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 دهیچک

به امور دامکند. مي ایفا ملي ةایران نقش مهمي در توسع ژهیوبهکشورهاي دنیا و  شتریببخش کشاورزي در 

و صنایع  اشتغالپروتئین کشور در کنار ایجاد  نیتأمدار کشاورزي عهدهمهم  يهابخشریاز ز يکی عنوان

صحیح از وضعیت موجود مناطق  واخت علمي شن به بخش این ةریزي هدفمند توسعبرنامه .استوابسته 

 هايوضعیت شهرستان يبررسحاضر  ةارزشیابان -هدف تحقیق توصیفي ،رونیااز  .ارددنیاز ریزي برنامه

اسناد ) ثانویه هايداده تلفیق از .ستهاشهرستان این يبندهرتبو  يدامپرور يهاشاخص استان زنجان از لحاظ

 برخي از لیستچك)تکمیل  اولیه نیز و( نهادها و هاسازمان وب فضاي در یا چاپي صورتهب یافتهنتشارا

از مطالعات قبلي که شد  استفاده 1849 سال براي دامپروري وضعیت با مرتبطشاخص  84 براي( هاسازمان

 پردازشپس از ها . دادهشد استخراجمي علوم دا نیز و روستایي ةتوسعو  ترویجنظران مصاحبه با صاحبو 

 نددشدهي گراناهان وزنبا استفاده از روش مك ،تقسیم بر میانگین روشاز کردن مقیاس بدونو  Excelدر 

 يراب هاشاخص توصیفي مقادیر باهاي جغرافیایي با تلفیق الیهو  GISفزار انرم از استفاده با ادامه در و

هاي ، شهرستاندامپروري ةتوسع از لحاظ شاخص ترکیبي کل. نتایج نشان داد شدها اقدام بندي شهرستانرتبه

 در ،. همچنینهاي اول تا هفتم قرار دارنددر مکان ماهنشان و خدابنده ایجرود، طارم،خرمدره،  ابهر، زنجان،

 ع وابستهمحصوالت دامي، صنای ةبرداران، مدیریت بیمپرورشي و تولیدي بهره تیریمدشاخص هفت زیر
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ي یاهدپیشنها ،بندي شدند. براساس نتایج مطالعهاستان رتبه يهاشهرستانآموزشي و ترویجي  نیز انساني و

 .شوديمبخش دامپروري در استان ارائه  يگذاراستیسبهبود مدیریت و  يبرادر پایان مقاله 
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Centre, 2010 .)عنوان يكي از بهدامداري  و دامپروري
 ةكنندنيتأمضمن اينكه منبع اصلي مهم كشاورزي  يهابخشريز

بعد از زراعت و باغباني  ،آيدشمار ميبههاي پروتئيني كشور فراورده
 . اين فعاليتداردبخش كشاورزي  ةافزودباالترين سهم را در ارزش 

وستايي، عشايري و صنعتي انجام برداري ردر قالب سه نوع بهره
برداران روستايي بهرهآن به  ازتوجهي  انيشاد و سهم ريگمي

 22كه حدود طوريهب ،(Siefolahi et al., 2010) اختصاص دارد
مستقيم در  طور مستقيم و غيربخش كشاورزي بهن شاغالدرصد 
 72حدود  ،ديگر عبارتبه ؛هاي دامپروري فعاليت دارندفعاليت

درصد  32درصد عشاير و  02درصد از جمعيت شاغل روستاها، 
ام مربوط به بخش امور د يهاتيفعالجمعيت شهرنشين در 

نزديک است  ذكر انيشا (.(Rezvanfar et al., 2007 فعاليت دارند
توليدكنندگان روستايي در بخش كشاورزي  درصد 02به 

پا حال توسعه را نيز كشاورزان و دامداران خردهكشورهاي در
 صنعت دامپروري (.(Rezvanfar et al., 2006 دهندتشكيل مي

زاست كه پس از صنعت نفت ه و اشتغالپويا، زايند يصنعت
ن تريو يكي از اصلي بيشترين سرمايه را به خود جذب كرد

 Hasan) شوديني و لبني محسوب ميئهاي توليد مواد پروتبخش

abadizadeh & Farajolah hoseini, 2010)  المللي بيندر سطح و
جهان  يت دامدات محصواليدرصد از تول 0/3تا  00/2 نيب نيز

 (.(Sharifi et al., 2009 ستران ايابه  مربوط
علمي و دقيق  يهاتوسعه از روش به رسيدن يبرا هامروز 

كه قبل از تدوين اهداف طوريهب ،دنگيرمي بهره ريزيبرنامه
شناخت اوليه و دقيق آن منطقه در  ،اياستان يا منطقهبراي 

نخستين قدم در  ،ديگر عبارتبه ؛گيردمياولويت قرار 
اي، شناسايي وضع موجود آن مناطق در ريزي منطقهبرنامه
اجتماعي و فرهنگي است. با اين  صادي،تهاي مختلف اقزمينه

توان و مي دوشيمهاي مناطق مشخص كار تنگناها و محدوديت
 و هاشاخص ،راستا اين در. كرد اقدام هاآن كردنبراي برطرف

گوناگون نشان  هايزمينه در را مناطق وضع تواندمي هامعرف
 دهد.

Rezvanfar et al.  (2006) ندايونسون گزارش كرد به نقل از 
در مناطق  يبانيو خدمات پشت يجيساختن خدمات ترومتناسب

كشاورزان و دامداران  يمندزان بهرهيمختلف، م يبا استعدادها
 يازهاين به ييپاسخگو ،رواين از. كنديم يمنطق ن خدماتيرا از ا

 ةتوسع وضعيت بررسيازمند سنجش و يناول  ةدر وهل مناطق
با  .استريزي برنامهمورد  يهاشاخص لحاظ مناطق از

کيخدمات از  ةدهندهئمختلف ارا يهاسازمانگرفتن تنوع نظردر
بهگر و ياوت مناطق از طرف دمتف يازهايطرف و استعدادها و ن

 ،ص امكانات و اعتباراتيتخص يبرا يزيرمنظور امكان برنامه
شناخت . دشومناطق مشخص  يافتگيسطح توسعهضرورت دارد 

بهبود  موجبدر سطح مناطق  يافتگيزان توسعهيم
و عوامل آن و تالش در  تو شناخت مشكال يسانرخدمات

