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چکیده اطالعات مقاله         
شمار میصنعت دامپروری یکی از فعالیت ستاها به  صادی در رو رود که این بخش با امنیت های اقت

ست که به عنوان یکی از  شتغال زا صنعت پویا و ا ست و یک  سالمت جامعه گره خورده ا غذایی و 

وان تها دارد. و مییه انسانبنی اهمیت بسزایی در تغذهای تولید مواد پروتئینی و لترین بخشاصلی

های کشاااورزیز زیر بخش دامداری اساات و بساایاری از گفت که یکی از مخاطره آمیزترین فعالیت

ها بر این فعالیت اقتصادی اثر منفی ها و بیماریناپذیرز مانند عوامل جویز خشکسالیعوامل کنترل

شور در را امر این نیز تولید عوامل ثباتیبی و قیمت تغییرات مانند مخاطراتی دارند. همچنین  ک

کند. براین اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف کاربردی به بررسی می تشدید

گلپایگان انجام پذیرفته است. و شناسایی مدیریت ریسک دامداری در نواحی روستایی شهرستان 

ستفاده از دادهجمع سمی و مکتوب درآوری اطالعات با ا صورت کتابخانه های ر سپس ابتدا به  ای و 

ساس پژوهش صاحبه بهره ها و در مطالعات میدانیبرا شاهده همراه با م ست. جامعه از م شده ا برده 

ست که  سفرنجان و رباط قالقان ا ستاهای مزرعهز قالقانز ا آماری تحقیق کل خانوارهای دامدار رو

ستز و به منظور برآورد حجم  211مجموعا  ستفاده گردیدز که خانوار بوده ا نمونه از فرمول کوکران ا

تز و شیوه شونده تعیین شده اسخانوار به عنوان جامعه هدف مصاحبه 132خانوارز تعداد 211از این 

دهد که نخست ریسک تأمین ی بوده است. نتایج تحقیق نشان میساختار مصاحبه به صورت نیمه

مطالعه دارای اهمیت و فراوانی بیشااتری اساات و در  های دامی در روسااتاهای موردعلوفه و نهاده

سک عوامل طبیعی سرقت با  مراتب بعدی ری سالی( و  شک سیار گرم و خ شدیدز هوای ب سرمای   (

ستند. و ف سکسهم و فراوانی برابر دارای اهمیت ه صاد دام برای کاهش ری موجود  هایعاالن اقت

شت علوفه ست اقدام به کا کنند؛ همچنین برای کاهش ها میی نهادهسازآب بر و ذخیرههای کمنخ

سک عوامل طبی ساخت پناهگاهری سرقت اقدام به  سردعی و  صل  سب ف سقف منا سال و  های م

.کنندهای خود میو دزدگیر در دامداری پاشی جایگاه دام در فصل گرما و نصب دوربینسم

گلپایگان شهرستان روستاییز نواحی دامداریز روستاییز اقتصاد ریسکز مدیریتها: واژه کلید

Riahi@Khu.Ac.Ir ریاحی وحید نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
شتغا زاینده پویا، صنعت یک کرده و جذب به خود را سرمایه بیشترین نفت صنعت از پس دامپروری صنعت    زالوا

ای هترین بخشاست و به عنوان یکی از اصلی خورده گره جامعه سالمت و غذایی امنیت با بخش این اینکه تر است، مهم

سزایی اهمیت لبنی و پروتئینی تولید مواد سان تغذیه در ب صنعت 2: 1317 دارد )کرمی و بارانی، هاان (. همچنین این 

 درصد 14روستاها،  در شاغل جمعیت از درصد 74 حدود زیرا دارد، عهده بر ایران نقش حیاتی را در اقتصاد کشاورزی

 فعال حضوری دام، امور با مرتبط هایفعالیت مستقیم در به صورت شهرنشین جمعیت از درصد 14 و جمعیت عشایر از

صد و میلیون دو از بیش وجود. دارند  در دامی هایوردهآفر میلیون تن انواع 5/8بیش از  تولید و برداربهره نفر هزار پان

شانگر سال، طول شد )طباطبایی و همکاران،می بخش این در اجرایی عملیات باالی حجم ن مقابل (. اما در 52: 1381 با

شت که یکی شاورزی، هایفعالیت آمیزترینمخاطره از میتوان اظهار دا ست دامداری زیربخش ک سیاری و ا  عوامل از ب

 اطراتیمخ همچنین. دارند منفی اثر اقتصادی فعالیت این بر ها،بیماری و هاخشکسالی جوی، عوامل مانند ناپذیر، کنترل

