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 چکیده
شهرستان  گاوداری های شیری سنتی نظامری پایدا بر تاثیر سازه های خدماتی و حمایتیحاضر با هدف بررسی  پژوهش

بیرجند انجام شده است.روش مورد استفاده در این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها به صورت میدانی 

همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است.جامعه آماری این تحقیق کلیه گاوداری  -و از نوع تحقیقات توصیفی

گاوداری بر اساس فرمول کوکران  304واحد هستند.از جامعه مورد نظر تعداد 433ی شهرستان بیرجند می باشند که بالغ بر ها

به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد گزینش قرار گرفتند.ابزار جمع آوری تحقیق، 

ن توسط پانل متخصصان مورد تائید قرار گرفت.برای تعیین پایایی ابزار اندازه پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی آ

برای قسمت های مختلف  34/0 کرونباخ پرسشنامه صورت گرفت و در نهایت ضریب آلفای 40گیری آزمون مقدماتی با تکمیل 

فی تحقیق حاضر،حاکی از آن است که پرسشنامه به دست آمد که بیانگر پایایی مطلوب ابزار اندازه گیری است.یافته های توصی

محیطی -( در وضعیت متوسط،پایداری فنی٪7/33( در وضعیت خوب،پایداری اجتماعی)٪66پایداری اقتصادی گاوداری ها)

نتایج حاصل از ( در وضعیت خوب می باشد. 3/53( در وضعیت خوب و پایداری کل نظام گاوداری سنتی شیری )4/55٪)

بین میزان دسترسی به تجربیات و اطالعات در مورد گاوداری وپایداری اقتصادی،فنی محیطی تحلیل همبستگی نشان داد 

وپایداری کل ونیز بین اطالعات در مورد بیماری ها وپایداری اقتصادی وپایداری کل رابطه مثبت و معنی داری وجود 

ها وپایداری اجتماعی رابطه مثبت ومعنی دارد.همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین میزان حمایت از سوی سازمان 

 .داری وجود دارد

 

 محیطی،دامداری سنتی-پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی،پایداری فنی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

رشد فزاینده جمعیت شهرنشینی وافزایش درآمد سرانه، منجر به افزایش تقاضا برای مواد غذایی با منشاء حیوانی شده است. 

مواد عمدتا عبارتند از گوشت از انواع مختلف،تخم مرغ وشیر می باشد که در این میان شیر به دلیل ارزش غذایی باالیی که این 

  دارد جایگاه ویژه ای در سبد غذایی جامعه پیدا کرده است.

ا داراست.پروتئین شیر حاوی شیر یکی از با ارزش ترین مواد غذایی است که تقریبا تمامی مواد الزم رشد و ادامه زندگی انسان ر

تمامی اسیدهای آمینه مورد نیاز بدن بوده و میزان مصرف سرانه لبنیات در هر کشور نشانه ای از سالمت افراد و پیشرفت 

 .بهداشتی آن جامعه استاقتصادی و 

ها در کشورهای  با توجه به اهمیت مصرف شیر و فرآورده های آن در الگوی تغذیه،این محصول همواره مورد توجه دولت

مختلف از جمله ایران بوده است.لذا سیاست های مختلف حمایتی برای افزایش تولید و مصرف شیر و فرآورده های لبنی در این 

  در ایران قسمت اعظم شیر مورد نیازجامعه از طریق گاوداریها به دست می آید.کشورها اتخاذ شده است.

از فعالیت های فرعی و جنبی کشاورزی محسوب می شد، امروزه به یکی از فعالیت فعالیت های گاوداری که در گذشته عمدتا 

درصد است.فرآورده های  5/31های اصلی و عمده  این بخش تبدیل شده است.سهم ارزش تولیدات دامی در تولید ناخالص ملی

تئین دامی کشور و اشتغال دامی بخش عمده ای از کشاورزی را تشکیل می دهد و همچنین دام نقش حیاتی در تامین پرو

از تولیدات  %75(.آمار و ارقام نشان می دهد که به طور میانگین در کشور ما 3473نیروی انسانی برعهده دارد)عمادی،

