
 
 
 
 
 

 های دامپروریهای مختلف کشور از نظر ظرفيتبندی استانگروه

  خدمات پشتيبانيةبه منظور منطقی کردن ارائ

 ∗∗∗فاطمه شفيعی و ∗∗هادی ويسی، ∗احمد رضوانفر

 
 چكيده

ـ        بندي استان  حاضر در صدد گروه    ةمطالع  خـدمات   ةهاي مختلف كشور براي منطقي كـردن ارائ
هـاي الزم   بندي فني منـاطق كـشور، زمينـه       گروه. وش تاكسونومي است  پشتيباني با استفاده از ر    

ترين كه مهم ــهاي توسعهبه منظور تعيين شاخص. كند خدمات متعارف را فراهم مي    ةبراي ارائ 
 آمار و   ــاي با استفاده از روش تجزيه و تحليل تاكسونومي است            منطقه ةمطالعات توسع  قدم در 

مور دام شامل تعداد واحد دامي، مقدار مرتـع، مقـدار زمـين زراعـي،               ارقام مرتبط با متغيرهاي ا    
سين يـ مقدار جنگل، ميزان توليد گوشت قرمز، مقدار توليد شـير، تعـداد دامپزشـك، تعـداد تكن                

پـس از   . آوري گرديـد  دامپزشكي، تعداد كارشناس ترويج و تعـداد كارشـناس امـور دام جمـع             
در منـاطق، مرتـب كـردن       »  امـور دام   ةتوسـع  «هـاي  شـاخص  ةانتخاب متغيرها، از طريق توسع    

ها بـه   بندي استان بعد از رتبه  . پذير گرديد ها بر اساس سطح نسبي توسعه امكان      اي استان مقايسه
هـا بـر اسـاس    اسـتان  هاي مورد نظر،مندي با توجه به شاخص    بهره/يافتگيتفكيك سطح توسعه  

هـاي بـسيار   بتًا همگن شـامل اسـتان   در چهار گروه مختلف نس (DL)يافتگی  معيار سطح توسعه  
بنـدي  يافتگي بسيار پايين دسته   يافتگي پايين و توسعه   يافتگي باال، با توسعه   يافته، با توسعه  توسعه
هـاي آذربايجـان شـرقي، آذربايجـان        با توجه به سطوح طبقات و امتيازات حاصله استان        . شدند

هاي يافتگي بسيار باال و استان    با توسعه هاي  غربي، خوزستان، اردبيل و كردستان در گروه استان       
 هرمزگان، كرمانشاه، خراسان، اصفهان،      مازندران، زنجان، چهارمحال و بختياري، ايالم، مركزي،      

                                                 
  دانشگاه تهران کشاورزیة اقتصاد و توسعة استاديار دانشکد∗
  دانشگاه تهران دکترای ترويج و آموزش کشاورزی∗∗
  دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی ارشد ترويج و آموزش کشاورزی∗∗∗
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بـه همـين    . بنـدي شـدند   يافتگي باال طبقـه   هاي با توسعه  بوشهر، كرمان و گيالن در گروه استان      
يـافتگي  هاي با توسعه  استانةلرستان در دستهاي كهگيلويه و بويراحمد ، فارس و    ترتيب، استان 
-هاي بـا سـطح توسـعه   هاي همدان، تهران و سيستان و بلوچستان در گروه استان پايين و استان  

 .شدند بندي يافتگي بسيار پايين طبقه

 .ای منطقهةتوسع/ تاكسونومي/ يافتگیتوسعه/ دامپروري: هاکليدواژه

∗ ∗ ∗ 

 مقدمه

 ۱/۳ درصـد افـزايش از       ۷۵جمعيـت جهـان بـا       مـيالدی    ۱۹۹۰ الي   ۱۹۶۰هاي  بين سال 

 ميليارد نفر رسيد، در حالي كه جمعيت كشورهاي در حال توسعه بـا              ۴/۵ميليارد نفر به    

 ميليارد نفر رسـيده     ۴ ميليارد نفر به بيش از       ۵/۰ درصدی، در مدت معيني از       ۹۷افزايش  

اند  جهان قادر نبودهةتوسع كشور در حال  ۴۵ ميالدي، حدود    ۱۹۷۰ ةدر اواخر ده  . است

حدود يـك   . براي هر شخص را تأمين کنند     )  كالري ۲۲۰۰(حداقل انرژي غذايي روزانه     

اين مشكالت نه فقـط بـه   . اندتغذيه و گرسنگي بوده دچار سوء۲۰۰۰ميليارد نفر تا سال  

خاطر توليد پايين بلكه به دليل توزيع ناعادالنه درآمد بوده اسـت كـه كيفيـت و كميـت                   

 ۶به هر حال جمعيت جهـان از حـدود          .  آنها را دچار بحران كرده است      ةندگي و تغذي  ز

 مـيالدي خواهـد     ۲۰۱۰ ميليـارد نفـر در سـال         ۲/۷ميليارد نفر در حال حاضر به حدود        

اين افزايش جمعيت به طور عمده در كـشورهاي در حـال توسـعه و در منـاطق                  . رسيد

هاي توليـد غـذا، بازاريـابي و        انگاره آن روی ترين تأثير   شهري اتفاق خواهد افتاد و مهم     

 .مصرف خواهد بود

ترين عنـصر در كـشاورزي كـشورهاي در حـال           پرورش انواع حيوانات اهلي اصلي    

 ةتـرين و بيـشترين مـاد      مهـم ة  کننـد يافته است و در حقيقت تأمين     توسعه و حتي توسعه   

بـار كـشاورزي    طبق برآوردهاي سـازمان خوار     ).۱۳۷۶ وزارت کشاورزی، ( غذايي است 

 ۲۰ در بخـش كـشاورزي و بـيش از           )۱( درصد درآمد ناخـالص ملـي      ۵۰جهاني، حدود   
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يافتـه  درصد كل درآمد ناخالص ملي در بيشتر كشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه              

 درآمـد  ةكننـد دام و محصوالت دامي، تأمين).  ,۱۹۹۳FAO( شودميتأمين از دامپروری 

 ةهـاي زنـد   هـا بانـك   نظران اقتصاد كشاورزي، دام   احببه اعتقاد ص  . نقدي مستقيم است  

ها نه فقط به خاطر درآمد، بلكـه بـه خـاطر توليـد پـروتئين،                البته دام . كشاورزان هستند 

مـورد توجـه    نيـز    آلي هستند    ةخيزکنندانرژي كار و فضوالت که منبع سوخت و حاصل        