علت به ،رياخ يهاسالدر  .دشومي هاآنن كردبرطرف يراستا
و ها يگذارهيسرما ،مناطق يندبشناخت و رتبه نبود

و شكاف در سطح  شدنيقطب موجبها يگذاراستيس
  (.(Fazayeli, 2007 ه استشد هايدامداريافتگي هتوسع

 جرود،ي، اابهر شهرستان هفت استان زنجان با داشتن
 77بخش و  37 ،ماهنشان و زنجان، طارم خرمدره، خدابنده،
 درصد 23/70كه  است تيجمعنفر  723/077 يدارا دهستان

 شهرساكن  آندرصد  00/37و  روستا 3372 در ساكن آن
 ،يو صنعت يسنت يواحد دام 0.723.371 اين استان با .هستند

 ،يبردار دامبهره 37307 ،يكشاورز ردارببهره 777/21
هكتار  222/317/3، يزراع و ين كشاورزيهكتار زم 070/322/3
تن  370/23 ،قرمز تن گوشت 33/370 ،د ساالنهيو تول مرتع

تن  2710 و مرغتن گوشت  010/30، تن عسل 3332 ،ريش
در كشور  يمحصوالت دام ديتول يهاقطباز  يكي مرغتخم

 Organization of Jihad-e-Agriculture of) شودمحسوب مي

Zanjan, 2011.)  

 

 قیتحق ةپیشین
 37 از يريگبا بهره Barghi et al. (2011) قيتحق جةينت

 و شكاف كهآن بود  انگريب يكشاورز ةتوسع ةنيشاخص در زم
 نةيزماستان اصفهان در  يهاشهرستان نيب ينابرابر

 برابر 7/37 تا آن نسبت و است قيعم يكشاورز يهاتيفعال
 يهاشهرستان زمرةدر  آبادنجف و فالورجان اصفهان،. است

 نيترمحروم از شهردونيفر و دگانچا خوانسار، و افتهيتوسعه
 Jamshidi .بودند يمورد بررس يهاشاخص نظر از هاشهرستان

 و يكشاورز توسعةسطوح  نييتعبا عنوان  قييتحق در2011) )
 02در استان زنجان با استفاده از  يامنطقه يهاينابرابر

ابهر و  ،سطح نيباالتر زنجان و طارم داد گزارششاخص 
ماهنشان و خدابنده  جرود،يامتوسط و  سطحخرمدره 

ا وجود ب باال ةمطالع. نددار را يكشاورز توسعة سطح نيترنييپا
صورت كلي، بخش كشاورزي به ةابعاد توسع ةبررسي هم

 .رت دقيق مطالعه نكردصودامداري استان را به

Abdolahzade et al. (2011) و  نيبا هدف تدو يقيدر تحق
 يهاينابرابر ليتحل منظوربه ،مناسب يهاشاخص ياعتبارسنج

استان  درشاخص  00با استفاده از  ،يكشاورز ةتوسع ييفضا
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 به مربوط ينابرابر سطح نيشتريب كردند گزارشفارس 
 ةتوسع يخدمات -يرساختيز نيز و يمال -ياقتصاد يهاشاخص
 و عيصنا ،يكشاورز ياعتبار يهامؤسسه لياز قب يكشاورز

 . است يكشاورز ييروستا يهايتعاون

Ziadi et al. (2010) درجة مطالعةبه  يقيتحق در 
وش به ر يشرق جانياستان آذربا يهاشهرستان يافتگيتوسعه

(HDI) 13 از استفاده با (يانسان توسعة يبي)شاخص ترك 
 استان يهارستانهش انيمداد  شانن جينتا. پرداختند شاخص

 وجود ياساس تفاوت توسعه يهاشاخص از يبرخوردار لحاظ به
 برخوردار، گروه سه در يبندرتبه قابل هاشهرستان نيا و دارد

 زانيم بر زمان گذشت با كه ندامحروم و ربرخوردامهين
 .شد افزوده هاآن يبرخوردار

Tagvayi  Beshag &(2011) با عنوان  شاندر مطالعه
 يبندسطح و يكشاورز توسعة يهابر شاخص يليتحل

 به اسكالوگرام، روش با خوزستان استان يهاشهرستان
 استان يهاتانشهرس يكشاورز يبندسطح و ييشناسا

 جيشاخص توسعه پرداختند. نتا 13از  يريگبهره با خوزستان
 استان از يهاشهرستان نيب ياديز شكاف و اختالفنشان داد 

 در دزفول و اهواز كهيطوربهوجود دارد،  يكشاورز توسعةنظر 
تبه ر نيترنييپا در دو هر هيديام و جانيهند و هارتبه نيباالتر

 .دارند قرار يكشاورز توسعةاز 
Kohansal & Rafiei Darani   (2009)درجةسنجش  به 

استان خراسان  يهاشهرستان در يكشاورز يافتگيتوسعه
 نشان داد جيپرداختند. نتا ياصل شاخص دهدر چارچوب  يرضو

 يگافتيتوسعه ةدرج ،سبزوار و مانيفر چناران، يهاشهرستان
 و دارند هاشهرستان گريد به سبتن ييباال يكشاورز

قرار  يانيپا ةمرتب در زين گناباد و شابورين كالت، يهاشهرستان
 دارند.

 Pezeshki & Zarafshani(2008 )ةتوسع يابيارز با 
 در ،يمنطق فاز از استفاده با كرمانشاه يهادهستان يكشاورز

 درودفرامان، يهادهستان كه كردند گزارشاخص ش 10 قالب
كوزران،  لوفر،ياول، سراب ن ةرتب درو جاللوند  دربندانيم

سوم  ةرتب در دشتيدوم و ماه ةرتب در يارخانيچقانرگس و اله
 افتهيتوسعه كمتر يهادهستان فيدر رد هاآن ةو هم دارند قرار

 و پنجم و چهارم يهادر رتبه زين روزآباديو سر ف لواريب .هستند
 . گرفتند قرار افتهينتوسعه يهادهستان گروه در

Rezvanfar et al.  (2006) اي با عنوان در مطالعه نيز
به ،هاي مختلف كشور از نظر ظرفيت دامپرورياستان يبندگروه

