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 استان لرستان روستايي اقتصادتوسعه  در يدامپرور نقش

  )بروجردموردي: شهرستان مطالعه(
 عطيه حسين آبادي

 ارشد توسعه روستايي دانشگاه رازيكارشناس 

  1398/03/10:پذيرش تاريخ                                1397/09/30                    :دريافت تاريخ
 

  

 
  

  چكيده

 هايفراوردهه كنند تأمين اصلي منبع اينكه ضمن كشاورزي مهم هايبخش زير از يكي عنوانبه دامداري و دامپروري     

بروجرد روستايي شهرستاندامپروري بر توسعه اقتصاد با هدف بررسي اثراتحاضرپژوهش .آيدمي شماربه كشور پروتئيني

لحاظ اجرا از نوع پيمايشي و به تحليلي و به–به لحاظ ماهيت از نوع توصيفي كهطوريهانجام گرفته است. ب لرستاناستان 

تئوريك ه ادبيات و مبانيمنظور تهياي بهيافتهباشد. در آغاز، مطالعات سازمانها از نوع ميداني ميآوري دادهلحاظ روش جمع

ميداني با استفاده از ابزارهاي مورد نياز تحقيق (پرسشنامه اي انجام گرفته است و در مرحله مطالعهصورت كتابخانهبه

-شهرستانروستاييان مطالعه در اين پژوهش نياز پرداخته شده است. جامعه موردهاي موردآوري دادهساخته) به جمعمحقق

 مورد هايمؤلفه بين در اند.عنوان نمونه انتخاب شدهنفر به 286با استفاده از فرمول كوكران تعداد كه د باشمي بروجرد

 بر را تأثير كمترين اندازپس و درآمد ميزان و تأثير بيشترين شغل از رضايت و شغلي آينده از رضايت ميزان بررسي

هاي درآمد، ايجاد ي اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين مولفههمبستگاز ضريب اند.داشته اقتصادي بعد از رضايتمندي

  هاي شغلي و كاهش مهاجرت و توسعه اقتصاد روستايي استفاده شده است. فرصت

  

  .لرستان، استان بروجرددامپروري، توسعه روستايي، اقتصاد روستا، شهرستان  كلمات كليدي:
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  مقدمه و طرح مسأله

اي از نياز مواد پروتئيني انسان صنايع راهبردي و مهم است كه به جهت تأمين بخش عمدهصنعت دامداري يكي از     

: 1392كند (مجردي و همكاران، نقش مهمي در اشتغال و توليد و به تبع آن درآمد و رفاه خانوارهاي روستايي ايفا مي

 مراتع از استفاده مبناي بر كه دهديم ليتشك را رييعشايجامعه اقتصاد و درآمد منبع و اشتغال اساس دامپروري ).104

 رانيا كشور قوت ينقطه ،ينظام و ياسيس نظر از چه و اقتصادي نظر از چه ،خيتار طول در ريعشا .است شده زييرهيپا

 لسا 100 در. اندداده نشان ارييبس يفشانجان و يگذشتگ خود از ،كشور به گانگانيب هجوم زمان در و آمدنديم شماربه

 به ،زمانه اتيمقتض خاطربه سپس و ابتدا در اجبار به و است شده كاسته اريبس روكوچ تيجمع تعداد از كنون تا گذشته

 با و پردازنديم دامداري و رويكوچ به كه هستندي باق خانوارها از تعدادي هم هنوز اما. اندآورده روي ينيكجانشي

 القيي از مردم از قشر نيا متفاوت اتيروح ليدل به البته .كننديم نرم جهپن و دست كردن يزندگ يوهيش نيا مشكالت

 ينيكجانشي به هايسخت يهمه با را آن و هستند يراض زين دارد همراهبه يزندگ يوهيش نيا كه يتنوع و كردن قشالق و