شور در را امر این نیز تولید عوامل ثباتیبی و قیمت تغییرات مانند شدید ک نگران  خشب این کند. تولیدکنندگانمی ت

  کوچک، بیشتر هایواحد در هانگرانی این.  اندزندگی معاش تأمین حتی و آمد در تغییرات و پرداختشان نحوه و هاهزینه

شتر آنها در گذاریسرمایه که بزرگ، واحدهای در ولی کند،می خودنمایی ست، بی ستردگی ا شتری گ  ،اغلب دارد و بی

سنجابی و همکاران، شده متحمل بابت این از ناپذیریجبران ضررهای بزرگ دارانسرمایه شاورزی 2: 1383اند ) (. ک

صادی و شخصی دست به دست  ست. دراین فعالیت، انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقت شار از مخاطره ا سر فعالیتی 

رف حامدی اغول بیک و صبوری، اند )اشا برای تولیدکنندگان فراهم ساختهپذیری رآسیبهم داده و مجموعه شکننده و 

 هاریسک این جمله ثیرگذار است. ازورزی تأها در درآمد حاصل از تولیدات کشاای از ریسکدامنة گسترده (.84: 1313

سک تولید، به توانمی سک بازار، یا قیمت ری سک و مالی ری سانی ری شاره کرد. ان نقش و اهمیت هریک از این منابع  ا

سک در هر منطقه با ست ری سیا شرایط زمانی و مکانی و  صیری، های دولت متفاوتتوجه به  ست )عزیز ن (. 35: 1314 ا

  مقابله هایراه و دامداری بخش در ریسک دارد. تجاری و تولیدی هایزمینه سایر با هاییتفاوت دامداری بخش در تولید

(. بدیهی است 12: 1381زاده و حسینی، است ) حسن آبادی دامداری هایگذاریسرمایه در ثرمؤ بسیار عوامل از آن با

سبب می ءکه ارتقا شاورزان و دامداران در کنار دیگر عوامل تولید،  شاورزان و دامداران با بهره شوددانش ک گیری که ک

(. بر طبق 54: 1387پیدا کنند )جنت و همکاران،  های نوین به یک سببطم مطلوب دسببتمناسببب و به موقع از فناوری

سبی قرار  آمار موجود وضعیت تولید محصوالت پروتئینی در کشور در مقایسه با متوسط جهانی در وضعیت چندان منا

درصببد از کل تولید جهان در رده  %33ندارد. به عنوان مثال در مورد تولید گوشببت قرمز، علی رقم اینکه ایران با تولید 

شاید دلیل این امر را  23 ضعیت چندان مطلوبی ندارد.  سط تولید جهانی، ایران و سه با متو دنیا قرار دارد، ولی در مقای

بتوان در ماهیت و طبیعت تولید در بخش کشبباورزی و به تبع آن زیربخش دامداری جسببتجو نمود. کشبباورزی فعالیتی 

ست و انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اند و مجموعه تصادی و عمدی دست به دست هم دادهاق سرشار از مخاطرات ا

تولید  های اساسی بحثاند. بنابراین یکی از چالشآوردهای را برای تولیدکنندگان این بخش فراهم پذیر و شکنندهآسیب

زاده و همکاران، باشببد )جاللها و ابزار مدیریت آن میهای آن مسببئله ریسببک و روشدر بخش کشبباورزی و زیربخش

های ی و به ویژه خطر تغییر در پرداختنظر از سببیسببتم تولید، ریسببک نهادترین منبع خطر، صببرف(. مهم172: 1381

لیل که به این د حمایتی دولت است. دامداران محصوالت لبنی ارگانیک بیشتر نگران خطر تولید علوفه هستند، احتماالً

  (.Gudbrand Lien et al, 2003: 1) متری برخوردار باشددر سیستم کشاورزی ارگانیک ممکن است محصول از امنیت ک

شرایط تولید در بخش کشاورزی و دامداریناپایداری و مخاطره ست که این گونه فعالیت آمیز بودن  شده ا به  ها وسبب 

شد، از همین رو همواره سک با لزوم به کارگیری ابزار دقیق و مؤثری برای حمایت و  ویژه دامپروری، فعالیتی همراه با ری

صادی جمعیت فعال در بخش کشاورزی و دامپروری و در نتیجه، افزایش قدرت تولید و بتأ سمین امنیت اقت طم االبردن 