 %30عشایر و %00روستائیان و %70محصوالت دامی در سیستم دامداری های سنتی روستایی صورت می گیرد و بالغ بر 

 ،(.3431دامداری مشغول می باشند)صفرپور ساکنین شهرها به فعالیت های

ایجاد و می دهد که نظام گاوداری سنتی کشور بخش عظیمی از شیر تولیدی را به خود اختصاص داده است. نبرآوردها نشا

توسعه واحد های پرورش گاو شیری سنتی طی سالهای اخیر در استان خراسان جنوبی با توجه به فقر مراتع، مشکالت تأمین 

و پائین بودن ریسک در گاوداری،بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و تعداد قابل توجهی از واحدهای گاوداری سنتی علوفه 

 30000شیری در این استان احداث گردیده اند،بطوریکه آمار جهاد کشاورزی استان  نشان دهنده این موضوع می باشد که از 

میزان شیر تولیدی توسط این واحد صنعتی و مابقی بصورت سنتی است. 113واحد گاوداری شیری موجود در استان  فقط 

متعلق به گاوداریهای سنتی است.برآوردها نشان می  تن70000 در سال می باشد،که از این مقدار تن330000گاوداریها بالغ بر

 تن16365ن آ سنتی ازمی باشد، که سهم گاوداریهای  تن47463دهد که میزان شیر تولیدی در شهرستان بیرجند بالغ بر

شهرهای مجاور مورد  تن در7100خود شهرستان به مصرف می رسد و  تن در40363است.از این میزان شیر تولیدی مقدار 

 . (3400)سازمان جهاد کشاورزی،استفاده قرار می گیرد

دامداریهای صنعتی هنوز  آمار و ارقام نشان می دهد علی رغم تالشهای صورت گرفته برای گذر از دامداریهای سنتی به سمت

بخش عظیمی از فعالیتهای دامی در شیوه سنتی صورت می گیرد و مطالعات نشان داده است که در فراز و نشیب های پرورش 

و تولید محصوالت دامی دامداریهای سنتی از انعطاف پذیری و دوام بیشتری برخوردار بوده اند.بنابراین در چنین وضعیتی، 
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اما دامپروری در نظام های شیری سنتی برای جوابگویی به نیازهای نسل حاضر و آینده ضروری است.تقویت گاوداریهای 

دامداری سنتی که سهم بسیار زیادی در پرورش دام دارند، با محدودیت هایی مواجه است.لذا سوال این است که آیا نظام های 

د مدت دارند؟برای پاسخگویی به این سوال از اندیشه و تفکر دامداری سنتی شرایط مناسبی برای ادامه فعالیت به ویژه در بلن

 (.3436پایداری استفاده می شود)نیکدخت و همکاران،

از نظر صاحبنظران در رشته های مختلف علمی،پایداری به طرق مختلف تعریف و تبیین شده است.اما اندیشه غالب معتقد 

ی گام برمی دارند که غیر مخرب از نظر زیست محیطی و با صرفه از است،آن دسته از فعالیت های تولیدی در راستای پایدار

نظر اقتصادی بوده و از نظر اجتماعی کیفیت زندگی مناسبی برای تولیدکننده و جامعه فراهم آورند.در دستیابی به پایداری 

ر گیرد.چرا که کشاورزی پایدار محیطی مورد توجه قرا-دامی باید تمامی ابعاد پایداری یعنی پایداری اجتماعی، اقتصادی و فنی

 (. 3436تلفیقی از اجزای اجتماعی، اقتصادی و محیطی است و توجه صرف به یکی از آنها خطرناک است)نیکدخت وهمکاران،

 مطالعات گسترده ای در رابطه با بحث پایداری انجام شده است که در زیر به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:

(مطالعه ای با عنوان سازه های موثر بر پایداری نظامهای دامداری سنتی شهرستان فیروزآباد و با هدف 3436رضا نیکدخت) -3

بررسی وضعیت پایداری دامداری سنتی و تعیین سازه های موثر بر آن انجام داده است.در این مطالعه تاثیر سازه های مدیریتی 