 اما است گذاشته چند يراتيتأث افراد نيا يزندگ يوهيش روي بر گذشته انيسال در اقتصادي تحوالت دهنديم حيترج

 دامپروري). 1390(ياسوري،  است بوده رگذاريتأث اريبس آنان يزندگ هاينهيهز بر رياخ سالچند در اقتصادي يدگرگون

 كشور پروتئيني هايفراورده كنندة تأمين اصلي منبع اينكه ضمن كشاورزي مهم هايبخش زير از يكي عنوانبه دامداري و

 قالب در فعاليت اين. دارد كشاورزي بخش افزودة ارزش در را سهم باالترين باغباني و زراعت از عدب آيد،مي شماربه

 روستايي بردارانبهره به آن از توجهي شايان سهم و گيردمي انجام صنعتي و عشايري روستايي، برداريبهره نوع سه

 هايفعاليت در غيرمستقيم و مستقيم طوربه كشاورزي بخش شاغالن درصد 80 حدود كهطوريدارد به اختصاص

 درصد 10 و عشاير درصد 90 روستاها، شاغل جمعيت از درصد 70 حدود ديگر، عبارتبه دارند؛ فعاليت دامپروري

 درصد 90 بهنزديك  است ذكر دارند. شايان فعاليت اموردام بخش به مربوط هايفعاليت در شهرنشين جمعيت

 دهندمي تشكيل پاخرده دامداران و كشاورزان نيز را توسعه درحال كشورهاي اورزيكش بخش در روستايي توليدكنندگان

 بيشترين نفت صنعت از پس كه اشتغالزاست و زاينده پويا،صنعتيدامپروري  ). صنعت96: 1394(شمس و جوادي، 

 سطح در شود ومي محسوب لبني و پروتئينيمواد توليد هايبخش تريناصلي از يكي و كرد جذب خود به را سرمايه

). Sharifi et al, 2009است ( ايران به جهان مربوط داميمحصوالت توليدات از درصد 1,2تا  0,99المللي بين بين

 كه است بديهي. يابدمي افزايش دامي توليدات براي ازجمله و غذايي محصوالت براي تقاضا جمعيت، رشد افزايش با

 و زادهجالل( دارد بسزايي اهميت كشور در مهم زيربخش اين تقويت و توسعه به توجه غذايي،امنيت تحقق منظوربه

 بخش در ملي ناخالص درآمد درصد 50 حدود جهاني، كشاورزي خواربار سازمانبرآوردهاي  ). طبق1389 همكاران،

 دام از هيافتتوسعه حتي و توسعه درحال كشورهاي بيشتر در ملي ناخالص درآمد كل درصد 20 از بيش و كشاورزي

 اعتقاد به. اندمستقيم نقدي درآمد هكنندتأميندامي محصوالت و دام ). بنابراين،FAO, 1993شود (مي تأمين پروري

 پروتئين، توليد خاطر به درآمد، از نظرصرف هادام. هستند كشاورزي زندة هايبانك هادام كشاورزي، اقتصاد نظرانصاحب

 روستايي مناطق در توسعه متخصصان توجه مورد هستند آلي هخيزكنند حاصل و تسوخ منبع كه فضوالت و كار انرژي
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- فناوري در انقالب و رسانيخدمات هايسازمان تأسيس در جديد هايتالش رغمبه. دارند قرار توسعه درحال كشورهاي

 از ترپايين بسيار اناير جمله از توسعه درحال كشورهاي در داميمحصوالت توليد وريبهره ميزان پروري،دام هاي

 براي توسعه درحال كشورهاي مناسب هايراه از ). يكي3: 1385و همكاران،  است (رضوانفر يافتهتوسعه كشورهاي

 عنوانبه ايران كشوراست.  پروريدام بخش كردنصنعتي غذايي، مشكالت كردن برطرف و وريبهره ميزان افزايش

 اهتمام است روستاييماهيت داراي كه پروريدام بخش تقويت و توسعه به بايستمي توسعهدرحال كشورهاي از يكي