رغـم  علـي . ارنـد متخصصان توسعه در مناطق روستايي كشورهاي در حال توسعه قرار د  

هاي وري رساني و انقالب در فنا    هاي جديد خدمات  هاي جديد در تأسيس سازمان    تالش

وري توليد محصوالت دامي در كشورهاي در حال توسعه از جمله دامپروري، ميزان بهره

 .يافته استتر از كشورهاي توسعهايران بسيار پايين

در كـشورهاي در حـال توسـعه،         جهان هاي كل با وجود پرورش حدود دو سوم دام      

. کننـد پنجم شير جهـان را توليـد مـي        اين كشورها فقط حدود يك چهارم گوشت و يك        

 و در   ۱۴۲ كيلـوگرم، در آفريقـا       ۲۸۱ گاو گوشتي در آمريكاي شمالي       ةوزن متوسط الش  

ميزان توليد شير در آفريقا حدود ده مرتبه و در آمريكاي التين            .  كيلوگرم است  ۱۲۹آسيا  

 حــدود چهــار مرتبــه  كمتــر از توليــد شــير در آمريكــاي شــمالي و اروپاســت او آســي

FAO, 1992a; FAO,1992 b; FAO, 1995 and World Bank, 1998) .(  كارشناسـان

توسـعه را بـه      حـال   توليد محصوالت دامي در كـشورهاي در       ةعوامل محدودکنند (فائو  

 ي از آنهـا   ـد كـه برخـ    دهنـ عوامل اجتماعي، اقتصادي، تكنيكي و سـازماني نـسبت مـي          

 :اند ازعبارت

 ؛ خدمات دامپروريةدهندسازمان هاي ارائهمؤثر نبودن  ــ

آوري و  گـذاري در فرآينـدهاي بهداشـتي، عمـل        سـرمايه با محدوديت مواجه شـدن      ــ  

 ؛بازاريابي محصوالت دامي

 هاي دولتي در بخش تحقيـق و انتقـال فنـاوری   گذاريسرمايهناکافی و غيرمؤثر بودن     ــ  

به حد  درآمدهاي ملي   در جذب   هاي تحقيقي و ترويجي       سازمانو ضعف   دامپروري  

 کافی؛
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هـاي تغذيـه و    پايين توليد در بخش دام به داليلي ازجملـه ضـعف نظـام       )۲(وري  بهرهــ  
هـاي  خوراك دادن دام، ظرفيت پايين ژنتيكي، ضـعف بهداشـت، گـسترش بيمـاري             

 .ري غيرصحيحگذامختلف دام و افزايش مرگ و مير و سياست
 درصـد توليدكننـدگان روسـتايي در بخـش كـشاورزي را در              ۹۰با اينكه نزديك به     

دهنـد، آهنـگ     تـشكيل مـي    )۳(كشورهاي در حال توسعه، كشاورزان و دامداران خرده پا        
از نظـر دنـت و       .هاي نوين در ميان آنها بسيار پايين است         پذيرش و به كارگيري فناوري    

عـواملي   (Simmondes, 1986) و سـيموندز  (Dent and Thornton, 1998) تورن تـون 
تناسبی ميان  تحقيقات كشاورزي و نيازهاي كشاورزان، باال بـودن خطرپـذيري             مانند بي 

ها و فنون نوين، عدم دسترسـي بـه خـدمات پـشتيباني             در پذيرش و به كارگيري روش     
 عـدم   هاي پژوهـشگران، مروجـان و كـشاورزان،       در هدف ) مغايرت(ضروري، اختالف   

 واقعـي كـشاورزان و      ,هـای تـرويج و تحقيـق از مـشكالت و نيازهـاي            آگاهي سـازمان  
 کـشاورزان از    ةريزان با امکانات بـالقو      سرانجام نا آشنايي پژوهشگران، مروجان و برنامه      

 .وري است  تأخير زماني ميان توليد و پذيرش فناةداليل عمد
يـافتگي بخـش    توسـعه فرض اصلي اين تحقيق بر اين است كه مشكل اصـلي عـدم            

كشاورزي و دام در ايران نه تنها محدوديت فناوري و منابع فيزيكي بلکه محـدوديت و                
در   و )۴( منـابع انـساني    ةفقر منابع انساني مناسب، مديريت دانش و اطالعات براي توسع         

-دامـداران خـرده    رساني ترويجي به ويژه براي كشاورزان و      هاي خدمات   كل محدوديت 
 ،)۵(ايونـسون (سـازد   هاي ترويجـي را بـا چـالش مواجـه مـي           خشي برنامه پاست كه اثرب  

هـاي آخـر    هاي ترويج در طي دهـه     اصالح و بازنگري اصولي بسياري از برنامه      . )۱۳۸۱
اند كه اين   قرن بيستم مبين آن است كه حاميان اصالحات در ترويج به اين نتيجه رسيده             

 .)۱۳۸۲ رضوانفر،( ها اثربخشي الزم راندارندبرنامه
 ةايونسون در بررسي پيرامون مباني نظري ترويج نشان داد كه تأثير ترويج از دو جنب               

هـاي آگـاهي، دانـش،      ترتيـب و تـوالي فرآينـد زنجيـره        ) نظري قابل مطالعه است، الف    
هاي پشتيباني، نظيـر     خأل رشد بين ترويج و  ساير نظام        ةرابط) وري و ب  پذيرش و بهره  

 ).همان(زار تحقيق، آموزش و نظام با
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در  هاي نوين كشاورزي و دامپـروري و      ها و شيوه  سازي كشاورزان، نشر فناوري   آگاه

. ترين كاركردهاي ترويج هستند   وري يا بازدهي كشاورزان از مهم     نهايت تغيير سطح بهره   

هاي فني كارآمد، بلكه به تأمين و تخصيص منابع         وري نه تنها به پذيرش شيوه     ليكن بهره 

 .باشدهاي جامعه و بازار نيز ميوري وابسته به زيرساختبهره. اردنيز بستگي د

 مذكور به جريان انتقال اطالعات فني جديـد         ةتوالي زنجير  همان گونه كه اشاره شد    

هاي پشتيباني، تـأثير تـرويج را در فرآينـد          انجامد، ليكن خأل بين ترويج و ديگر نظام       مي

هاي ترويج   منظور از طراحي و تدوين برنامه      بنابراين امروزه . توسعه كمرنگ خواهد كرد   

هاي نـوين توليـد و هـم        رساني و انتقال فناوري   هاي اطالع اي شامل برنامه  هم خأل شيوه  

هـا و امكانـات     سـازماني و تـأمين نهـاده      خأل نهادي يا زيرساختي شامل ارتباطـات بـين        