ری بر پایداری مورد بررسی قرار گرفتند.بطور کلی تمام عوامل مذکور ،سازه های ساختاری،سازه های خدماتی ونوع نظام دامدا

 .بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر پایداری واحدهای تولید دام تاثیر گذاشتند

( در مطالعه ای با عنوان :اثرات اقتصادی گذر از دامداری های سنتی به مجتمع های دامپروری در 3431خسروی و آریان)-1

پرداخته اند.نتایج بررسی ها نشان می دهد که مجتمع های دامپروری  3431رستان نیشابور در طول سال دهستان اردوغش شه

به دلیل کاهش میزان تلفات دام،وجود عوامل بهداشتی،استفاده از تغذیه صحیح به روش علمی،تولید باالتری نسبت به 

حاظ مسائل فنی نظیر ساخت کلی دامداریها،جایگاه پرورش دامداریهای سنتی به ازاء هر راس دام را دارا بوده و همچنین از ل

 دام،سیستم تهویه،نورگیر و تولید به ازای هر راس به مراتب وضعیت بهتری را نسبت به دامداریهای سنتی دارا بوده اند.

ایداری نظام ، پ"روشی برای توصیف پایداری سیستم های کشاورزی دامی "( در پژوهشی با عنوان3003استرگارد و هانسن) -4

دامداری سنتی را در سه بعد اقتصادی،اجتماعی و اکولوژیکی معرفی می کند.ایشان سازه های پایداری اکولوژیک را در 

چهارگروه تنوع زیستی،استفاده کارا از منابع،حاصلخیزی خاک و ثبات جوی می داند.عالوه بر آن در بعد اقتصادی،سازه های 

تولید باال در واحد نهاده و در بعد اجتماعی عرضه غذای کافی،کاالی بهداشتی،سکونتگاه درآمد قابل قیاس،ثبات درآمد و 

 مناسب،اشتغال،آموزش،محیط کاری سالم،آزادی،برابری و فعالیت های فرهنگی موثر می باشند.

های تولید حیوانی،بیان ( در مطالعه دیگری با عنوان استفاده از شاخص ها برای ارزیابی پایداری نظام 1006نهد و همکاران ) -3

می کنند که شاخص های پایداری کمی در مطالعات پایداری نظامهای تولید حیوانی استفاده می شود.آنها اظهار می کنند که 

پایداری این نظامها باید در شرایط پویا و چند جانبه ارزیابی شوند.طبق نظر آنها شاخص های طرح شده بوسیله فائو اطالعات 

م ویژگی های پایدار را مهیا می کنند.اما تمرکز اصلی آنها روی شاخص های فنی،اقتصادی و فاکتورهای اجتماعی مربوط به تما

 و محیطی است.آنها بیان می کنند که برای استفاده از این شاخص ها برای ارزیابی پایداری نکات زیر ضروری است.

 ادغام وکاهش تعداد شاخص ها -3

 ژگی های پایداریمتعادل ساختن آنها برای وی -3
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 تولید شاخص هایی که نشان دهنده پایداری نظام از نظر اقتصادی،محیطی و اجتماعی است. -1

 ایداری سیستم های تولید نشان دهد.طراحی شاخص هایی که تکامل و موثر بودن این فرآیندها را برای پ-3

-د پایداری یعنی پایداری اقتصادی،اجتماعی وفنیبنابراین باید برای سنجش پایداری نظام گاوداری سنتی شیری به تمام ابعا

در یک تقسیم بندی می توان سازه های موثر بر پایداری را در  محیطی توجه شود و تک تک ابعاد اندازه گیری و سنجیده شود.

واند به چهار گروه سازه های مدیریتی،ساختاری،خدماتی وحمایتی و سازه های فردی و حرفه ای قرار داد.این سازه ها می ت

 صورت مستقیم ویا غیر مستقیم بر پایداری تاثیر بگذارند.