 ارتقاي و دارند بسياري اهميت روستا و شهر بين تعادل ايجاد و روستاييمناطق هتوسع و رشد در دامپروريصنايع. ورزد

 موجود منابع از بهينه هاداستف و شهر به روستا از مهاجرت روند كاهش روستاييان، رفاه سطح و درآمد افزايش بخش، اين

در همين راستا پژوهش حاضر به بررسي اثرات دامپروري  ).707: 1393پور و ميرزايي، (نوري آورد خواهد ارمغان به را

  بر توسعه اقتصاد روستايي شهرستان بروجرد در استان لرستان پرداخته است. 

      

   دامپروري توسعه

 و رشد براي خوبي بالقوه امكانات از دامپروري و كشاورزي براي مناسب و پايه عمناب از منديبهره دليل به ايران    

 براي الزم درصدي شش تا چهار رشد نرخ تحقق صورت، اين در. است برخوردار دامي و باغيمحصوالت سريع افزايش

 دولت درآمدي، ابريهاينابر كاهش منظوربه همچنين. بود خواهد امكانپذير روستايي و شهري درآمدهاي نابرابري كاهش

 عمومي خدمات زمينه در گسترده هايگذاري سرمايه خرده به اقدام و نمايد خاص توجه دامپروري و كشاورزي به بايد

- زيربخش به دامپروري و كشاورزي رشدنرخ چهارم سه از بيش منشأ كه آن رغمبه .كند داران دام و كشاورزان نياز مورد

 باره اين در مؤثري نقش توانندمي نيز سنتي دامداري و غالت هايزيربخش شودمي مربوط )صنعتي( دام و باغباني هاي

 ساير به بايد كامل رشد به رسيدن براي اما، گيرد صورت پرارزش كاالهاي رشد جهت در بايد تالش بيشترين. كنند ايفا

- توليد و درآمد دهندهتشكيل اجزاي از يكي دامپروري و كشاورزي هايبخش). 1383 ملور،( شود توجه هم هازيربخش

 كشورها مليدرآمد و توليد سهم باالترين كشورها همه در ، 1850 سالهاي تا كهطوريبه. كشورهاست اكثر در ملي

 و صنعت هايبخش گسترش و تكنولوژي هايپيشرفت با تدريج،به و است بوده "دامپروري و كشاورزي"هايبخش

 كشورهاي اكثر در ،1950 سال در. است نهاده كاهش به رو ملي توليد در دامپروري و كشاورزي هايبخش سهم خدمات،

 كهآن حال. يافت كاهش درصد 20 تا 15 به مليناخالص توليد در دامپروري و كشاورزي هايبخش سهم يافتهتوسعه

 شودمي محسوب اقتصاد مهم هايبخش جمله از همچنان توسعهحال در كشورهاي در دامپروري و كشاورزي هايبخش

 بر عالوه دامپروري ).1371 باغيان، قره( باشدمي ملي خالص توليد درصد 30 تا 25 بين دامپروري و كشاورزي سهم و

 قند چغندر توليد مثالً، كندمي تأمين هم را اقتصادي ديگر هايبخش از بعضي نهاده مصرفي، غذاييمواد نيازهاي تأمين

 بازار اهميت به توجه با نهادهها اين ارزش. غيره و فرش صنايع براي نهاده پشم توليد يا قند يعصنا براي نهاده نيشكر و

-مصرف خام،مواد عرضه بر عالوه دامپروري و كشاورزي هايبخش .است زياد العادهفوق فرش، مثل محصوالت، بعضي

 محصوالت براي بخش اين تقاضاي يكشاورز و دامپروري گسترش. باشدمي هم صنعتيمحصوالت از بعضي مهم كننده
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 براي كه دهدمي نشان يافتهتوسعه كشورهاي تجربه. است داده افزايش را داخلي ناخالص توليد رشد نيز و بخشها ساير