ساس می سک در بخش دامپرشودزندگی آنان اح ستلزم تلفیقی از روش. مدیریت ری ست. تلفات باالی داموری م ا، هها ا
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 ریاحی و سیادتی /...در دامداری فعالیت ریسک مدیریت

 

ناپذیر است. بنابراین مدیریت پرورش دام در روستا باید توسط ساز بسیار ورزیده و با تجربه اجتناب برای دامداران حتی

) کارهای مالی تکمیل شببود تا هزینه وسببایل و معیشببت دامدار به دنبال عواقب ناشببی از حوادپ، نقدا پرداخت شببود  و

 (. 8: 1311میردامادی و شکری، 

 که پذیرد صورت ایگونه به برنامه و عملیاتی سطوح راهبردی، همه در باید که است جامع ندیفرای ، ریسک مدیریت

 در که است ریسک مدیریت فرایند از ریسک بخشی ارزیابی . کنند حمایت را یکدیگر ریسک مدیریت سطوح مختلف

 هابخش این از یک هر کنترل باریسک که  اثر میزان دیگری و ریسک وقوع احتمال یکی :وجود دارد مهم فاکتور دو آن

کشاورز و  از کنترل خارج وقوع احتمال طبیعی بالیای ریسک مانند هاریسک از ای کرد. در پار کنترل را ریسک توانمی

ست، دامدار سک جمله از دیگر برخی در اما ا سک و یا نهادی هایری  را وقوع احتمالتوان می غیره و هرز هایعلف ری

سایی و ت02: 1388 )قربانی و جعفری،داد  کاهش شنا سک مراحل  شخیص (. در فرآیند مدیریت ری سک، ت شخیص ری

سترها و زمینه سکب سک، ارزیابی ری سک، انتخاب و پیادههای جاحلها، راههای ری  ها و درحلسازی راهیگزین برای ری

ضر به عنوان  ست. به همین منظور در تحقیق حا شده نهایت کنترل نتایج مطرح ا سک توجه  مراحل عمده مدیریت ری

 های متعددی است که در فرآیند تحقیق به آنها توجه شده است.این مراحل دارای جزئیات و زمینه یک از است. هر

 های اقتصادیر فعالیتفرآیند مدیریت ریسک د. 1شکل 
 2421، های اقتصادیمنبع: تجارب بین المللی مدیریت ریسک فعالیت

ستان اصفهان واقع شده از دیرباز به عنوان یکی از قطب ستانشهر های مهم کشاورزی و گلپایگان که در غرب مرکز ا

سوب می شرایط منطقه و نوع آب و هوا و نژاد دامدامپروری منطقه مح شهرت شده و لبنیات آن همواره به خاطر  ها از 

راس گاو و گوساله در  511هزارو  32وسفند و بز و هزار راس گ 114بیش از . خاصی در سطم کشور برخوردار بوده است

ستان گلپایگان وجود دارد و ستان این  شهر ست شهر ستان کسب کرده ا سنگین رتبه دوم را در ا  .در زمینه تعداد دام 

این لحاظ رتبه چهارم را در استان  شود که ازرستان گلپایگان تولید میقرمز در شه گوشت تن  332ساالنه چهار هزارو 

صفهان، گلپایگان رتبه  شودیر در شهرستان گلپایگان تولید میهزار تن ش 13ساالنه . صفهان داراستا که بعد از شهر ا

شیر خام را در ست دوم تولید  صاص داده ا ستان به خود اخت ستان گل ا شهر شاورزی   (.1315پایگان، ) وزارت جهاد ک

ضر باتوجه به ویژگی ستان پژوهش حا شهر سکگلپایگان، دهای دامداری در  سایی ری شنا شخیص و   هایر ابتدا به ت

و  ها، انتخابهای جایگزین برای انواع ریسکحلها، راهگیری، شدت، گستردگی و کیفیت ریسکفعالیت دامداری، اندازه

نهایت به کنترل نتایج پرداخته اسبت.  های جایگزین برای فعالیت دامداری در سبطم شبهرسبتان درحلسبازی راهیادهپ

های اقتصبباد دامی در نواحی روسببتایی فعالیتدو پرسببش کلیدی زیر مطرح اسببت: الف:  بنابراین در تحقیق حاضببر

هایی مواجه است؟ ب: فرآیند مدیریت ریسک در محدوده مورد مطالعه چه شرایطی را با چه ریسک شهرستان گلپایگان