را  ريز ةچهار منطق ،يبانيخدمات پشت ئةاراكردن منطقيمنظور 

غربي، شرقي، آذربايجانيافته )آذربايجانبسيار توسعهنام بردند: 
مازندران، ) يافتگي باالتوسعه ،خوزستان، اردبيل و كردستان(

بختياري، ايالم، مركزي، هرمزگان، كرمانشاه، وزنجان، چهارمحال
 ايينپ يافتگيتوسعه ،ن(خراسان، اصفهان، بوشهر، كرمان و گيال

 ارييافتگي بساحمد، فارس و لرستان( و توسعهربوي و يلويهگكه)
 . )همدان، تهران و سيستان و بلوچستان( نييپا

 Gerber et al. (2008) اي با عنوان ر مطالعهد يزن
گذاري امور دام بر مبناي صميماتي براي سياستتهاي حمايت

ضرورت تلفيق اطالعات مكاني و  يبررسموقعيت مكاني به 
اوگاندا و امور دام و نقاط قوت و ضعف در  ةاي در زمينداده

 هايبررسي شاخص با ،ديگر ياه. در مطالعندتايلند پرداخت
هاي هنهادمنابع و  ةگاناد پنجپايدار كشاورزي از لحاظ ابع ةتوسع

 ةكشاورزي، محيط زيست و اكوسيستم، جامع ةكشاورزي، توسع
 03مديريتي و با استفاده از و  روستايي و علمي، آموزشي

 00كشاورزي و  ةاصلي توسع ةكشور چين به نه منطق ،شاخص
 .(Xu et al., 2006) شد بخش تقسيمزير

 BardianaMoradnejhad(2008) شاخص  32استفاده از  با
 ةعمد يهاشاخص با هااستان يافتگيتوسعه ةدرج يبه بررس

شكاف و  داد نشانتحقيق  جينتا .پرداخت يبخش كشاورز
 قيعم يكشاورز يهاتيفعال ةنيزم در هااستان نيب ينابرابر
ن، راخراسان، فارس، مازند .برابر است و نسبت آن تا پنج است

 ترافتهيتوسعه يهااستان ةكرمان، اصفهان و تهران در زمر
 وهيلويكهگ بوشهر، هرمزگان، بلوچستان،وستانيس ،هستند

 نيترمحروم از زين ياريبختوچهارمحال و الميا قم، راحمد،يبو
 .رونديم شماربه هااستان

 Molaei (2008) يافتگيتوسعه يبه بررس ايمطالعه در 
 3121 و 3171 يزمان مقطع دو در كشور يهااستان يكشاورز

 ةسطح توسع داد نشان نتايج. پرداخت شاخص 37 از استفاده با
 رييمورد مطالعه تغ يهاسال دركشور  يهااستان يكشاورز

 7/32 زانيبه م يشدت نابرابر بينداشته است، اما ضر يچندان
 .ه استيافت شيافزا درصد

 نةيزممطالعات مختلفي در  ،دشدر باال اشاره  كهطورهمان
 زني وهاي مختلف توسعه بندي مناطق در ارتباط با شاخصرتبه
 هايشاخص كه صورت گرفت جهانكشاورزي در كشور و  ةتوسع
علمي  تئهي اعضايبا  صاحبهماين مطالعات و  ازحاضر  ةمطالع

ي علوم دام نيز و روستايي توسعةو  ترويج رشتةو كارشناسان 
يک از بودن وضعيت هرنمشخصدليل به. شد استخراج

يافتگي هاي توسعههاي استان از لحاظ شاخصشهرستان
ا، هاي اجرايي در روستاهعلت تعداد زياد سازماندامپروري و به
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و  يريدچار سوگ هايگذارهيو سرما يگذاراستيسامكان دارد 
در  يتوازننامو  شدنيقطب موجبو در درازمدت  دونتناقض ش

 راستاي درحاضر  تحقيق نيبنابرا ؛دنشودهي و توليد خدمات
 موجود وضعيت ييشناسا. 3 :گرفت انجام ريز هدف چهار به پاسخ
. 0 ،يدامپرور يهااخصش براساس هاشهرستان از يکهر ةتوسع
 ةمطالع مورد هايشاخص براساس هااين شهرستان يبندرتبه

 اساسبر هاشهرستان كلي يبندرتبه. 1 ،مربوط به هر عامل
 ةارائ. 7 ،کيشمات صورتبه آن ةارائ و مطالعه مورد هايشاخص
 از کيهر موقعيتبا توجه به  هاي متناسبو راهكار اهپيشنهاد

 .هاشهرستان
 

 هاروشمواد و 
يز كه از نظر هدف ن است تحليلي -حاضر از نوع توصيفي قيتحق

از دو نوع داده  ،حاضر تحقيق در .شودكاربردي محسوب مي
 ةشدچاپ اسناد نيز و سايتوب به رجوع با. دشاستفاده 

مختلف واقع در استان از قبيل سازمان دامپزشكي،  هايزمانسا
 ةكل منابع طبيعي، صندوق بيم ة، ادارسازمان جهاد كشاورزي

هاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي داده ،محصوالت كشاورزي
 نةيزم در اما ،دشآوري ها جمعدردسترس براي برخي از شاخص

 ،نيبنابرا ؛نداشت وجود دوم دست هايداده هاشاخص برخي
چکو تكميل  هاسازمان اين به حضوري مراجعةضمن  نامحقق
 انيشاها اقدام كردند. آوري اين دادهجمع هب ،شدهتهيه ليست

 .است 3120 هامربوط به تحليل شاخص ةاست سال پاي ذكر
 ملي آمار ، سازمانيوزارت جهاد كشاورز ياهتيسااز  ،نيهمچن

 72از  يكل طوربهد. شاستخراج  يلياطالعات تكم ايران نيز
  يدامپرور ايتوسعه وضعيت سنجش يبراشاخص مرتبط 

قات يمنابع و تحق يحاصل بررس هاشاخص اين كه دشاستفاده 
بخش مقدمه(  رد ذكرشده)مطالعات  نهين زميگرفته در اصورت

 ةنيدر زم ييمرتبط و اجرا نظرانصاحبمصاحبه و مشورت با و 
 علمي تئ)اعضاي هي ييروستا ةتوسع ترويج و و علوم دامي