ر تـرويج در افـزايش      مطالعات در باب تأثي   .  است ...و زيرساختي مانند كود، بذر، علوفه،    

و پذيرش در كشورهاي مختلف جهان بيانگر اثربخشي مناسـب تـرويج            ) دانش(آگاهي  

. های پيشرفته ترويجـي نظيـر نظـام آمـوزش و ديـدار بـوده اسـت                به خصوص در نظام   

وري در سطح  برآورد تأثيرات ترويج بر ميزان بهرهة تحليل شده دربارة مطالع۴۲مجموع  

هاي دانش و آگاهي و نشر فناوري ها شديدًا در برابـر متغيرهـاي              مزرعه نشان داد متغير   

هـا در   يعنی ضعف عملكرد ساير سازمان    ). همان(پذير هستند   امكانات زيرساختي آسيب  

پـا بـه     خدمات پشتيباني به زارعان و دامداران به خصوص زارعان و دامداران خرده            ةارائ

 عميقـي   )۶(اساسًا شكاف . دهدقرار مي تأثير  هاي ترويجي را تحت   شدت اثر بخشي برنامه   

وجـود دارد   ) هـا  نهاده ةكنندسازمان هاي تأمين  (هاي ترويج، تحقيق و پشتيباني      بين نظام 

 ةهـا و اسـتعدادهای بـالقو      شناسايی مناطق از نظر توانـايی     . ر شود پُ كه بايستي به نحوي   

، )هـا تاناسـ (يـافتگی منـاطق     ای سـطح توسـعه    اجتماعی و اقتصادی و بررسـی مقايـسه       

هاي ترويجي در مدرنيزه كردن     رساني و انتقال فناوري و در کل اثربخشي برنامه        خدمات

توجه به نقـش خـدمات پـشتيباني در اثـربخش سـاختن             . کندپرورش دام را تسهيل می    

رسـاني بـه    هاي ترويجي از يك طرف و حاكميت نظام ملـي تـرويج در خـدمات              برنامه

 توزيـع خـدمات در سـطح        ةگر، لـزوم سـنجش نحـو      كشاورزان و دامداران از طرف دي     
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چرا كه متعادل ساختن خدمات ترويجي و       . سازدهاي كشور را بسيار پراهميت مي     استان

منـدي كـشاورزان و     خدمات پشتيباني در مناطق بـا اسـتعدادهاي مختلـف، ميـزان بهـره             

 بنـابراين در جهـت پاسـخگويي      . تر خواهـد سـاخت    دامداران از اين خدمات را منطقي     

هـا  يافتگي مناطق و استان   سطح توسعه  ةنيازهاي مناطق به ناچار نيازمند سنجش و مقايس       

 .هستيم

 منـاطق،   ة اقتصادی و لزوم بازنگری در مفهوم توسـع        ـهای اجتماعی نهضت شاخص 

يـافتگی نظيـر    های مختلفـی از سـنجش سـطح توسـعه         ها و تکنيک  ها، روش موجد ايده 

 و روش   )۹(هـای اصـلي      روش تحليـل مؤلفـه     ،)۸(، ضـريب محروميـت    )۷(بنـدی شاخص

 کالنتـری، (انـد    محققان توسـعه قـرار گرفتـه       ةبوده است که مورد استفاد     )۱۰(تاکسونومی

 خدمات از يـك طـرف و        ةدهندهاي مختلف ارائه  با در نظر گرفتن تنوع سازمان     ). ۱۳۸۰

-مكان برنامـه  منظور ا ها از طرف ديگر و به     استعدادها و نيازهاي متفاوت مناطق و استان      
يـافتگي آن   ريزي برای تخصيص امكانات و اعتبارات ضـرورت دارد تـا سـطح توسـعه              

 .مناطق مشخص گردد

ـ         بندي استان هدف تحقيق حاضر گروه     ةهاي مختلف كشور براي منطقـي كـردن ارائ

خدمات آموزشي، ترويجي، تحقيقي و پشتيباني با اسـتفاده از روش تاكـسونومي اسـت،        

ـ          بندي فني از مناطق كشور زمينـه       گروه ةكه با ارائ    ةهـاي الزم بـراي متعـارف كـردن ارائ

 .خدمات را فراهم خواهد ساخت

 

 روش تحقيق

ها از نظر دامپروري از روش تاكسونومي       يافتگي استان گيري سطح توسعه  به منظور اندازه  

ترين قدم در مطالعـات توسـعة       كه مهم  )۱۱(هاي توسعه در تعيين شاخص  . استفاده گرديد 

 :از متغيرهاي زير استفاده شد  است،)۱۲(اينطقهم

 تعداد خانوار ساكن در روستاهاــ 
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 )به هكتار(مساحت اراضي آبي، ديم، جنگلي و مراتع ــ 

 ميزان توليد گوشت قرمزــ 

 ميزان توليد شيرــ 

 بدنة كارشناسي امور دامــ 

تاكـسونومي  ي مـورد مطالعـه، از روش    هـا به منظور تعيين سطح برخورداري اسـتان      

يافتگي مناطق يا نقـاط     هاي معمول در بررسي سطح توسعه     استفاده شد كه يكي از روش     

در روش تاكـسونومي    . هـاي همگـن اسـت     بندي آنها در مجموعـه    مورد مطالعه و گروه   

آل انتخاب شده    ايده ةمناطق مورِد مطالعه به عنوان استان يا منطق       /هااستان معموًال يكي از  

بدين ترتيب تفاوت يا فاصلة . شوندبندي مي يا مناطق بر مبناي آن درجه  هاو ديگر استان  

 ).همان(گردد آل معين ميهر منطقه از آن منطقة ايده

اي    منطقـه  ةمطالعات توسـع   ترين قدم در  هاي توسعه كه مهم   به منظور تعيين شاخص   

بـا آن شـامل     است، آمار و ارقام مهم در ارتباط با متغيرهاي امـور دام و مـسائل مـرتبط                  

تعداد واحد دامي،  ميزان مرتع، ميزان زمين زراعي، ميزان جنگل، ميـزان توليـد گوشـت               

قرمز، مقدار توليد شير، تعداد دامپزشك، تعداد تكنـسين دامپزشـكي، تعـداد كارشـناس               

پس از انتخاب متغيرها، اقـدام بـه        . آوري گرديد ترويج و تعداد كارشناس امور دام جمع      

ترين آن  هاي كشور گرديد كه مهم    در سطح استان  »  امور دام  ةتوسع«هاي   شاخص ةتوسع