بررسی تاثیر سازه های خدماتی با توجه به شاخص ها و معیارهای سنجش پایداری گاوداری های سنتی،تحقیق حاضر با هدف 

 .گاوداری های شیری شهرستان بیرجند انجام می شود و حمایتی بر پایداری نظام سنتی
 یتعاریف عملیات

 پایداری

پایداری، صفتی که چیزی را توصیف می کندکه باعث آرامش و تغذیه و تامین زندگی و در نتیجه به تداوم زندگی و طوالنی 

 (.3435کردن آن منجر می شود)یاوری،

 محیطی سنجیده می شود.-در این تحقیق پایداری کل از طریق بررسی پایداری اقتصادی، اجتماعی و فنی

 

 ی گاوداری های سنتی شیریپایداری اقتصاد

منظور از پایداری اقتصادی در این تحقیق نظر دامدار راجع به توانایی شغل دامداری در تامین سود مناسب در مقایسه با بقیه 

مشاغل، نوسان درآمد دامداری در سال های گذشته و روند تغییر در متوسط تولید شیر وگوشت و نیز هزینه های صورت گرفته 

 ی کسب شده از فعالیت گاوداری مورد بررسی قرار می گیرد.و درآمدها

 پایداری اجتماعی گاوداری های سنتی شیری

در این تحقیق منظور از پایداری اجتماعی گاوداری های سنتی شیری، توجه به کیفیت زندگی دامدار و خانواده اش است که از 

 وزش، بهداشت و موقعیت اجتماعی سنجیده می شود.طریق برآورده شدن نیازهای دامدار از لحاظ امنیت شغلی، آم

 محیطی گاوداری های سنتی شیری-پایداری فنی

محیطی از نظر عملیاتی ،مجهز بودن دامداری ها به انبار ذخیره علوفه زمستانه و استراحتگاه تابستانی، -در بعد پایداری فنی

یزان مرگ ومیر دام، بیماری های شایع در گاوداری و مسافت استفاده از جیره غذایی علمی و مناسب و نیز امکانات شیردوشی،م

 گاوداری تا محل سکونت بررسی می شود.

 سازه های خدماتی وحمایتی

منظور از سازه های خدماتی در این پژوهش،میزان دسترسی دامدار به خدمات بهداشتی ودارویی و اطالعات در مورد بیماری 

 واعتباری، دسترسی به منابع اطالعاتی و دوره های آموزشی می باشد.ها، میزان حمایت از سوی موسسات مالی 

  گاوداری سنتی شیری
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برخوردار  و تجهیزات رأس گاو  ظرفیت آن بوده و از حداقل امکانات 30به واحدهایی اطالق می شود که حداقل بین یک تا 

نگاه معیشتی به دام است.و ریسک سرمایه گذاری در سرمایه گذاری فقط در دام است و در این شیوه نگاه بهره بردار،بوده اند،

 می باشد . سنتی ها پایین 

 مواد و روشها

همبستگی  -روش مورد استفاده در این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی 

 شهرستان بیرجند      اوداری های شیری سنتیاست که به روش پیمایشی انجام شده است.جامعه آماری این تحقیق کلیه گ

گاوداری بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه تعیین و با  304واحد هستند.از جامعه مورد نظر 433می باشند که بالغ بر 

وده استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند.ابزار جمع آوری تحقیق،پرسشنامه محقق ساخته ب

است که روایی آن توسط پانل متخصصان مورد تائید قرار گرفت.برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری آزمون مقدماتی با تکمیل 

 کرونباخ پرسشنامه صورت گرفت و در نهایت ضریب آلفای 40

 .است برای قسمت های مختلف پرسشنامه به دست آمد که بیانگر پایایی مطلوب ابزار اندازه گیری 34/0 

که با مقیاس فاصله ای بیان شده و از طریق  "پایداری نظام سنتی گاوداری شیری"در این تحقیق متغیر وابسته عبارت است از

 تاثیر متغیرهای مستقل بر آن،مورد اندازه گیری قرار گرفته است.

برای اندازه گیری متغیر وابسته یعنی پایداری نظام سنتی گاوداری شیری،ابتدا ابعاد پایداری اندازه گیری و سپس پایداری کل 

محیطی است که روش اندازه گیری آن به شرح زیر  -سنجیده می شود.ابعاد پایداری شامل پایداری اقتصادی،اجتماعی و فنی

 می باشد.