واحد . بود (كشاورزي جهاد سازمان كارشناسان ها،دانشگاه
 يآورجمعپس از  ن،يبنابرا ؛ها با همديگر متفاوت بودشاخص

م بر ياز روش تقس ،هاآن يسازمرتبط و شاخص يرهايمتغ
كردن بدون واحد يعلم يهاروشاز  يكيكه  -نيانگيم

 هاشاخص كردنو استانداردواحدها  حذف براي -ستهاشاخص
 مربوط مطالعات دره آنجاك از .(Kalantari, 2009) دشاستفاده 

 هايروش ،تواند متفاوت باشدها ميوزن شاخص ،بنديسطح به
 استفاده هاشاخص از يکاختصاص وزن به هر يبرامختلفي نيز 

 يبرا هاشاخص مقياس رفع از پس ،مطالعه اين در. شودمي
 از يكي كهشد  استفادهگراناهان از روش مک هادهي آنوزن

 بيمتوسط ضر ،در اين روش .است دهيوزنعلمي  هايشرو
 لحاظ شاخص وزن عنوانمورد مطالعه به هايشاخص يهمبستگ

شاخص  ه،گان72 يهاشاخص تمام اعمال وزنبا  سپس .دشومي
 مرحلةدر  .شدمحاسبه  (CI: Composite Index) كل يبيترك
 (GIS: Geographicalسيستم اطالعات جغرافيايي از ،بعد

Information System) به. شدهاي بعدي استفاده تحليل براي
مورد مطالعه در  هايپردازي شاخصپس از داده ،منظوراين
 با آمدهدستهب توصيفي هاياليه ،SPSSو  Excelافزارهاي نرم
در محيط  هاشهرستان دارمختصات و جغرافيايي هاياليه

ArcGis 9.3 استخراج و هاآن پردازشسپس  و شد تلفيق 
 . گرفت انجام بنديپهنه نةيزمدر  نظر مورد هاينقشه
 

 هایافته
ي هاشاخصيک از هر نظراستان از  يهاشهرستانوضعيت 

. منعكس شد 3مورد استفاده در جدول 
هاي استان در شود شهرستانمشاهده مي طوركههمان

هاي مناسب، متوسط هاي مربوط به دامپروري وضعيتشاخص
في دارند. از لحاظ شاخص نسبت سطح مرتع )هكتار( به و ضعي

 شرايط آب و هوايي ليدلماهنشان و طارم به ،واحد دامي كل
ن ها دارند. در ايتري نسبت به بقية شهرستانوضعيت مناسب

 هازمينه، ابهر وضعيت مناسبي در مقايسه با بقية شهرستان
 اين رد دامي واحدهاي از نسبتي است ذكر انيشا. ندارد

بودند )رتبة دوم  صنعتينيمه و صنعتي صورتبه شهرستان
صنعتي به كل  يدرمورد شاخص نسبت كل واحد دامي پرورش

همين مورد بر  ني(؛ بنابرا32/2واحد دامي در استان با مقدار 
 وضعيت پايين اين شاخص در شهرستان اثرگذار بود.

 

 

 
 



 33     ... های استان زنجان ازیافتگي شهرستانطح توسعهبررسي س: شمس و جوادی 

 

 مطالعههای مورد استان براساس شاخص یهاهریك از شهرستان. وضعیت 1جدول 
 خرمدره خدابنده ايجرود ابهر ماهنشان طارم زنجان شاخص شاخص کد

 116/2 268/2 228/2 289/2 869/2 255/2 881/2 هکتار( به کل واحد دامينسبت سطح مرتع ) 1
 246/2 242/2 264/2 142/2 122/2 252/2 164/2 هکتار( به کل واحد دامي) نسبت سطح پس چر مزارع 2
 858/2 285/2 189/2 142/2 225/2 224/2 182/2 صنعتي به کل واحد دامي ينسبت کل واحد دامي پرورش 8

 48/118 58/125 222/68 81/812 56/112 22/844 8/182 بردار داميهبهرنسبت کل واحد دامي به تعداد  8

 222/2 152/2 516/2 262/2 562/2 264/2 256/2 برداران کشاورزيبرداران دامي به تعداد کل بهرهنسبت بهره 5

 222/2 285/2 254/2 162/2 849/2 145/2 295/2 )کیلو( به جمعیت شهرستان شیر ةساالننسبت میزان تولید  6

 229/2 228/2 288/2 225/2 251/2 285/2 212/2 جمعیت شهرستان )کیلو( به گوشت قرمز ةنسبت میزان تولید ساالن 2

 218/2 228/2 288/2 282/2 224/2 212/2 288/2 گوشت مرغ )کیلو( به جمعیت شهرستان ةساالننسبت میزان تولید  4

 862/2 896/2 228/2 288/2 288/1 268/1 512/2 عسل )کیلو( به جمعیت شهرستان ةساالننسبت میزان تولید  9

 286/2 222/2 2 286/2 2 2 228/2 مرغ )کیلو( به جمعیت شهرستانتخم ةساالننسبت میزان تولید  12

، یونجه و جو آبي و دام )ذرت ةتغذی ةعلوفنسبت میزان سطح زیر کشت  11
 زراعي سال كیبه میزان سطح زیر کشت کل محصوالت زراعي در  (دیم

196/2 285/2 226/2 192/2 198/2 112/2 148/2 

 62/821 58/588 5/1119 629/81 2/1149 22/822 5/624 نسبت تعداد کل کندوها به تعداد افراد شاغل در زنبورداري 12

 62/182 22/826 622 988/42 11/992 26/184 2/815 (نسبت تعداد کل کندوها به سطح زیر کشت باغات )هکتار 18

 285/2 228/2 285/2 182/2 152/2 296/2 229/2 عمیق يهاچاهحلقه آبزیان به تعداد  ةنسبت ظرفیت پرورش ساالن 18

 545/28 152/82 248/6 18/182 966/2 22/112 62/41 نسبت تعداد کندوهاي مدرن به تعداد کندوهاي بومي 15

 12/529 899/26 652/58 8/2226 195/14 19/151 6/582 برداران داميطیور صنعتي به بهره ةت تعداد قطعنسب 16

 262/2 221/2 211/2 282/2 219/2 2 928/2 واحد دامي 1222نسبت دامپزشك و تکنسین دامپزشکي به  12