 در دامپروري و كشاورزي هايبخش محوريت. دارد ضرورت "هابخش ارتباطات" سومجهان كشورهاي اقتصادي توسعه

 مختلف تحقيقات است، نموده تأكيد هابخش اين نيازهاي تأمين اولويت و هابخش ارتباطات بر زني دوم سالة پنج برنامه

 و صنعت هايبخش اگر. دارد نارسايي خدمات، و تكنولوژي لحاظ از خصوصبه كشاورزي، بخش كه است آن مؤيد

 تأثيرات. نمايند فراهم را بخش اين هتوج قابل رشد موجبات توانندمي دهند قرار اولويت در را نيازها اين تأمين خدمات

 وكشاورزي دامپروري هايبخش در وضوح،به هاپتانسيل اين. شد خواهد هابخش همين رشد باعث آن حاصل برگشتي

 فعاليتهاي همه بين از. كرد استفاده هاپتانسيل اين از توانمي مناسب ريزيبرنامه با. دارند وجود اقتصادي بخشهاي ساير و

 گرفتن نظر در به نياز. كندمي دگرگون حد ترينوسيع در را جهانيمحيط كه باشد دامپروري و كشاورزي يد،شا بشري

 دامپروري و كشاورزي» منفرد اروپاي قانون« مرحله اولين عنوانبه ،1986 سال در هايسياست در محيطي هايالزمه

  ).Verheul, 2001شد ( وارد محاسبه در المللي،بين و رسمي در نخست

  

  اقتصادي توسعه در كشاورزي و دامپروري بخش اهميت داليل

 اقتصادي نسبي مزيت �

 در. باشدمي صنعتي توليدات به نسبت آن برتري رمز و كشاورزي و دامي توليدات هايويژگي از يكي ،"نسبيمزيت"   

 بخصوص موضوع اين. هستند سبين برتري داراي جغرافيايي، و طبيعيوضعيت لحاظ به محصوالت، كشورها از بعضي

 اهميت المللي،بين بازار به دامي و كشاورزي محصوالت ورود براي پايين تكنولوژي سطح با سوم،جهان كشورهاي در

 صنعتيمحصوالت كهآن حال .باشندمي طبيعي نسبيمزيت داراي دامي و كشاورزي محصوالت كه آن ذكرقابل. دارد حياتي

  ).1386 حقيقي،( باشند مصنوعي نسبي مزيت داراي كه كنند رقابت مشابه محصوالت اب توانندمي صورتيدر

  

 

 ويژه تخصصهاي و پيچيده تكنولوژي از نيازي بي �

 حتي، و كارآمد تواندمي تخصص و تكنولوژي مختلف سطوح با صنعت، برخالف كشاورزي، و دامپروري بخش    

 گذردمي مختصات مركز از صنعتي محصوالت عرضه منحني كهطوريبه. باشد داشته مناسب بازده انسان دخالت بدون

 كشورهاي دامپروري و كشاورزي بخش لذا،. است مثبت مبدأ از عرض داراي كشاورزيمحصوالت عرضه منحني ولي،

 ايبر الزم هايپتانسيل و ظرفيت از انساني و مالي فني، سطوح بودن پايين بهرغم نسبي، مزيت بر تكيه با سوم، جهان

 پيشرفت با متناسب پيوسته، كه دارد نياز خدماتي و كاالها به رشد و بقا براي انسان .است برخوردار توسعه و توليد

 اهميت دامپروري و كشاورزي بخش فرآورده عنوانبه غذا ميان، اين در. شود افزوده آن دامنه بر اجتماعي و اقتصادي

  .نيست جايگزين قابل و دارد حياتي
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 اندك ارزي سرمايه به نياز �

. دارد نياز كمتري ارزي گذاريسرمايه به بخشها ساير به نسبت كشاورزي و دامپروري بخش توسعه، اوليه مراحل در     