 :پایداری اقتصادی

گویه به  35گویه در غالب طیف لیکرت و 5گویه در پرسشنامه لحاظ شده است که  10سبه پایداری اقتصادی تعداد برای محا

صورت سواالت باز در مورد هزینه ها و درآمدها می باشد.با توجه به پاسخ های داده شده، برای هر سوال امتیازی درنظر گرفته 

این امتیاز به صورت امتیاز منفی لحاظ شده .پس از محاسبه امتیازات، گویه  شده است که در مورد سواالت مربوط به هزینه ها

بر  ISDMهای مربوط را جمع زده و انحراف معیار و میانگین را بدست آورده و سپس کدگذاری مجدد با استفاده از روش 

 شود.اساس سطوح عالی،خوب،متوسط و ضعیف صورت می گیرد و در نهایت از آنها فراوانی گرفته می 

 :پایداری اجتماعی

 در که شده میتنظ کرتیل فیط اساس بر مذکور سواالت.است شده لحاظ پرسشنامه در هیگو 31 تعداد پایداری اجتماعی جهت

.نمرات سواالت مربوط به پایداری اجتماعی است شده داده خیلی زیاد پاسخ به 5 نمره و خیلی کم پاسخ به کی نمره آن

گویه ها و به دست آوردن انحراف معیار و میانگین متغیر مربوطه،سطوح پایداری اجتماعی با محاسبه و پس از جمع زدن 

 به شکل زیر تعیین شد: ISDMاستفاده از روش 

A<mean-SD ضعیف : 

mean-SD<B<mean متوسط : 

mean<C<mean+SD خوب: 
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mean+SD<D عالی : 

 محیطی: -پایداری فنی

به صورت سواالت  مذکور سواالت.تعدادی از است شده لحاظ پرسشنامه در هیگو 13اد محیطی تعد -برای تعیین پایداری فنی  

 با توجه به پاسخ های داده شده به هر سوال امتیازی تعلق می گیرد. شده میتنظتستی و تعدادی دیگر به صورت سواالت باز 

سپس کدگذاری مجدد با  و ر را به دست آوردهپس از محاسبه امتیازات،گویه های مربوطه را جمع زده و میانگین و انحراف معیا

بر اساس سطوح ضعیف،متوسط،خوب،عالی صورت می گیرد و در نهایت از آنها فراوانی گرفته    می  ISDMاستفاده از روش 

 شود.

 پایداری کل:

یانگین و کرده و با محاسبه م COMPUTمحیطی را  -برای محاسبه پایداری کل،ابتدا پایداری اقتصادی،اجتماعی و فنی

بر اساس سطوح ضعیف، متوسط، خوب، عالی صورت می گیرد و در  ISDMانحراف معیار، کدگذاری مجدد با استفاده از روش 

 نهایت از آنها فراوانی گرفته می شود.

 یافته های پژوهش

 به نمایش گذاشته شده است. 1و 3توصیف ویژگی های فردی وحرفه ای افراد در جداول 

پاسخگویان مرد بوده که البته این امری طبیعی است و سرپرستی اکثر خانواده ها را  ٪00ی نشان می دهد که نتایج آمار توصیف

( از نظر تحصیالت در حد ٪0/63( از افراد متاهل هستند و اکثر پاسخگویان )٪3/05نفر) 03مردان برعهده دارند.همچنین 

می از جمعیت نمونه آماری تحقیق دارای تحصیالت کمتر از خواندن و نوشتن هستند.در حقیقت می توان گفت که حدود نی

 سیکل هستند.این اعداد و ارقام نشان دهنده پایین بودن سطح سواد در بین جامعه آماری است.