 :ها عبارت بودند ازشاخص

 بردار نسبت واحد دامي به بهرهــ

 بردار نسبت مرتع به بهرهــ

  واحد دامي۱۰۰ نسبت مرتع به ازاي هر ــ

  واحد دامي۱۰۰هاي زراعي آبي به ازاي هر نسبت زمينــ 

  واحد دامي۱۰۰ديم به ازاي هر هاي زراعي  نسبت زمينــ

  واحد دامي۱۰۰ نسبت جنگل به ازاي هرــ

  نسبت مقدار توليد گوشت قرمز به تعداد دامــ
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  نسبت مقدار توليد شير به تعداد دامــ

  هزار واحد دامي۱۰۰ نسبت تعداد دامپزشك به ازاي هر ــ

 ي هزار واحد دام۱۰۰تعداد تكنسين دامپزشكي به ازاي هر نسبت  ــ

  هزار واحد دامي۱۰۰تعداد كارشناس ترويج به ازاي هر نسبت  ــ

  هزار واحد دامي۱۰۰تعداد كارشناس امور دام به ازاي هر نسبت  ــ

 جمـع كـردن     وهـاي مـورد اسـتفاده مقيـاس مـشتركي ندارنـد،             از آنجا كه شاخص   

ها بـه    به همين دليل شاخص    ،پذير نبود هاي متفاوت امكان  هاي مذكور با مقياس   شاخص

براي اين كار از .  تبديل شد تا امكان جمع كردن آنها فراهم گردد)۱۳(واحدهاي استاندارد

هاي اسـتاندارد شـده تبـديل       هاي اصلي را به شاخص    روش استاندارد كردن كه شاخص    

هاي استانداردشده از   هاي اصلي به شاخص   براي تبديل شاخص  . كند، استفاده گرديد  مي

 .فرمول زير استفاده شد

Si
iXXijZ )( −

= 

 :اند ازکه اجزای فرمول عبارت

Z = مقادير استاندارد شده 

Xij = مقدار متغيرiة  در منطقj 
iX = ميانگين متغيرi 
 Si = انحراف معيار متغيرi  

هاي مورد استفاده بر اسـاس فرمـول فـوق، جـدول            پس از استاندارد كردن شاخص    

هـا در  ه به دست آمد كه براساس آن، فواصل سطح برخورداري بين اسـتان      استاندارد شد 

 هر استان از استان ديگـر بـر مبنـاي           ةسپس فاصل . ها تعيين شد  مورد هر يك از شاخص    

 .هاي به كار گرفته شده محاسبه گرديدمجموع شاخص

 بعدي بـود كـه بـا اسـتفاده از فرمـول زيـر               ةهاي همگن مرحل  مشخص كردن استان  

 :رفتصورت گ

sddD 2±=± 
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 :اند ازكه اجزای اين فرمول عبارت

±D =حّد باال و پايين 

Sd = انحراف معيار 

d =ترين فاصلهميانگين كوتاه 

هاي همگن لحاظ   هايي كه در درون حّدباال و حّدپايين قرار گرفتند جزء استان          استان

ال، سـطح    مركـب هـر اسـتان از اسـتان ايـده           ة فاصل ةدر نهايت بعد از محاسب    . گرديدند

 :ها با استفاده از فرمول زير محاسبه گرديد استان)۱۴(يافتگيتوسعه

Co
CioDL = 

 :اند ازاجزای اين فرمول عبارت

DL = يافتگي هر استانسطح توسعه 

Cio = ال مركب هر استان از استان ايده ةفاصل 

Co =  ميانگينCioدو برابر انحراف معيار همان ستون ة به اضاف  

به اين صورت كه هـر قـدر ميـزان          . باشد  يافتگي بين صفر و يك مي     مقدار سطح توسعه  

DL           يافتگي استان و هر قدر بـه        به دست آمده به سمت صفر ميل كند بيانگر عدم توسعه

ن خواهد بـود، كـه در نهايـت مرتـب           يافتگي استا  توسعه ةدهندتر شود نشان  يك نزديك 

هـاي  پذير گرديد كـه در بخـش يافتـه        ها بر اساس سطح نسبي توسعه امكان      كردن استان 

 .تحقيق به آن اشاره خواهد شد

 

 يافته هاي تحقيق

 هاي مختلف كشور از نظر امورداميافتگي  استانهاي مختلف توسعه شاخصـ۱

امـور   هاي كشور از نظر   فتگي استان ياهاي مختلف توسعه   به منظور تبيين شاخص   
) ۱۳۸۰ مرکـز آمـار ايـران،     ( كـشاورزي    ةدام از آمار و اطالعات حاصل از آمارنام       

ها بندي داده هاي حاصل از طبقه   اطالعات داده  ةدهند نشان ۱جدول .استفاده گرديد 
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هـاي كـشور از نظـر امـور دام          يافتگي استان هاي مختلف توسعه  قالب شاخص  در
هـا از اسـتاني بـه       شود كليه شـاخص    مالحظه مي  ۱به طوري كه در جدول      . است

براي مثال نسبت سطح مرتع به خـانوار سـاكن          . كنداستان ديگر به شدت فرق مي     
. هكتار است  ۱۴/۹ و در استان آذربايجان شرقي       ۶۰/۱۲در استان آذربايجان غربي     

ـ  نسبت۱ قابل توجه در جدول     ةنكت  هـزار  ۱۰۰ كارشناسـي بـه ازاي هـر   ةهاي بدن
 هـزار   ۱۰۰به طوري كه نسبت تعـداد دامپزشـك بـه ازاي هـر              . واحد دامي است  

هـاي اردبيـل و سيـستان و بلوچـستان و            نفـر در اسـتان     ۰۹/۰واحد دامي حداقل    
بـا  .  هزار واحد دامي در استان تهران بوده است        ۱۰۰ نفر به ازاي هر      ۹۷/۱حداكثر  
 و متفـاوت بـودن واحـدهاي سـنجش          ۱هـا در جـدول       حجم باالي داده   توجه به 
اسـتفاده  ) .C.V(ها از ضريب تغييـرات      ها، به منظور تحليل پراكندگي داده     شاخص

مربوط بـه شـاخص     ) ۴۸۹۷/۱( باالترين ضريب تغييرات     ۲هاي جدول   طبق داده . گرديد

 توزيع نامناسب   ةدهند واحد دامي است، كه اين داده نشان       ۱۰۰نسبت جنگل به ازاي هر      

نسبت واحد دامي به خانوار ساكن با ضريب تغييرات . دام در مناطق جنگلي كشور است

 در درجـات    ۸۶۵۶/۰ و نسبت سطح مرتع به خانوار ساكن با ضريب تغييـرات             ۹۸۱۵/۰