 تنگناهاي دچار معموالً كه سومجهان كشورهاي در بخصوص ارزي، درآمدهاي به كشاورزي بخش شديد وابستگي عدم

  .باشدمي مذكور جوامع اقتصادي توسعه روند در بخش اين اهميت مبين هستند، ارزي

  

 سرمايه بازگشت زمان �

 علت به. است ديربازده پتروشيمي و فلزات معادن، سنگين،صنايع مانند اقتصادي هايبخش در گذاريسرمايه معموالً     

 بازگشت و پروژهها اين اجراي آنها تأمين در بيثباتي و ارزي درآمدهاي دولتي،اعتبارات به گذاريهاسرمايه وابستگي

 سريعتر مختلف داليل به كشاورزي و دامپروري بخش در گذاريسرمايه كهحاليدر. افتدمي تأخير به سالها شانسرمايه

  ).Bure, 1996( باشدمي صنعت از زودتر كشاورزي بخش در سرمايه بازگشت لذا،. رسدمي برداريبهره و بازده به

  

  ضروري نيازهاي تأمين �

 باغباني و زراعت از بعد آيد،مي شماربه كشور پروتئيني هايفراورده كنندهتأمين اصلي منبع اينكه ضمن مداريدا    

 برداريبهره نوع سه قالب در فعاليت اين. است داده اختصاص خود به كشاورزي بخش افزوده ارزش در را سهم باالترين

 بررسي .دارد اختصاص روستايي بردارانبهره به آن از توجهي ورخدر سهم و گيردمي انجام وصنعتي عشايري روستايي،

 و كارايي عملكرد، سطح گوناگون داليل به كه دهدمي نشان ديگر كشورهاي از بعضي با كشور در فعاليت اين ايمقايسه

الهي، (سيفاست ترينپاي نيز توسعه حال در كشورهاي متوسط از بلكه جهاني،متوسط از تنها نه ،بخشزير اين در وريبهره

1389 :96 .(  

  

  روش تحقيق

تحليلي و به لحاظ اجرا از نوع پيمايشي و به لحاظ روش  –پژوهش حاضر به لحاظ ماهيت از نوع توصيفي     

منظور تهيه ادبيات و مباني تئوريك اي بهيافتهباشد. در آغاز، مطالعات سازمانها از نوع ميداني ميآوري دادهجمع

اي انجام گرفته است و در مرحله مطالعه ميداني با استفاده از ابزارهاي مورد نياز تحقيق (پرسشنامه كتابخانه صورتبه

هاي مورد نياز پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش شهرستان آوري دادهساخته) به جمعمحقق

  اند.عنوان نمونه انتخاب شدهنفر به 286با استفاده از فرمول كوكران تعداد كه باشد مي بروجرد
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  محدوده تحقيق

 پوشانده زاگرس كوههاياست. بيشتر مناطق اين استان را  ايران غرباستان لرستان يكي از استانهاي كوهستاني در     

غرب كامالً مشهود است. است و تنوع آب و هوا در آن از شمال شرق به جنوب است. آب و هواي اين استان متنوع

هاي و از غرب با استان خوزستان، از جنوب با هاناصف، از شرق با استان مركزيو  همدانهاي لرستان از شمال با استان

شرقي داراي مرز بسيار كوتاهي اي در سمت جنوباريكههمسايه است. همچنين اين استان از طريق ب ايالمو  كرمانشاه

استان لرستان به سبب داشتن .كيلومتر از تهران فاصله دارد 01/363لرستان  .است استان چهارمحال و بختياريبا 

گاه مردمي بوده كه دامپروري و كشاورزي پيشه اصلي آنان هاي دور زيستپهناور و مراتع بسيار، از گذشته كوهستانهاي

است. ايالت و طوايف لرستان اي در اين استان از اهميت بسياري برخوردار بودهاست. به همين سبب ساختار طايفهبوده