سال است که حاکی از میانسال بودن نیروی کار نمونه  35یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین سنی افراد حدود 

سال می باشد.سابقه 50سال و بیشترین آن  5سال است که کمترین سابقه کار  10ین سابقه کار افراد حدود تحقیق است.میانگ

کاری و تجربه یکی از عوامل مهم در موفقیت یا شکست واحدهای گاوداری است و تجربه و سابقه ارتباط مستقیمی با موفقیت 

 نفر می باشد. 5راد مورد مطالعه در این کار دارد.همچنین میانگین تعداد اعضای خانواده اف

 

 توصیف ویژگی های اسمی افراد مورد مطالعه -1جدول

 درصد فراوانی سطح متغیر متغیر

 جنسیت
 00 301 مرد

 3 3 زن

 وضعیت تاهل
 3/05 03 متاهل

 0/3 5 مجرد

 میزان تحصیالت

 7/0 30 بی سواد

 3/40 43 ابتدایی

 3/10 40 سیکل

 4/11 14 دیپلم

 7/3                                                           0 سانسلی
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 توصیف ویژگی های کمی افراد مورد مطالعه -2جدول

 حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین متغیر
56/35 سن  37/31  76 33 

37/31 10 سابقه  50 5 

73/3 5 تعداد اعضای خانواده  30 3 

 

افراد مورد مطالعه بر اساس متغیر پایداری اقتصادی نظام سنتی گاوداری شیری( توزیع فراوانی 3جدول  

 درصد تجمعی درصد فراوانی طیف ارزیابی

 0 0 0 عالی

 66 66 63 خوب

3/13 11 متوسط  37 

6/31 34 ضعیف  300 

 - 300 304 جمع

 

ظام سنتی گاوداری شیری(توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس متغیر پایداری اجتماعی ن4جدول   

 درصد تجمعی درصد فراوانی طیف ارزیابی

6/31 34 عالی  6/31  

6/37 45 46 خوب  

7/33 34 متوسط  4/30  

7/30 33 ضعیف  300 

 - 300 304 جمع

 

 

محیطی نظام سنتی گاوداری شیری-( توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس متغیر پایداری فنی5جدول  

 

 درصد تجمعی درصد فراوانی طیف ارزیابی

3/7 3 عالی  3/7  

4/55 57 خوب  3/64  

4/14 13 متوسط  4/36  

6/34 33 ضعیف  300 

 - 300 304 جمع

 

(توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس متغیر پایداری نظام سنتی گاوداری شیری6جدول  

 درصد تجمعی درصد فراوانی طیف ارزیابی

 7/0 7/0 30 عالی

 3/63 3/53 56 خوب

 5/34 3/30 10 متوسط

 300 5/36 37 ضعیف
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 - 300 304 جمع

 

پایداری اجتماعی  (3)جدولآنها %7/33پایداری اقتصادی گاوداری شان در حد خوب بوده است. (4)جدولافراد %66حدود 

محیطی خوب -ایداری فنیگاوداری شان دارای پ(5)جدول( %4/55گاوداری شان در حد متوسط بوده و بیشتر از نیمی از افراد)

 ( در حد خوب بوده است.%3/53نظام گاوداری شیری سنتی مورد مطالعه )(6)جدولبوده است.همچنین میزان پایداری کل 

 حمایتی وپایداری اقتصادی-(نتایج تحلیل همبستگی سازه های خدماتی7جدول

متغیر 

 ترکیبی اول
 مقیاس متغیر دوم مقیاس متغیر اول

سطح  همبستگی

 ضریب نوع داریمعنی 

سازه های 

خدماتی 

 وحمایتی

میزان دسترسی به تجربیات و 

 اطالعات گاوداری
 رتبه ای

پایداری 

 اقتصادی
 فاصله ای

 003/0 131/0** اسپیرمن

 477/0 033/0 اسپیرمن رتبه ای اطالعات در مورد واکسن ها

 003/0 416/0** اسپیرمن رتبه ای اطالعات در مورد بیماری ها

 416/0 003/0 اسپیرمن رتبه ای دریافت داروهای مورد نیاز

 060/0 336/0 اسپیرمن رتبه ای میزان حمایت از سوی سازمان ها

میزان دریافت تسهیالت از موسسات 

 مالی
 04/0 003/0 پیرسون فاصله ای

 

 