 224/2 228/2 225/2 222/2 222/2 2 224/2 واحد دامي 1222نسبت تعداد مراکز خدماتي دامپزشکي به  14

 228/2 212/2 228/2 215/2 222/2 212/2 214/2 واحد دامي 1222نسبت تعداد کارشناس مراکز خدمات دامپروري بخش خصوصي به  19

 222/2 224/2 222/2 228/2 222/2 228/2 229/2 به تعداد کل کندوهاي مدرن )تن( عسل کندوي مدرن ةنسبت کل تولید ساالن 22

 818/2 864/2 246/2 222/2 128/2 816/2 184/2 برداران داميبت تعداد مددکاران ترویجي کشاورزي به بهرهنس 21

 212/2 222/2 211/2 222/2 222/2 212/2 224/2 بردار داميبهره 1222نسبت کارشناسان ترویجي سازمان جهاد کشاورزي به  22

 226/2 222/2 222/2 282/2 228/2 282/2 224/2 بردار داميبهرهخصوصي و دولتي( به نسبت تعداد کل کارشناسان دامي )بخش  28

 259/2 298/2 221/2 288/2 296/2 825/2 228/2 دام سنگین رأس 1222نسبت تعداد تکنسین تلقیح مصنوعي به  28

 268/2 284/2 284/2 266/2 229/2 289/2 229/2 نسبت تعداد مراکز خدمات جهاد کشاورزي به روستاهاي تحت پوشش 25

 288/2 892/2 298/2 121/2 225/2 229/2 164/2 واحد دامي 1222آوري شیر )تن( به جمعنسبت ظرفیت فعالیت مراکز  26

 2 2 224/2 221/2 214/2 221/2 266/2 )تن( به کل واحد دامي نسبت ظرفیت فعالیت صنایع تبدیلي دام 22

 222/2 2 2 221/2 2 2 222/2 قطعه طیور 122222صنعتي طیور )تن( به  ياهکشتارگاهنسبت ظرفیت  24

 2 2 2 2 2 2 228/2 واحد دامي 122222)تن( به  صنعتي دام يهاکشتارگاهنسبت ظرفیت  29

 222 222 222 222 222 222 162/2 واحد دامي 122222 سنتي دام به يهاکشتارگاهنسبت تعداد  82

 422/2 222/2 222 222 222 222 222/2 واحد دامي 122222اکز فروش احشام به نسبت تعداد مر 81

 222 222 222 222/2 222 222 212/2 خوراک دام )کیلو( به واحد دامي يهاکارخانه دیتولنسبت ظرفیت  82

 128/2 222/2 245/2 281/2 258/2 226/2 218/2 دام سبك رأسشده به کل بیمهدام سبك  رأسنسبت تعداد  88

 219/2 282/2 285/2 129/2 288/2 215/2 215/2 دام سنگین رأسشده به کل بیمهدام سنگین  رأسنسبت تعداد  88

 2 2 2 2 224/2 112/2 212/2 شده به کل کندوي عسلبیمهنسبت تعداد کندوي عسل  85

 2 824/26 2 2 2 585/8 961/2 آبزیان ةساالنشده به کل تولید بیمهنسبت ظرفیت تولید آبزیان  86

 228/1 589/2 242/1 246/1 562/1 251/2 822/2 واحد دامي 1222دامي به  ةبیماران زکارگنسبت کل  82

 184/2 296/2 112/2 858/2 128/2 292/2 282/2 گذاران دامي به کل بهره برداران دامپروريبیمهکل نسبت  84

 228/2 229/2 2 212/2 225/2 211/2 226/2 کشاورزي ربردابهره 1222دامي به  يهاتشکلت تعداد افراد عضو در نسب 89

 2 2 886/2 218/2 826/2 285/2 848/2 ظرفیت تولید کل صنایع تبدیلي )تن( به کل تولیدات دامي )تن(نسبت  82

 29/2 25/2 12/2 22/2 22/2 29/2 29/2 کشاورزي ربردارهبه 1222کشاورزي به  ةخدمات توسع يهاشرکتنسبت تعداد  81

 224/2 226/2 218/2 226/2 228/2 225/2 224/2 ساماندهي دام روستایي توسط جهاد کشاورزي به کل واحد دامي يهاطرحنسبت ظرفیت اجراي  82

 224/2 226/2 215/2 226/2 228/2 226/2 224/2 کشاورزي ربردابهره 1222) نفر روز( به  گرفتهترویجي انجام يهاآموزشنسبت میزان  88

 211/2 281/2 228/2 216/2 222/2 214/2 222/2 واحد دامي 1222اماکن دامي به  ةشدنوسازيسازي و نسبت تعداد واحدهاي به 88

 2 4 2 2 2 6 12 نسبت تعداد مربي آموزش کشاورزي به مراکز آموزش کشاورزي دولتي 85

 852/2 266/2 226/2 882/2 215/2 882/2 212/2 بردار داميدیپلم و باالتر به کل بهره بردار دامي داراي تحصیالتسبت تعداد بهرهن 86

 881/2 211/2 888/8 212/2 812/2 265/2 162/2 برداران دامي به کل جمعیت مناطق روستایيبهرهنسبت تعداد افراد تحت تکفل  82

 861/2 122/2 2 818/2 212/2 248/2 149/2 برداران دامپروريبهرهعضو در تشکل دامپروري به کل  نسبت افراد 84

تا  کردنگرد مهنگا نیبنابرا ؛است 6و بیشتر از  6 شانرقم اعشاری ند،شد مشخص صفر عدد با که یيهاشاخص: نکته) پژوهش یهاافتهی: مأخذ

 .(ندشد صفر نمایش داده صورتبهرقم اعشار  9
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برداران دامي به تعداد كل نسبت بهره»شاخص  در ماهنشان
 نشان و( 370/2) اول قرار دارد ةرتب در «برداران كشاورزيبهره
داران كشاورزي اين شهرستان دام از نصف بهره بيشتر دهدمي

نسبت كل واحد »شاخص  در ز،ين ليدلهمينبهدارند. هم نگه مي
در  223/2با مقدار  «صنعتي به كل واحد دامي يدامي پرورش