در شرق  لر بختياريهايي از طايفه .شوندگستردگي زيادي دارند اما در مجموع به دو گروه كوچ رو و ساكن تقسيم مي

و بارندگي مناسب، كنند. مراتع فراوان ساكن هستند يا هر ساله به اين منطقه كوچ مي ازناو  اليگودرزلرستان، در مناطق 

است. از همين رو پيشه سنتي مردم لرستان دامپروري و امكان پرورش دام و كشاورزي را در اين منطقه فراهم نموده

اند. امروزه درصد قابل توجهي از ساكنان گر بودهور، بازرگان يا صنعتاست. ساكنان مناطق شهري، پيشه كشاورزي بوده

دامپروري از جمله فعاليتهاي مهم مردم اين استان  .دهندلتي، آموزشي و نظامي تشكيل ميشهرها را كارمندان ادارات دو

ميليون واحد دامي از انواع دام سبك و  4,8لرستان با دارا بودن ). https://fa.wikipedia.org(رود شمار ميبه

تراكم دام در واحد سطح را به خود واحد دامي در هر كيلومترمربع، مقام اول كشور از لحاظ 232سنگين و با ميانگين

 ):http://fa.investlorestan.ir/cron.php( هاي لرستان در بخش دام و طيورمزيت اختصاص داده است.

  كيلوگرم است.110كيلوگرم ودر كشور 137سرانه توليد شيرخام در استان  �

  كيلوگرم است. 10كيلوگرم و در كشور 18سرانه توليد گوشت قرمز در استان  �

  مندي از اقليم مساعد، مراتع گسترده و منابع آبي فراوانرهبه �

  هاي دانشگاهي، در زمينه علوم داميوجود نيروهاي متخصصو تحصيلكرده و رشته �

  وجود دو نژاد وسفند با توان توليد باال بنام گوسفند لري و لري بختياري در استان �

 12500000واحد با ظرفيت هر دوره  614داد سرمايه گذاري انجام شده در راستاي توليد گوشت مرغ به تع �

  قطعه گوشت مرغ و مازاد توليد گوشت براي توسعه صادرات

  هاي جديد در استانشرايط مناسب براي تامين علوفه و توسعه ظرفيت �

گذاري از جمله شركت كشت و صنعت و گاوداري هاي بزرگ حضور شركت هاي بزرگ در حال سرمايه �

  .راسي دلفان جهت توليد شير و ساير محصوالت دامي 6000درز وراسي شهرستان اليگو 2500

درجه و  33شهرستان بروجرد يكي از شهرستانهاي استان لرستان در غرب ايران و بين عرضهاي شمالي حد اقل      

 دقيقه 27درجه و  49دقيقه و حداكثر  27درجه و  48دقيقه و طول شرقي و داخل  6درجه و  34دقيقه و حداكثر  36

جمعيتي  1390دهستان تشكيل شده است. شهرستان بروجرد در سال  6قرار دارد. از دو بخش مركزي و اشترينان و 
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درصد را نقاط روستايي تشكيل  30درصد آن را ساكنين نقاط شهري و  70است كه حدود نفر داشته  355876 برابر با

  ساوي است.دهند. تعداد مردان و زنان در شهرستان بروجرد تقريباً ممي

  

  

  
  )1396(منبع: نگارندگان، بروجردموقعيت شهرستان  :1شكل 

  

  هاي تحقيقيافته

شود هاي تحقيق ابتدا به ارائه وضعيت بيمه و وضعيت اشتغال (از نظر دائم يا موقت بودن) پرداخته ميدر بخش يافته    

نشان دهنده وضعيت بيمه در گروه  1اره شود. اطالعات مندرج در جدول شمهاي تحليل نمايش داده ميسپس يافته

درصد) 57نفر ( 149نفر نمونه مورد مطالعه، تعداد  286شود از باشد. همانطور كه مشاهده مينمونه مورد مطالعه مي