 یحمایتی وپایداری اجتماع-(نتایج تحلیل همبستگی سازه های خدماتی8جدول

متغیر 

 ترکیبی اول
 مقیاس متغیر دوم مقیاس متغیر اول

سطح  همبستگی

 ضریب نوع معنی داری

سازه های 

خدماتی 

 وحمایتی

میزان دسترسی به تجربیات و 

 اطالعات گاوداری
 رتبه ای

پایداری 

 اجتماعی
 فاصله ای

 75/0 043/0 اسپیرمن

 34/0 073/0 اسپیرمن رتبه ای اطالعات در مورد واکسن ها

 05/0 333/0 اسپیرمن رتبه ای اطالعات در مورد بیماری ها

 04/0 003/0 اسپیرمن رتبه ای دریافت داروهای مورد نیاز

 046/0 107/0* اسپیرمن رتبه ای میزان حمایت از سوی سازمان ها

میزان دریافت تسهیالت از موسسات 

 مالی
 501/0 054/0 پیرسون فاصله ای
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 حمایتی وپایداری فنی ومحیطی-(نتایج تحلیل همبستگی سازه های خدماتی9ولجد

متغیر 

 ترکیبی اول
 مقیاس متغیر دوم مقیاس متغیر اول

سطح  همبستگی

 ضریب نوع معنی داری

سازه های 

خدماتی 

 وحمایتی

میزان دسترسی به تجربیات و 

 اطالعات گاوداری
 رتبه ای

پایداری 

فنی 

 ومحیطی

 فاصله ای

 007/0 165/0** اسپیرمن

 631/0 053/0 اسپیرمن رتبه ای اطالعات در مورد واکسن ها

 307/0 034/0 اسپیرمن رتبه ای اطالعات در مورد بیماری ها

 507/0 066/0 اسپیرمن رتبه ای دریافت داروهای مورد نیاز

 77/0 103/0 اسپیرمن رتبه ای میزان حمایت از سوی سازمان ها

میزان دریافت تسهیالت از موسسات 

 مالی
 36/0 07/0 پیرسون فاصله ای

 

 حمایتی وپایداری -(نتایج تحلیل همبستگی سازه های خدماتی11جدول

متغیر 

 ترکیبی اول
 مقیاس متغیر دوم مقیاس متغیر اول

سطح  همبستگی

 ضریب نوع معنی داری

سازه های 

خدماتی 

 وحمایتی

جربیات و میزان دسترسی به ت

 اطالعات گاوداری
 رتبه ای

 فاصله ای پایداری 

 004/0 136/0** اسپیرمن

 513/0 064/0 اسپیرمن رتبه ای اطالعات در مورد واکسن ها

 01/0 111/0** اسپیرمن رتبه ای اطالعات در مورد بیماری ها

 47/0 030/0 اسپیرمن رتبه ای دریافت داروهای مورد نیاز

 1/0 317/0 اسپیرمن رتبه ای یت از سوی سازمان هامیزان حما

میزان دریافت تسهیالت از موسسات 

 مالی
 76/0 01/0 پیرسون فاصله ای

 

( نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای مستقل دسترسی به تجربیات واطالعات در مورد 7با توجه به جدول )

متغیر وابسته پایداری اقتصادی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.یعنی هر چه گاوداری،اطالعات در مورد بیماری ها و 

میزان دسترسی به تجربیات و اطالعات در مورد گاوداری و نیز اطالعات در مورد بیماری ها بیشتر بوده پایداری اقتصادی 

 .افزایش یافته است

ل میزان حمایت از سوی سازمان ها ومتغیر وابسته پایداری ( یافته های پژوهش نشان داد بین متغیر مستق3در جدول شماره)

اجتماعی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.هر چه میزان حمایت از سوی سازمان ها بیشتر شده است پایداری افزایش یافته 

 است.