نيز قبل از ماهنشان از  ايجرودشهرستان قرار دارد.  آخر رتبة
دهد نشان مي وقرار دارد  337/2با مقدار  شدهذكرلحاظ شاخص 

 مقايسه با جمعيت در بيشتريدامي  برداربهرهدو شهرستان  اين
 ي و كشاورزي خود دارند. روستاي
ه آبزيان ب ةساالننسبت ظرفيت پرورش »لحاظ شاخص  از

 ،آمد جدول در كهطورهمان «عميق يهاحلقه چاهتعداد 
 قرار دوم و اول هايرتبه( در 317/2) ابهر و( 337/2) ماهنشان

 و تاليش تيريمد يشده از سوارائه يآمارها اساسبر. دارند
 0333استان زنجان  ديتول زانيم 3120سال  در ان،يآبز امور
 انيماهتن(  3303)درصد  77كه  بود يسردآب انيماه تن

 .كرد ديتولماهنشان  را استان نيا يآبسرد
نسبت دامپزشک و تكنسين دامپزشكي به » نةيزم در
قرار  اول رتبة در 077/2 مقدار با زنجان «واحد دامي 3222

آن است كه به ازاي هزار واحد دامي در حدود  انگريبدارد و 
 ايرس نه،يمز اين يک نفر دامپزشک يا تكنسين وجود دارد. در

 . دندار زنجان با يتوجه انيشا تفاوت هاشهرستان

 برداربهره 3222 به ترويجي مددكاران نسبت لحاظ از
 در اام است، مناسب باًيتقر استان هايشهرستان وضعيت دامي،

. رسدنمي نظربه مناسب شاخص اين ترويج كارشناسان نةيزم
دمات جهاد كشاورزي نسبت تعداد مراكز خ» و ارتباط اين در

 هب ديگر شهرستان شش وضعيت «به روستاهاي تحت پوشش
 وضعيت نةيزم در. است نزديک هم به ماهنشان از غير

 مطالعه، مورد هايشاخص با ارتباط در استان هايشهرستان
 زا برخي نةيزم در هرچند كه است واقعيت اين گوياي نتايج

، اما در مقابل وجود دارد هاآن بين نسبي همگني هاشاخص
داري در بين صورت معنيها نيز بهبرخي ديگر از شاخص

 ها مقادير متفاوتي دارند.  شهرستان
 رگيكدي با هاشاخص يبعض يموضوع بودنمتناسب به توجه با

ها تفسير بهتر نتايج، شاخص يو برا هاآن يكينزد و شباهت نيز و
مديريت  ،رانبرداتوليدي بهره -به هفت محور مديريت پرورشي

ايع )صنايع تبديلي، صن دامي ةصنايع وابست ،محصوالت دامي ةبيم
 ،خدمات بخش دولتي ،لبني، كشتارگاه(، خدمات بخش خصوصي

د كه شدن يبندترويجي گروه -منابع انساني و آموزشي -زيرساخت
براساس هريک از محورهاي يادشده  زين هااز شهرستان کيرتبة هر

 . ديآيم 0در جدول 
 

 

 مورد مطالعه هفت محور یهاشاخصاساس رهای استان زنجان ببندی شهرستانرتبه .2 جدول
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، صنایع تبدیلي، صنایع لبنيصنایع وابسته )
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 پژوهش یهاافتهی: مأخذ
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 از هريک شد، ذكر تحقيق روش بخش در طوركههمان
 در و شدند واحد بدون ميانگين بر تقسيم براساس ابتدا هاشاخص
 هاآن از هريک وزن گراناهان مک روش از استفاده با دوم مرحلة

 هاشاخص از هريک وزن اعمال با نيز سوم مرحلة در و شد محاسبه
 شاخص، 72 تمام شدةوزن اعمال يرمقاد جمع و مربوطه مقدار در
 باال جدول اول رديف كه شد اقدام هاشهرستان بنديرتبه يبرا

 -شودمي مشاهده طوركههمان. است بنديرتبه اين به مربوط
 ،ابهر ،زنجان يهاشهرستان -كل تركيبي شاخص براساس
هاي اول تا هفتم ماهنشان و خدابنده رتبه ،طارم ،ايجرود ،خرمدره

پاسخ به اين پرسش كه درصورت تفكيک اين  يرند. برارا دا
ها در كدام سطح توسعه ها به سه سطح، كدام شهرستانشهرستان

استفاده  ArcGis 9.3افزار )باال، متوسط و پايين( قرار دارند، از نرم

شود، زنجان، ابهر و هم مشاهده مي 3 شكلدر  طوركههمان. شد
يافتگي دامپروري در سطح يک هخرمدره از لحاظ وضعيت توسع

)باال(، ايجرود و طارم در سطح دو )متوسط( و ماهنشان و خدابنده 
يل دلدر سطح سه )پايين( قرار دارند. باالبودن وضعيت زنجان به

موقعيت آن به مركز استان است و درنتيجه وضعيت بسيار خوب 
ا هساير شاخص نةيرا در صنايع تبديلي حاصل كرد. البته در زم

وضعيت اين شهرستان سطح متوسطي دارد. وضعيت 
ساير هفت محور مورد مطالعه به نةيهاي استان در زمشهرستان

 نمودارها اين در و شوديم منعكس ريز نمودارهاي در تفكيک
 سه با  بررسي مورد محورهاي لحاظ از استان يهاشهرستان

 .شدند مشخص باال و متوسط ن،ييپا توسعة سطح وضعيت
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 گیری و پیشنهادهانتیجه
در  زنجان ،از لحاظ شاخص تركيبي كلنتايج مطالعه نشان داد 

چندگانه  محورهايريزاز لحاظ  هرچنداول قرار دارد.  ةرتب
. از لحاظ دارداختصاص  اهشهرستان سايرهاي اول به رتبه

 ةمديريت بيم برداران،مديريت پرورشي و توليدي بهره
محصوالت دامي، خدمات بخش خصوصي، خدمات بخش 

ابهر در مكان اول قرار دارد.  دولتي، شاخص آموزشي و ترويجي
بر بخش امور دامي عالوه ةروند توسع رسدنظر ميبه

 عامل به زيرساختي انساني، ،اقليمي آب و هوايي، يهاليپتانس
اط نيز ارتب (پايتخت و استان)مركز  نزديكي به مراكز توسعه

 به هاشهرستان ايرس با قياس در ابهرتوجه به نزديكي  با دارد.
 اززنجان  نيهمچن واي اين شهرستان وضعيت توسعه ،تهران
 هاشهرستان ساير با مقايسه دردامپروري  هايشاخص لحاظ
زنجان از لحاظ شاخص تركيبي كل و البته . است)باال(  خوب

در  (صنايع تبديلي، صنايع لبني، كشتارگاهسته )نيز صنايع واب
و نيز  هايگذارهيسرماگيري جهت انگريبمكان اول قرار دارد كه 
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 ابندهخد. استنزديكي به بازار مصرف مركز استان در اين زمينه 
 ،هستند دور مركز از هاشهرستان بقيةو ماهنشان كه نسبت به 

 كلي توسعةسطح  در ،محورها برخي در بودنتوسطبا وجود م
ين ا مانندنيز  طارم هرچنددر وضعيت پايين توسعه قرار دارند. 