نفر  118درصد) داراي شغل دائم و  74/58نفر ( 168باشند. همچنين، درصد) فاقد بيمه مي43نفر ( 137داراي بيمه و 

  .)1) داراي شغل موقت هستند (جدول درصد 25/41(

  : وضعيت شغلي و بيمه نمونه مورد مطالعه1جدول 

  مولفه
  شغل  بيمه

  موقت  دائم  خير  بلي

  118  168  137  149  فراواني

  25/41  74/58  43  57  درصد

  1396هاي تحقيق، مĤخذ: يافته
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 كهطوريپرداختيم. همان اقتصادي مطالعه در ابعاد مورد جامعه زندگي روستاييان كيفيت ادامه اثرات دامپروي بر در    

 تأثير بيشترين شغل از رضايت و شغلي آينده از رضايت ميزان بررسي مورد هايمؤلفه بين در دهدمي نشان 2 جدول نتايج

  اند. داشته اقتصادي بعد از رضايتمندي بر را تأثير كمترين اندازپس و درآمد ميزان و

  

 

  روستاييان اقتصادي عدب رضايتمندي بر مؤثر هايگويه عيتوض بررسي -2 جدول

 هاگويه شاخص

 خيلي

 كم

 ميانگين زياد خيلي زياد متوسط كم

 

 اقتصادي

 

  51/2  3/5  3/17  7/26  24  7/26 شغل

  12/2  3/1  12  24  7/22  40 درآمد ميزان

  55/2  3/5  1/17  6/27  6/27  4/22 شغلي يآينده

  63/2  9/3  8/11  4/22  25  8/36 انداز پس

  .1396تحقيق،  هاييافته: منبع

  

  روستاييان اقتصادي عدب رضايتمندي بر مؤثر هايگويه وضعيت بررسي: 1نمودار 

  

تا حد بسيار زيادي توانسته است باعث افزايش درآمد دهد كه دامپروري نشان مي 3اطالعات مندرج در جدول شماره     

  ) خود گوياي اين مطلب است.39/3ين به دست آمده (ميانگين اي كه ميانگشود به گونه روستاييان
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  روستايياندر افزايش درآمد : نقش دامپروري 3جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  مولفه

 اثرات دامپروري در توسعه اقتصادميزان رضايتمندي شما از 

  چقدر است؟روستا 
39/3  31/1  

  .1396هاي تحقيق، مĤخذ: يافته

  

  

و كاهش مهاجرت هاي شغلي و هاي درآمد، ايجاد فرصتهمبستگي اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين مولفهاز ضريب    

بين افزايش درآمد  %1داري در سطح شود رابطه معنياستفاده شده است. همانطور كه مشاهده مي توسعه اقتصاد روستايي

هاي شغلي جديد بيشتر چه درآمد و وجود فرصتوجود دارد. در واقع هرتوسعه اقتصاد روستايي هاي شغلي با و فرصت

حاصل دامپروري و كاهش مهاجرت و ايجاد داري بين مولفه رابطه معنيبيشتر است. بالعكس  توسعه اقتصاد روستاييباشد 

  نشده است. 

  دامپروري و توسعه اقتصاد روستايي: ضريب همبستگي اسپيرمن جهت بررسي رابطه 4جدول 

  ضريب اسپيرمن  هتعداد نمون  مؤلفه  رديف
ضريب 

 sig معناداري 

  0,000**  0,647  286  افزايش درآمد  1

  0,000**  0,361 286  ايجاد فرصت هاي شغلي  2

  NS.0,128  0,012 286  كاهش مهاجرت  3

  NSعدم معناداري              %01** معناداري        1396هاي تحقيق، مĤخذ: يافته

  

  گيرينتيجه

 هايفراورده هكنندتأمين اصليمنبع اينكهضمن كشاورزي مهم هايزيربخش از يكي عنوانبه دامداري و دامپروري    