در مورد گاوداری و  ( بین متغیر مستقل میزان دسترسی به تجربیات واطالعات0بر اساس یافته های تحقیق درجدول شماره)

.یعنی با افزایش دسترسی به تجربیات و اطالعات متغیر وابسته پایداری فنی ومحیطی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

 پایداری فنی ومحیطی افزایش یافته است.
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واطالعات در  ( نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین متغیرهای مستقل دسترسی به تجربیات30با توجه به جدول شماره)

مورد گاوداری،اطالعات در مورد بیماری ها و متغیر وابسته پایداری نظام سنتی گاوداری شیری رابطه مثبت و معنی داری وجود 

دارد.یعنی هر چه میزان دسترسی به تجربیات و اطالعات در مورد گاوداری و نیز اطالعات در مورد بیماری ها بیشتر بوده 

 .فته استپایداری نیز افزایش یا

 بحث ونتیجه گیری

برطبق نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن بین میزان دسترسی به تجربیات و اطالعات در مورد گاوداری وپایداری 

بین اطالعات در مورد بیماری ها وپایداری اقتصادی ( ونیز 3436اقتصادی،فنی محیطی وپایداری کل )تایید نتایج نیکدخت،

(همچنین نتایج 3436یلوزاده وصالحمعنی داری وجود دارد.)مطابق با مطالعات انجام شده توسط ایر وپایداری کل رابطه مثبت و

تحلیل همبستگی نشان داد بین میزان حمایت از سوی سازمان ها وپایداری اجتماعی رابطه مثبت ومعنی داری وجود 

می کند اعتبارات وتسهیالت کشاورزی به  (.موهان در نتایج خود عنوان3436،نیکدخت1003دارد)مطابق با مطالعات موهان

عنوان سازه خدماتی وحمایتی در پایداری موثر است.همچنین آقای نیکدخت تاثیر سازه های مدیریتی،ساختاری،خدماتی 

وحمایتی و نوع نظام دامداری بر پایداری را مورد بررسی قرار  دادند وچنین نتیجه گرفتند که بطورکلی تمام عوامل مذکور 

 مستقیم وغیر مستقیم بر پایداری واحدهای تولید دام تاثیر دارد. بصورت

بر این اساس با توجه به یافته های باالپیشنهاد می شود که برای آموزش وتوانمندسازی افراد برنامه ریزی شود.برگزاری دوره 

علمی پرورش گاو با انواع بیماری  های آموزشی وشرکت در این دوره ها به افراد کمک خواهد کرد تا عالوه بر آشنایی با اصول

های مشترک و راه های پیشگیری از آن نیز آشنا شوند.همچنین حضور مرتب ومنظم کارشناسان فنی در گاوداری ها به دلیل 

همچنین پیشنهاد می شود تا اطالعات الزم  رعایت اصول بهداشتی می تواند در پایداری موثر باشد. مدیریت بهتر در تغذیه و

اعطای تسهیالت از سوی سازمان ها و موسسات مالی در زمینه دامداری از طریق رسانه،برگزاری دوره های آموزشی،  درباره

 جهاد کشاورزی،مشاوران خصوصی و... در اختیار افراد قرار بگیرد.

 

 

 

 منابع و مآخذ

های دامپروری در دهستان اردوغش (.اثرات اقتصادی گذر از دامداریهای سنتی به مجتمع 3431آریان،علیرضا.خسروی،فریبا.) -3

 شهرستان نیشابور.

)جلد دوم(. تهران: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت  .آمارنامه کشاورزی(3430دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت جهاد کشاورزی.) -2

 برنامه ریزی و اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطالعات.

 ر دام،واحد طیور.(.معاونت امو3400سازمان جهاد کشاورزی.) -4

 .5(.پیش نویس نظام دامداری روستایی،سازمان جهاد کشاورزی خراسان،  ص 3431صفرپور.ح و همکاران.) -3

 .3،ص 3(.تحلیلی بر تحول نظام دامداری،روستا و توسعه،شماره 3473عمادی.م،و،ع، آقا علی نژاد.) -5
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ی مقایسه ای پایداری در نظام های دامداری سنتی،مورد مطالعه واکاو"(.3436نیکدخت،رضا.عزت اله کرمی ومصطفی احمدوند.) -6

 .331-344،ص3436.مجله علوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی،سال یازدهم،شماره چهل ویکم،پاییز"دامداران شهرستان فیروزآباد

مجموعه ."گاوداری شیری(ارزیابی اقتصادی طرحهای دامپروری صنعتی )مطالعه موردی:"(.3436ایریلوزاده،رضا.صالح،ایرج.) -7

 خالصه مقاالت ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی،مشهد مقدس.
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