هاي كشور بـه طـور متـوازن در سـطح     به اين معني كه دام  . بعدي عدم توازن قرار دارند    

هاي از نظر پراكنشِِ كارشناسان در سطح استان      . اند مراتع پراكنده نشده   خانوارها و سطح  

 نفر دامپزشك به ازاي هر صـد هـزار واحـد دامـي بـا ضـريب                  ۵۱۸۴/۰كشور، ميانگين   

هـاي كـشور    بيانگر آن است كه نه تنها تعداد دامپزشك در سطح استان۷۰۸۳/۰تغييرات  

هاي مختلف كشور بسيار نامتعـادل      استانبسيار پايين است، بلكه توزيع آن نيز در سطح          

رغم پايين بودن قابل توجه نسبت تعداد مروج به ازاي هر صد            در عين حال، علي   . است

، مبين  )۰۰۵۸/۰(، پايين بودن مقدار ضريب تغييرات       )۶۳۱۶/۰ميانگين  (هزار واحد دامي    

 .هاي كشور استپراكنش مناسب مروجان امور دام در سطح استان
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 هاي مختلف كشوريافتگي استانهاي مختلف توسعهاخص شـ۱جدول 
 از نظر امور دام 

 استان رديف

نسبت 
واحد دامي 
به خانوار 
 ساكن

نسبت سطح 
مرتع به 
خانوار 
 ساكن

نسبت مرتع 
به ازاي هر 

 واحد صد
 دامي

نسبت زمين 
هاي زراعي 
آبي به ازاي 
هرصدواحد 

 دامي

نسبت زمين 
هاي زراعي 
ديم به ازاي 

 دصهر 
 د داميواح

 ۳۵/۱۰ ۰۶/۵ ۰۳/۲۷ ۱۳/۹ ۷۸/۳۳ آذربايجان شرقي ۱
 ۴۳/۵ ۶۷/۴ ۰۸/۲۸ ۶۰/۱۲ ۸۸/۴۴ آذربايجان غربي ۲
 ۰۷/۱۰ ۰۴/۵ ۱۷/۲۷ ۸۹/۱۱ ۷۶/۴۳ اردبيل ۳
 ۱۸/۱ ۶۲/۷ ۶۰/۱۶۸ ۹۷/۲۹ ۶۶/۱۸ اصفهان ۴
 ۶۴/۱۱ ۳۹/۲ ۰۵/۷۲ ۸۳/۳۳ ۲۱/۴۷ ايالم ۵
 ۹۴/۱۲ ۴۰/۳ ۲۲/۱۳۳ ۱۲/۲۸ ۱۰/۲۱ بوشهر ۶
 ۵۰/۰ ۲۴/۷ ۴۶/۶۵ ۶۵/۴ ۱۱/۷ تهران ۷
 ۸۵/۴ ۷۰/۵ ۷۳/۵۹ ۴۰/۱۴ ۱۱/۲۴ بختياري چهارمحال  ۸
 ۷۴/۱۳ ۶۴/۱۱ ۱/۱۲۷ ۸۶/۲۲ ۹۸/۱۷ خراسان ۹
 ۸۳/۶ ۸۲/۶ ۱۱/۴۶ ۱۳/۱۸ ۳۱/۳۹ خوزستان ۱۰
 ۳۱/۱۲ ۳۸/۷ ۶۵/۴۲ ۹۳/۱۹ ۷۳/۴۶ زنجان ۱۱
 ۶۱/۱ ۲۳/۸ ۵۰/۴۰ ۴۸/۱۵ ۲۳/۳۸ سمنان ۱۲
 ۸۷/۰ ۶۹/۵ ۷۳/۳۵ ۲۶/۷۵ ۰۶/۲۱ ستانسيستان و بلوچ ۱۳
 ۸۰/۴ ۸۰/۰ ۶۴/۱۰ ۸۶/۲ ۸۸/۲۶ فارس ۱۴
 ۵۱/۲۳ ۴ /۰۱ ۱۵/۵۴ ۹۳/۱۶ ۲۶/۳۱ كردستان ۱۵
 ۱۰/۵ ۲۹/۹ ۵۵/۲۳۱ ۶۷/۴۹ ۴۵/۲۱ كرمان ۱۶
 ۴۷/۱۵ ۸۳/۳ ۵۴/۲۳ ۱۲/۶ ۰۰/۲۶ كرمانشاه ۱۷
 ۸۰/۷ ۴۰/۲ ۰۹/۳۶ ۰۲/۱۳ ۰۸/۳۶ كهگيلويه و بويراحمد ۱۸
 ۰۲/۲ ۷۹/۳ ۴۳/۱۰ ۷۸/۱ ۰۴/۱۷ گيالن ۱۹
 ۲۳/۱۴ ۹۹/۴ ۳۷/۳۲ ۳۶/۱۰ ۰۴/۳۱ لرستان ۲۰
 ۳۱/۵ ۷۳/۴ ۷۲/۳۰ ۶۸/۵ ۴۹/۱۸ مازندران ۲۱
 ۰۹/۱۱ ۱۹/۱۰ ۲۵/۷۳ ۲۳/۱۷ ۵۲/۲۳ مركزي ۲۲
 ۰۵/۱ ۰۹/۶ ۰۱/۳۲ ۴۴/۳۴ ۷۶/۱۰ هرمزگان ۲۳
 ۰۶/۱۵ ۷۶/۹ ۶۴/۴۹ ۱۴/۸ ۸۴/۱۷ همدان ۲۴
 ۵۶/۶ ۱۹/۱۱ ۸۹/۵۰ ۶/۹۱ ۰۰/۱۸ يزد ۲۵

 ۱۷۲۸/۸ ۰۶۰۰/۶ ۳۴۸۴/۶۰ ۱۵۹۶/۲۲ ۲۹۱۲/۲۷ ميانگين
 ۸۳۵۲۲/۵ ۸۴۸۸۸/۲ ۲۴۳۳۶/۵۲ ۷۵۰۸۱/۲۱ ۵۵۳۲۹/۲۰ انحراف معيار

C.V. ۴۱۶۸/۰ ۹۸۱۵/۰ ۸۶۵۶/۰ ۴۷۰۱/۰ ۷۱۳۹/۰ 
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 ۱ جدول ةادام