 طارم اما است،دور  تهران مسيردو شهرستان از مركز استان و 
 قفائ ردمو اين بر حدودي تا كشور شمال به نزديكي ليدلبه

 دايپمتوسطي  وضعيتوهوايي، شرايط آب دليلو به ه استآمد
هاي اقليمي و طبيعي يعني پتانسيل لحاظايجرود از . كرد

انساني در مكان اول قرار دارد و اين نشان  عزيرساختي و مناب
 در بااليي پتانسيل ازها در قياس با ساير شهرستاندهد مي
 جمعيت. استدامداري و كشاورزي برخوردار  ةتوسع نةيزم

 اين زين هاآن دامداري شغل و شهرستان اين روستايي بيشتر
 . كرد ايجاد شهرستان براي را وضعيت

 Barghi et al. (2011)توسط  گرفتهصورتمطالعات  نتايج
 محروم و يافتهتوسعه كمتر فته،ياتوسعه سطح سه شناسايي در

 كشاورزي، ةتوسع ةزمين در اصفهان استان هايشهرستان

Jamshidi ( (2011استان زنجان به  هايشهرستان تفكيک در
و محروم از لحاظ  يافتهتوسعهكمتر  يافته،توسعهسه سطح  

صاص ( در اخت2011)& Tagvayi  Beshag كشاورزي، توسعة
 توسعةهاي استان خوزستان به پنج سطح از نظر شهرستان
بندي رتبه درKohansal & Rafiei Darani   (2009) كشاورزي،

 توسعةاستان خراسان رضوي براساس  شهرستان زدهيس
 تفكيک درPezeshki & Zarafshani(2008 )  كشاورزي،

 پنج به كشاورزي توسعةاز لحاظ  كرمانشاه هايدهستان
هاي استان يبندگروه در Rezvanfar et al.  (2006)سطح،

 ،چهار منطقه بهمختلف كشور از نظر ظرفيت دامپروري 
Bardiana Moradnejhad (2008 )درجة بنديطبقه در 

 و سه سطح بهكشور  هاياستان كشاورزي يافتگيتوسعه
Molaei (2008 )كشور به پنج سطح  هاياستان بنديسطح در
 ييدأت  نوعيحاضر را به ةمطالع نتايج ،كشاورزي توسعةاز لحاظ 

 اين در گرفتهبايد ذكر كرد اكثر مطالعات صورت اما ،كنندمي
ولي اين مطالعه يكي از  است،كشاورزي  ةتوسع مبناي بر حوزه

 . كردو كنكاش  بررسيكشاورزي را  ةزيرمحورهاي توسع
در سطح هر شهرستان  هاشاخص بررسي نتايجبا توجه به 

استان،  هايشهرستانو نيز شناخت ميداني محققان از 
  د:شوارائه مي ريزپيشنهادهاي 

و  مديريت پرورشي شاخصبا توجه به اينكه از لحاظ ( الف
 ، طارمخدابنده زنجان، يهاشهرستان ،بردارانتوليدي بهره

استفاده  ومشاوره  ،هاي پاييني قرار دارنددر رتبه ايجرودو 

، يپرورممختلف دا يهانهيكارشناسان در زم ياهاز نظر
ل و پربازده ياص يهاپرورش نژادصحيح اصول  آموزش

 به مدرن، يبوم يل كندوهايتبد، يو گوسفند يگاو
اصول  آموزش و مراتع -در سطح باغات يش زنبورداريافزا

مناسب  يدام يهاگاهيجااحداث ، صحيح زنبورداري علمي
از تلفات و  يريجلوگ يبرا هاگاهيجادن كريبهداشت و

زراعت  شيافزا يراستاق در يتشو، هادامدر  يماريبكاهش 
 ةيتغذمتنوع در  يدام يهااستفاده از خوراک، يدام ةعلوف

كشت  يبرا يدام ةعلوف يهابذور و نهاده نيتأم ور،يدام و ط
 حيصحاصول  آموزش، يو دولت يتوسط بخش خصوص هاآن

هاد پيشن ديتول يراندمان و بازده شيافزا يبرا هادام ةيتغذ
 . دشومي

 محصوالت ةشاخص مديريت بيمبا توجه به اينكه از لحاظ ( ب
در  جروديو ا خرمدرهزنجان در وضعيت پايين و  ،اميد

ش تعداد يفزاا مانندمواردي  ،وضعيت متوسط قرار دارند
از جمله زنبور  هادام ةميب ةنيفعال در زم يهايارزكارگ

و  يآموزش ،يجيترو يهادوره يبرگزارالت، يعسل و ش
 ةنحوو  هادامكردن بيمهمراحل  يمورد تمامدر يهيتوج

و  قيتحق، يكشاورز ةبيمتوسط صندوق  پرداخت خسارت
به برداران بهره ر نگرش مثبتييتغ ةنحومورد در يبررس
 يدولت يهاتيو حما يدولت يهامشوق شيافزا، يدام ةبيم

دن آورنييور مثل پايكردن دام و طمهيب يراستاشتر در يب
 خسارت و تلفات ةنيموقع هزپرداخت بهمه، يحق ب ةتعرف

ر د يند اداريكاهش فرا، مه و بانک عامليتوسط صندوق ب
مه در سطح ياران بزاستقرار كارگ، هادامكردن مهيب ةنيزم

