدرت ریسک براي دامداران رغبت و میل یشبرافزاعالوه 

 هاي جدید دامی کمک شود.یري از نهادهگبهرهي زمینه

صویب پیش از تعیین و ت گرددیپیشنهاد م شود،یدر سطح ملی تعیین م شیر با توجه به اینکه قیمت خرید تضمینی )6

رارگرفته و مورد تحلیل ق توسط سازمان جهاد کشاورزي واحدهاي ستی روستایی یدتول هايینهقیمت هرساله هز

  م گردد.اعالاي اقتصاد تولید، به شور يهاپیشنهادي با توجه به نرخ تورم ساالنه و افزایش هزینه نهاده هايیمتق

شغل  پذیرش و ادامه به تنسب فرد نگرش و آگاهی در میزان سواد، بودن باال که گفت توانمی اتمطالع نتایج به توجه با )7

 شغل با مرتبط جهات از همه بردارانبهره کردن آگاه و مداوم گسترده، طور به آموزش بنابراین، ؛دارد مثبت دامداري اثر

  .خواهد بود مؤثر دامداري

تقویت  ین صورت باادر  د،اگر دولت بتواند از طریق مختلف انگیزه الزم را براي دامداران جهت تمرکز بر دامداري ایجاد کن )8

 خطرپذیرتر و پرسود ،پربازدههاي ي تولیدي و دامهاروشسوي توان انتظار داشت که به هاي مدیریتی دامدار میتوانایی

 آیند،هاي تولید برنهروستایی نیاز به بنیه قوي دارند تا بتوانند از عهده هزی حرکت کرد. کشاورزان دامداران سنتی و

تواند که می ملی استدام ازجمله عوا رأستسهیل اعتبارات به دامداران، پرهیز از کاغذبازي و افزایش وام به ازاي هر 

  موجبات افزایش رغبت دامداران را فراهم کند.
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ین بنابرا باشد،ت میعمده دامداران عدم ثبات و نبود بازار مشخص براي فروش محصوالبا توجه به اینکه یکی از مشکالت  )9

منظور اجراي هماهنگی در امور  هاي تولیدي و ایجاد اتحادیه مشترك بین این تعاونی در منطقه بهتشکیل تعاونی

 شود.ها توصیه میها و داللسیاست خرید تضمینی و حذف واسطه

دام و  مخصوص یولوژیکیو مواد ب ، واکسنسرم يدارو انواع ، ورود و صدور فروشو قیمت در مورد ساخت ظارتن )10

، یولوژیکیها، مواد بها، سرم، واکسن، مرکبساده يداروها و فروش یبو ترک یهکار ته به اشتغال يصدور پروانه برا

 گیرد.یقرار م یدامپزشک مورد مصرف مختلف کالاش به که یگريو مواد د سموم ،یمواد ضدعفون

روانه پکشور و صدور  يو مراکز دامدار در مناطق یکادر فن یتترب ینهمچن ،یدامپزشک يهاشبکه و توسعه یستأس )11

 یریتو مد گذاريیاستدام و س و درمان کوبییهما به اشتغال ینهمچن ،یدامپزشک يهاو درمانگاه هایمارستانب یستأس

با  مبارزه به مربوط یو مواد ضدعفون سموم ،یولوژیکیها، مواد بها، سرمداروها، واکسن ،یفن و لوازم یلتأمین وسا

  ی.دام هايیماريب
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Abstract 

The livestock sector, as one of the sub-sectors of agriculture, plays a major role in food security in the 

community. Contrary to the high level of production in the country's economy as a whole and in the 

agricultural economy, the producers of this sector have not been particularly respected by the 

researchers. In this research, the purpose of this study was to investigate the obstacles to development of 

traditional livestock units in Khorramabad city. The statistical population included rural dairy farmers 

in Khorramabad city (N = 12014) in the year 1396-97. From farmers' society, 175 people were selected 

using the Cochran formula as sample size. Then, ranchers were selected by multi-stage sampling method 

and the required data were collected by a questionnaire. Based on the results of exploratory factor 

analysis, the barriers to the development of traditional livestock units in Khorramabad County ranked 

respectively in nine categories; (1) environmental obstacles to agriculture; (2) credits; prices; (3) family-

oriented attitudes; (4) management; (5) socio-cultural; (6) educational-skill; (7) economic-financial; (8) 

support; Included. These factors were able to explain 71.48% of the total variance. 

Keywords: Animal husbandry, Livestock subdivision, Traditional animal husbandry barriers and Factor 

analysis 

 

 