 رديف

نسبت 
جنگل به 
ازاي هر 

 واحد صد
 دامي

نسبت 
توليد 

گوشت 
قرمز به 
 تعداد دام

نسبت 
مقدار 

توليد شير 
ه تعداد ب

 دام

نسبت 
تعداد 

دامپزشك 
به ازاي هر 

 هزار صد
 واحد دامي

نسبت 
سين يتعدادتكن

دامپزشكي به 
 صدازاي هر 

هزار واحد 
 دامي

نسبت تعداد 
مروج به 

 صدازاي هر 
هزار واحد 

 دامي

نسبت تعداد 
كارشناس 
امور دام به 

 هزار صدهر 
 یواحد دام

۱ ۷۱/۱ ۵۹/۵ ۱۵/۳۸ ۲۵/۰ ۷۸/۱ ۵۸/۰ ۸۹/۰ 
۲ ۹۴/۱ ۳۶/۵ ۸۲/۳۵ ۳۲/۰ ۳۱/۲ ۴۱/۰ ۷۷/۰ 
۳ ۴۴/۰ ۸۲/۶ ۷۲/۵۱ ۰۹/۰ ۵۶/۱ ۳۵/۰ ۶۴/۰ 
۴ ۴۵/۲ ۸۳/۸ ۵/۱۰۱ ۱۵/۱ ۴۲/۵ ۶۱/۰ ۴۵/۱ 
۵ ۹۹/۲ ۵۹/۶ ۵۸/۲۱ ۳۶/۰ ۳۲/۴ ۳۶/۰ ۷۸/۰ 
۶ ۷۵/۲ ۸۲/۱۰ ۹۶/۳۹ ۵۰/۰ ۰۸/۶ ۸۳/۰ ۹۲/۱ 
۷ ۰۵/۱ ۱۳/۱۳ ۳۸/۲۲۵ ۷۹/۱ ۳۳/۷ ۹۵/۰ ۹۰/۱ 
۸ ۷۷/۱۶ ۹۲/۱۰ ۳۹/۶۹ ۶۶/۰ ۴۳/۴ ۳۳/۰ ۳۶/۱ 
۹ ۴۹/۱۱ ۸۴/۸ ۸۶/۵۱ ۶۴/۰ ۰۵/۳ ۸۸/۰ ۳۲/۱ 
۱۰ ۳۶/۵ ۸۸/۴ ۸۷/۳۴ ۲۱/۰ ۷۸/۲ ۳۰/۰ ۳۳/۰ 
۱۱ ۲۱/۰ ۴۷/۵ ۶۷/۴۵ ۵۳/۰ ۸۳/۱ ۵۳/۰ ۷۳/۱ 
۱۲ ۵۷/۱۶ ۳۶/۷ ۴۵/۴۳ ۹۶/۰ ۱۸/۶ ۶۹/۱ ۹۶/۰ 
۱۳ ۲۸/۳۰ ۴۵/۵ ۱۶/۲۸ ۰۹/۰ ۷۶/۲ ۳۳/۰ ۴۵/۰ 
۱۴ ۰۳/۱۵ ۳۹/۶ ۵۶/۳۳ ۵۰/۰ ۶۵/۲ ۴۰/۰ ۸۶/۰ 
۱۵ ۳۹/۸ ۶۰/۵ ۵۵/۳۵ ۲۲/۰ ۹۱/۲ ۲۲/۰ ۴۵/۰ 
۱۶ ۳۶/۲۰ ۰۵/۷ ۰۹/۴۳ ۴۲/۰ ۸۲/۲ ۴۲/۰ ۹۱/۰ 
۱۷ ۶۲/۲ ۳۹/۶ ۰۰/۳۹ ۴۲/۰ ۵۲/۳ ۸۳/۰ ۹۶/۰ 
۱۸ ۶۸/۴۹ ۹۸/۵ ۴۳/۲۱ ۴۹/۰ ۳۸/۴ ۸۰/۰ ۸۵/۰ 
۱۹ ۲۸/۱۲ ۱۷/۱۳ ۸۴/۱۴۰ ۳۸/۰ ۷۵/۲ ۳۲/۰ ۶۳/۰ 
۲۰ ۲۹/۳۲ ۱۴/۷ ۴۵/۵۳ ۱۳/۰ ۴۳/۲ ۶۴/۰ ۸۵/۰ 
۲۱ ۲۶/۱۶ ۳۶/۴ ۲۲/۵۱ ۵۱/۰ ۶۳/۲ ۳۰/۱ ۸۱/۰ 
۲۲ ۰۱/۰ ۷۷/۷ ۸۸/۷۲ ۷۴/۰ ۰۰/۴ ۷۰/۰ ۲۶/۱ 
۲۳ ۶۷/۹۲ ۳۴/۳ ۵۳/۱۸ ۵۱/۰ ۹۶/۳ ۲۶/۱ ۲۶/۱ 
۲۴ ۰۰/۰ ۴۲/۷ ۶۵/۷۵ ۳۷/۰ ۸۷/۲ ۵۴/۰ ۳۴/۰ 
۲۵ ۳۱/۱ ۱۸/۹ ۱۹/۱۳۴ ۷۲/۰ ۷۲/۰ ۲۱/۰ ۵۶/۰ 

 ۹۶۹۶/۰ ۶۳۱۶/۰ ۴۱۸۸/۰ ۵۱۸۴/۰ ۲۷۶۰/۶۰ ۳۵۴۰/۷ ۷۹۶۴/۱۳ ميانگين
انحراف 
 ۴۵۲۳۵/۰ ۳۷۰۵۵/۰ ۵۶۹۵۲/۱ ۳۶۷۲۲/۰ ۶۱۸۸۱/۴۶ ۵۲۵۷۵/۲ ۵۵۳۲۹/۲۰ معيار

C.V. ۴۸۹۷/۱ ۳۴۳۴/۰ ۷۷۳۴/۰ ۷۰۸۳/۰ ۴۵۹۰/۰ ۰۰۵۸/۰ ۴۶۶۵/۰ 
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 مندیبهره/ييافتگها بر اساس سطح نسبي توسعهبندی استانرتبه

منـدي را نـشان     بهـره / يـافتگي   ي توسعه ها بر اساس سطح نسب    بندي استان  رتبه ۲جدول  

از جملـه    هاي كـشور   امور دام در سطح استان     ةهاي توسع با استفاده از شاخص   . دهدمي

هاي زراعـي آبـي،   بردار، نسبت زمينبردار، نسبت مرتع به بهره  نسبت واحد دامي به بهره    

 شـير بـه     ديم و جنگلي به ازاي هر صد واحد دامي، نسبت مقدار توليد گوشت قرمـز و               

سين دامپزشكي، كارشناس تـرويج و      يدامپزشك، تكن ( كارشناسي   ةتعداد دام و نسبت بدن    