 ةمياران بزبه كارگارها ذگبيمهآسان  يدسترسو  هادهستان
 د.شوپيشنهاد مي يدام

شاخص صنايع وابسته )صنايع تبديلي، صنايع لبني،  از لحاظ( ج
هاي استان در وضعيت شهرستان كه اكثراز آنجا (كشتارگاه

ود بهبپاييني از لحاظ سطح توسعه قرار دارند، مواردي مانند 
نظارت و كنترل ، يمحصوالت دام يو فراور يبندبسته صنايع

 ،يدات داميتول ةچرخ در ايواسطه و افراد عوامل شتر بريب
ش يافزا، يک داميد محصوالت پاک و ارگانيكمک به تول

ر يشهاي كارخانه، گوشتهاي سردخانهع وابسته از جمله يصنا
در اين گذاران سرمايهو نيز جذب زه و انبار محصوالت يپاستور

 د. شوپيشنهاد مي نهيزم
 ماهنشان ايجرود، شاخص خدمات بخش خصوصياز لحاظ  (د

 نيبنابرا ؛در سطح پايين توسعه قرار دارند خدابندهو 
 يدهاز مراكز خدمات يت دولتيش حمايافزامواردي مانند 
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الت يتسه ةئق و ارايتشو و يبخش خصوص يدامپرور
در امر  يگذارهيسرما يبرا يمناسب به بخش خصوص

 يشتر مراكز بهداشتيو نظارت ب يسامانده، يليع تبديناص
 د. شوپيشنهاد مي ريش يآورجمع يهابه واحد

خص خدمات بخش ماهنشان از لحاظ شابا توجه به اينكه ( ه
 دنكرمتناسبمواردي مانند  ،داشترا  نييپا ةرتب دولتي

 با يل در مراكز خدمات جهاد كشاورزتخصص افراد شاغ
از  ين دولتاتخصص مروج شيافزا، يكشاورز يهاتيفعال
 يهاهربو استفاده از تجق آموزش ضمن خدمت يطر
 ينيد تضميخرج، ين بخش تروادانشگاه و محقق انداتاس
، ديت از توليحما يبرامت مناسب يبا ق يدات داميتول

 يت علميافت صالحيو كسب در يالزم و اجبار يهاآموزش
 يگذاراستيس، يصنعت يهامجوز واحد ياعطا ازقبل 

ت يتثب ةزميندولت در  يتيخدمات حما يهاشركت
د و يسک توليكاهش ر يبرا يدات داميتول يهامتيق

ل در واردات يتسه، يصنعت يواحدها يورشكستگ
الت يتسهگذاشتن ارياختدر، ازيمورد ن يدام يهاخوراک

 يهاگاهيجاد دام و علوفه در يخر يبرابهره كم يبانك
 ةنيدر زم هاهكردليتحصت از يحما، يپرورش صنعت

 ،هاآنار يژه در اختيو يالت بانكيتسه ئةبا ارا يامپرورد
از جمله  يدامپرور يهانهيزم در تمام هاواسطهحذف 

 شيافزا، يمختلف دامپرور يهايو تعاونه يل اتحاديتشك
 ين بهداشتيت موازيمورد رعادر يآموزش مراكز دامپزشك

و نيز  مشترک انسان و دام يهايماريبمورد از جمله در
برداران و بهره يبرداران دامبهره يعمر و بازنشستگ ةميب

  د. وشپيشنهاد مي يكشاورز
ي ساختزيرشاخص خدابنده از لحاظ پايين  ةرتببا توجه به ( و

 قيمراتع از طر يايحفظ و احمواردي مانند  و منابع انساني
 يدام يهاب واحديترك اهشموقع و كبه يچرا

، حفظ تعادل دام و مرتع، مرتع از جمله بزها ةكنندبيتخر
كاهش ، ديپرتول يهادامو پرورش  هاداماصالح نژاد 

ش يق افزاياز طر يعيبه مراتع و منابع طب يوابستگ
، يالت، نوغانداري، شيگر مثل زنبورداريد يجانب يهاشغل
 يدام بردارانو تخصص بهره يش آگاهيافزاو  يع دستيصنا
 .دشوميتوصيه  يو علم يتخصص يدامپرور يبرا

 نييپا ةرتببا توجه به  و شاخص آموزشي و ترويجيظ از لحا( ز
مواردي  و زنجان جرودياطارم، متوسط  ةرتبماهنشان و 

 يدهايش بازديافزا، ياو حرفه يفن يهاش دورهيافزاد مانن
 از جمله يو آموزش يجيترو هايفعاليتش يافزا، يعلم

 يهااميپ، بردارانن بهرهيب يآموزش ةفشرد يهالوحپخش 
اطالعات و مهارت  يرسانروزو به شيافزا، يبهداشتتلفني 
 يين كارشناسان اجرايه در بيزه و روحيجاد انگيا، نامروج
 ةيته، ناس نمونهكارش ،مثل انتخاب مروج نمونه يجيو ترو
ش يافزا، يمورد دامپروردر يونيزيو تلو ييويراد يهابرنامه

ش آموزش يافزا، در سطح روستاها يجيتعداد مددكاران ترو
، ييبرداران از جمله زنان روستاهبهر ةخانواد ياعضا يبرا
مراكز  ،ي، امور صنفهاهياتحاد ،هايتعاونش تعداد يافزا

در سطح  يدهت خدماتيمجوز فعال ياعطا، فعال يآموزش
در  يو عموم يتخصص يهانشست يبرگزار، هادهستان

مربوطه مثل سازمان  يهاارگانسطح كارشناسان توسط 
  د. شوپيشنهاد مي ينظام مهندس

ين ا دادنانجام در ياصلتوجه به اينكه يكي از مشكالت  با
 يهادر سازمان يمپروردا هايداده يپراكندگاز  ناشيتحقيق 
هر سازمان  تيفعال ةطيح در هاداده بودنيو اختصاص مربوطه
 محققان دشوبود، پيشنهاد مي موجود يهاداده بودنخامو نيز 

از اجزاي  يکهر بررسي به موضوع ترعميق بررسي براي آتي
 رويط پرورش ،يگوسفندار ،يگاوداربخش دامپروري از قبيل 

  جداگانه بپردازند.  صورتبه هاآن داتيو تول تيسن ،يصنعت
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