 اين. دارد كشاورزي بخش افزودة ارزش در را سهم باالترين باغباني و زراعت از بعد آيد،مي شماربه كشور پروتئيني

 بردارانبهره به آن از توجهي شايان سهم و گيرديم انجام صنعتي و عشايري روستايي، برداريبهره نوع سه قالب در فعاليت



 

 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                       

504 

 

پژوهش حاضربا هدف بررسي اثرات دامپروري بر توسعه اقتصاد روستايي شهرستان بروجرد اختصاص دارد.  روستايي

تحليلي و به لحاظ اجرا از نوع پيمايشي و  –كه به لحاظ ماهيت از نوع توصيفيطورياستان لرستان انجام گرفته است. به

منظور تهيه ادبيات و مباني اي بهيافتهباشد. در آغاز، مطالعات سازمانها از نوع ميداني ميآوري دادهه لحاظ روش جمعب

ميداني با استفاده از ابزارهاي مورد نياز تحقيق اي انجام گرفته است و در مرحله مطالعهصورت كتابخانهتئوريك به

هاي مورد نياز پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش روستاييان دهآوري داساخته) به جمع(پرسشنامه محقق

 هايمؤلفه بين دراند. عنوان نمونه انتخاب شدهنفر به 286با استفاده از فرمول كوكران تعداد كه باشد شهرستان بروجرد مي

 بر را تأثير كمترين اندازپس و درآمد ميزان و تأثير بيشترين شغل از رضايت و شغليآينده از رضايت ميزان بررسي مورد

هاي درآمد، ايجاد لفهؤاز ضريب همبستگي اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين م اند.داشته اقتصادي بعد از رضايتمندي

  هاي شغلي و كاهش مهاجرت و توسعه اقتصاد روستايي استفاده شده است. فرصت

  

  :منابع

 هايشهرستان شيري صنعتي هايگاوداري در ريسكمديريت ابزارهاي تحليل ،)1389و همكاران ( زادهجالل . 1

  . 2شماره  ، 41 سال ايران، كشاورزي توسعة و اقتصاد تحقيقات خوي، و اروميه

 منطقي كردن منظوربه پروريدام ظرفيت ازنظر مختلف هاياستان بندي)، گروه1385شفيعي ( و رضوانفر، ويسي، . 2

  توسعه.  و روستا پشتيباني، خدمات ارائة

 مورديمطالعه( روستاها اقتصادي توسعه بر رسميغير هايآموزش اثرات)، 1389الهي، محمود و همكاران (سيف . 3

 ششم، شماره دوم، سال .ايمنطقه و شهري هايپژوهش و مطالعات، )اصفهان استان فريدن شهرستان روستاهاي

  .پاييز

 هايشاخص لحاظ از زنجان استان شهرستانهاي يافتگيتوسعه حسط بررسي)، 1394شمس، علي و جوادي، علي ( . 4

  .بهار ،1 شماره ، 64 دوره ران،يا يكشاورز توسعه و اقتصاد قاتيتحقدامپروري، 

  اول،تهران. ني،چاپ نشر اول، توسعه، جلد و رشد )، اقتصاد1381مرتضي ( قره باغيان . 5

بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت تعاوني هاي  )،1392مجردي، غالمرضا؛شاهقليان، زينب و يعقوبي، جعفر ( . 6

 .103-124، صص 5دامپروري در شهرستان خدابنده، فصلنامه تعاون و كشاورزي، سال دوم، شماره 

 شهرستان: مورديمطالعة پروري دام شدن صنعتي موانع تحليل)، 1393پور، مهدي و ميرزايي، شهاب (نوري . 7

  زمستان. ،4 شمارة ،5 دورة ،روستايي هاي، پژوهشكرمان استان گنج،قلعه

 قشقايي، همايش توسعه روستايي، رشت. عشاير خانوارهاي اقتصادي تحوالت )، بررسي1390ياسوري، مجيد ( . 8
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