 هزار واحد دامي و بر اساس  روش تاكـسونومي،           ۱۰۰به ازاي هر    ) كارشناس امور دامي  

يـافتگي در بخـش امـور دام        هاي مختلف كشور به ترتيب بر اساس ميزان توسـعه         استان

 .بندي شدندرتبه

 اول و   ة در رتبـ   ۹۳/۰برابـر   ) DL(يـافتگي   بايجان شرقي بـا سـطح توسـعه       استان آذر 

 بيـست و سـوم قـرار        ة در رتبـ   ۴۱/۰يـافتگي برابـر      بلوچستان با سطح توسعه     و سيستان

.  نشان داده شده است    ۲يافتگي در جدول    ها از نظر سطح توسعه     ساير استان  ةرتب. گرفت

هاي سمنان و يزد، دو استان مذكور از        استانهاي مربوط به     زياد داده  یضمنًا به دليل اريب   

 .تحليل آماري حذف شدند
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 منديبهره/يافتگيها براساس سطح نسبي توسعهبندي استان رتبهـ۲جدول 

 رتبه Cio DL نام استان رديف
 ۱ ۹۳/۰ ۲۵/۳۰ آذربايجان شرقي ۱
 ۶۵/۲ ۸۳/۰ ۲۸/۲۴ آذربايجان غربي ۲
 ۵/۲ ۸۳/۰ ۴۳/۲۴ خوزستان ۳

 ۴ ۸۲/۰ ۰۷/۲۴ يلاردب ۴

 ۵ ۸۱/۰ ۶۶/۲۳ كردستان ۵
 ۵/۶ ۷۹/۰ ۰۹/۲۳ مازندران ۶
 ۵/۶ ۷۹/۰ ۲۲/۲۳ زنجان ۷
 ۸ ۷۷/۰ ۴۸/۲۲ چهارمحال و بختياري ۸

 ۵/۹ ۷۶/۰ ۴۱/۲۲ ايالم ۹

 ۵/۹ ۷۶/۰ ۲۲/۲۲ مركزي ۱۰

 ۱۱ ۷۵/۰ ۰۲/۲۲ هرمزگان ۱۱

 ۱۳ ۷۰/۰ ۶۹/۲۰ كرمانشاه ۱۲
 ۱۳ ۷۰/۰ ۴۸/۲۰ خراسان ۱۳
 ۱۳ ۷۰/۰ ۶۷/۲۰ اصفهان ۱۴
 ۱۵ ۶۹/۰ ۲۲/۲۰ بوشهر ۱۵
 ۵/۱۶ ۶۸/۰ ۰۹/۲۰ كرمان ۱۶
 ۵/۱۶ ۶۸/۰ ۰۸/۲۰ گيالن ۱۷
 ۱۸ ۶۶/۰ ۴۳/۱۹ كهگيلويه و بويراحمد ۱۸
 ۱۹ ۶۴/۰ ۷۳/۱۸ فارس ۱۹
 ۲۰ ۶۰/۰ ۷۱/۱۷ لرستان ۲۰
 ۲۱ ۴۲/۰ ۲۷/۱۲ همدان ۲۱

 ۲۲ ۴۱/۰ ۹۹/۱۱ تهران ۲۲

 ۲۳ ۴۱/۰ ۰۶/۱۲ سيستان و بلوچستان ۲۳

 يافته های پژوهش: منبع 



 ۱۵  . . .هایر از نظر ظرفيتهای مختلف کشوبندی استانگروه
 

 يافتگيهاي نسبتًا همگن از نظر توسعهها براساس گروهبندي استان دستهـ۲

هـا در چهـار گـروه         ، استان )DL(يافتگي   بعدی با توجه به معيار سطح توسعه       ةدر مرحل 

بـا  يـافتگي بـاال،     يافتـه، بـا توسـعه     توسـعه   هاي بسيار    استان مختلف نسبتًا همگن شامل   

 ).۳جدول (بندي شدند يافتگي بسيار پايين دستهيافتگي پايين و توسعهتوسعه

 

 يافتگيهاي نسبتًا همگن از نظر توسعهها بر اساس گروهبندي استان دسته-۳جدول

 استان ها )امتياز(سطح طبقات  رديف

 زستان، اردبيل، كردستان آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، خو )۸۰/۰-۹۳/۰(توسعه يافتگي بسيار باال  ۱

۲ 
مازندران، زنجان، چهارمحال و بختياري، ايالم، مركـزي، هرمزگـان،           )۶۷/۰-۸۰/۰(توسعه يافتگي باال 

  گيالن كرمانشاه، خراسان، اصفهان، بوشهر، كرمان،

 لرستان كهگيلويه و بويراحمد، فارس،  )۵۴/۰-۶۷/۰(توسعه يافتگي پايين  ۳

 همدان، تهران، سيستان و بلوچستان )۴۱/۰-۵۴/۰(ايين توسعه يافتگي بسيار پ ۴

 يافته های پژوهش: منبع 

 

 نشان مي دهد، با توجه به سطوح طبقات و امتيازات حاصـله             ۳به طوري كه جدول     

هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، خوزستان، اردبيـل و كردسـتان در گـروه              استان

، زنجـان، چهارمحـال و   )۱۵(هـاي مازنـدران   و استانيافتگي بسيار باالهاي با توسعه استان

 هرمزگان، كرمانشاه، خراسان، اصفهان، بوشهر، كرمان و گـيالن           بختياري، ايالم، مركزي،  

هـاي  به همين ترتيـب، اسـتان     . بندي شدند يافتگي باال طبقه  هاي با توسعه  در گروه استان  

يـافتگي پـايين و     اي با توسـعه   ه  كهگيلويه و بويراحمد ، فارس و لرستان در دسته استان         

-هاي بـا سـطح توسـعه      هاي همدان، تهران و سيستان و بلوچستان در گروه استان         استان
 .شدند بندي يافتگي بسيار پايين طبقه
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 نتيجه گيري 

يافتگي بخش دام در ايران نه تنها محدوديت فنـاوري و منـابع             مشكل اصلي عدم توسعه   

 انساني مناسب، مديريت دانـش و اطالعـات بـراي           فيزيكي بلکه محدوديت و فقر منابع     

رساني آموزشي و ترويجي به ويژه      هاي خدمات    منابع انساني و در كل محدوديت      ةتوسع

هـاي  اساسًا به منظور افزايش اثربخـشي برنامـه       . پاستبراي كشاورزان و دامداران خرده    

رف اطالعـات،   هاي توليد اطالعات، مص   ترويجي، بايد شكاف عميقي كه بين زيرسيستم      

اما شناسايی منـاطق  . تهيه و توزيع فناوری و انتقال فناوری وجود دارد به نحوي ُپر شود         

ای در کل بررسـی مقايـسه    اجتماعی و اقتصادی وةها و استعدادهای بالقواز نظر توانايی 

رسـاني و انتقـال فنـاوري و        باعث تسهيل خدمات   )هااستان(يافتگی مناطق   سطح توسعه 

هاي كشور  يافتگي استان هاي مختلف توسعه  شاخص. شودكردن پرورش دام می   مدرنيزه  

از نظر امور دام مانند نسبت واحد دامي به خانوار، نسبت مرتع به خانوار، نـسبت مرتـع                  

 واحد دامـي،    ۱۰۰هاي زراعي آبي به ازاي هر        واحد دامي، نسبت زمين    ۱۰۰به ازاي هر    

 ۱۰۰ واحد دامي، نسبت جنگل به ازاي هـر        ۱۰۰هاي زراعي ديم به ازاي هر       نسبت زمين 

واحد دامي، نسبت مقدار توليد گوشت قرمز به تعداد دام، نسبت مقـدار توليـد شـير بـه       

تعداد دام و نسبت تعداد دامپزشك، تكنسين دامپزشكي، كارشناس تـرويج و كارشـناس              

-م نااميدكننده هاي كشور ارقا   استان ة هزار واحد دامي براي كلي     ۱۰۰امور دام به ازاي هر      
-ها از امكانات و بهـره      زياد مناطق و استان    ة فاصل ةدهنداين آمار و ارقام نشان    . اي است 

 ةدر عـين حـال، مقايـس      .  امور دام كشور اسـت     ةهاي  اقتصادي و اجتماعي توسع     مندي

ها با توجه به معيار ضريب تغييـرات، بيـانگر عـدم            هاي مختلف در سطح استان    شاخص

هـاي  هـا و مراتـع در اسـتان        دام در سطح خانوارها و در سطح جنگل        توازن در پراكنش  

از   كارشناسي كشور، غير از پراكنش مناسب مروجان امور دام،ةبدن. مختلف كشور است

 .توزيع متعادلي در سطح کشور برخوردار نيست

يـافتگي نـسبي    هاي كشور از نظر سطح توسعه     اي استان در عين حال، بررسي مقايسه    
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هـا  قرار گرفتن برخي استان   . هاي فاحش بين مناطق است     امور دام مبين تفاوت    ةدر زمين 

هاي  كهگيلويـه    يافتگي پايين و بسيار پايين نظير استان      هاي با سطح توسعه    استان ةدر رد 

-لرستان، همدان، تهران و سيستان و بلوچستان كه همگي از قطـب             و بويراحمد، فارس،    
 پـايين بـودن نـسبي       ةدهنـد آيند، از يك طرف نشان    هاي دامپروري كشور به حساب مي     

از طرف ديگر بيـانگر بـاال        اي و ميزان دسترسي به امكانات آموزشي، كارشناسي و نهاده       

 ةكننـدگان عمـد  تأمين(بودن حجم تعداد دام در ازاي مقدار جنگل، مرتع و زمين زراعي         

 .است) غذاي دامي

 

 پيشنهادها

 :شود تحقيق، پيشنهادهای زير ارائه ميبا توجه به برآيند نتايج حاصل از

 ، مـصرف اطالعـات    )تحقيـق ( هاي توليـد اطالعـات     ُپر كردن شكاف بين زيرسيستم     ـ۱

از ) تـرويج ( و انتقال فناوری  ) پشتيباني( ، تهيه و توزيع فناوری    )دامداران/كشاورزان(

 طريق سازوکارهای سازماني و ارتباطي

هاي توليـد دام،  هاي تأمين نهادهگذاري در زمينهريزي در جهت افزايش سرمايه برنامه ـ۲

 دامـي و    ةها و مراتع در مراكز دامپروري، گسترش كشت علوفـ         افزايش سطح جنگل  

هـاي   استان ة توليد دام و دامپروري در كلي      ة كارشناسي در زمين   ةسازي تعداد بدن  بهينه

 .كشور در بلندمدت

هـاي مختلـف    فتگي بـين اسـتان    يـا  سطح توسعه  ةريزي در جهت كاهش فاصل     برنامه ـ۳

 .مدتكشور از نظر توليد امور دام و دامپروري در كوتاه
 

 هايادداشت

1. Gross  National  Product (GDP) 
2. productivity 
3. small farmers / livestock owners 
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4. Human Resource Development (HRD) 
5. Evenson 
6. gap 
7. indexing method 
8. deprivation score 
9. principal component analysis 
10. taxonomy 
11. development indices 
12. regional development 
13.standard units 
14.development level 

تجزيه وتحليل، شامل آمار و ارقام قبـل از تفکيـک            استفاده در  به اينکه آمارهای مورد     نظر ـ۱۵
هـا   فعلی، هـر دوی ايـن اسـتان        ةرو در شرايط مطالع   ست ، از اين   بوده ا مازندران و گلستان    

 .اندمورد توجه تحقيق بوده
 

 منابع

در   کشاورزی و روسـتايي و     ةهای اقتصادی ترويج در توسع    نقش ،)۱۳۸۱(ايونسون، رابرت   
معاونت ترويج   وزارت جهاد کشاورزی،  : نسب و ديگران، تهران    صالح ة ترجم .بهبود کشاورزی 

 .برداریرهو نظام به
هـايي بـرای   تجـاربی از گذشـته و درس   : ويج در قرنی که گذشت    تر «،)۱۳۸۲(رضوانفر، احمد   

. ترويج و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی ايـران          علوم و  ةاولين کنگر ارائه شده در    . »آينده
 ).شهريور ۲۴-۲۲( منابع طبيعی، ةدانشگاه تهران، دانشکد: کرج

: تهـران  .)هـا تكنيـك  هـا و  تئـوري (اي   منطقه ةريزي و توسع  هبرنام ،)۱۳۸۰(كالنتري، خليل   
 .خوشبين

 رسـاني مركـز آمـار     مركز اطالع : تهران. ۱۳۷۹ ـ آماري كشور  ةسالنام ،)۱۳۸۰(مركز آمار ايران    
 .ايران

وزارت کشاورزی، سازمان   : تهران .۲۰۱۰کشاورزی به سوی سال      ،)۱۳۷۶(وزارت کشاورزی   
 .های ترويجی و انتشارات فنیرزی، دفتر توليد برنامهتحقيقات، ترويج و آموزش کشاو
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