 داراست؟

کنترل 

 نتایج

 تشخیص بسترهای ریسک شناسایی ریسک

ارزیابی 

ریسک 

 ها

حلپیاده سازی راه  

حل جایگزین ریسکراه  

ریسکمدیریت   
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  و پیشینه پژوهش نظری مبانی
ی ریسک است. در اقتصاد کشاورزی، خطر ز فارسی واژهیم گوناگونی وجود دارد. خطر هم ادرباره خطر تعاریف و مفاه

شود که در آن مقدار دقیق یک متغیر تصادفی مشخص نیست، اما توزیع احتمالی آن مشخص است به حالتی گفته می

، های شناساییفعالیت ملهدف از مدیریت ریسک، مدیریت نااطمینانی است و شا(. 8: 1385ریفیان، )فالح حقیقی و ظ

سترات شود. یک برنامه مدیریت ریسک صحیم بابر یک کسب و کار میها ارزیابی، پایش و کاهش تأثیر ریسک های ژیا

زا را به حداقل رسببانده و ادعای خسببارت و حق بیمه را سببترسا بر وت هزینهالتواند مشببکمدیریت ریسببک مناسببب می

صلیمدیری دهد. بنا به نظر بوهم کاهش شامل دو فاز ا سک، فرایندی  سک ا ت ری سایی، ست: تخمین ری شنا شامل  که 

اقدامات  وریزی نظارت ریسک مدیریت ریسک، برنامه ریزیریسک که مراحل برنامهو کنترل  بندی استتحلیل و اولویت

داف، دستیابی به اه تواند به طور بالقوه ازشناسایی ریسک فرآیند تعیین خطرات است که می شود.اصاحی را شامل می

مزیت مهم شناسایی  .گذاری غلط جلوگیری کند. شناسایی ریسک اولین قدم برای مدیریت آن استها یا سرمایهبرنامه

سک ست که چه ری سئله ا شف این م سک، تجزیه و تحلیل کامل و ک ساس احتماالت و ری شوند تا برا هایی باید برطرف 

سپس شود.  سیدگی به آنها برنامه تأثیر آنها، روند کار متوقف ن سب برای ر انجام  ریزی الزمبا توجه به هزینه یا زمان منا

نبود ثبات در درآمدهای مزرعه و زیان دیدن تولیدکنندگان در اکثر کشورهای توسعه یافته و حتی در بسیاری د. شومی

شورهای در سعه از ناحیه عوامل کنترل از ک سکحال تو سک کنترل وشهایی که از طریق رناپذیر و ری های مدیریت ری

هایی برای ثبات درآمدهای تولیدکنندگان کشورها وارد آورده است تا برنامههای این شدنی نیست، فشارهایی را بر دولت

های تضببمینی، خریدهای اعتباری و یا بیمه محصببوالت کشبباورزی تهیه و های جبرانی، تعیین قیمتاز قبیل پرداخت

 .تدوین کنند

 .دهدرو هستند که وضعیت آنها را در حالت ناپایدار قرار مینوع ریسک اصلی روبه 3امداران عموما با کشاورزان و د

ها، تغییرات تکنولوژیک، مدیریت منابع از جمله آب، زمان کشت، پتانسیل ک تولید )آب وهوا، آفات و بیماریریس -1 

 ژنتیک گیاه(

آینده )نوسببانات قیمت تمام شببده، هزینه نهاده و نیروهای بیرونی،  قیمت و ریسببک بازار و نااطمینانی به بازارهای -2

 ها و...(حریماقدامات سایر کشورها، مقررات تجاری و ت

 ریسک ناشی از اثرات تغییر در قوانین و مقررات، اقدامات دولت -3

 ریسک ناشی از ایجاد تغییرات در تکنولوژی -0

 لی، نرخ بهره و نرخ مبادلههای مالی، منابع ماریسک ناشی از فعالیت -5

 (.1313، ریسک ناشی از دسترسی به منابع انسانی )فرزام -3

سک ارزیابی ست آن مدیریت ابزارهای ترینمهم از یکی طبیعی، بالیای ری  نیز و طبیعی وقوع بالیای احتمال که ا

سیب درجة شدی روبه تأکید اخیر، هایسال در گیرد.می دربر را حوادپ این از پذیریآ سک مطالعة تحلیل بر ر  ری

شاهده خشکسالی و زلزله سیالب، جمله از ها،آن ارزیابی و طبیعی سوانم ستایی، جوامع درشود. می م  مکرر وقوع رو

 شود )پورطاهری و همکاران،می روستایی منجر فقر به و است محلی کشاورزی اقتصاد به بزرگ آسیبی طبیعی، بالیای

1315 :24 .) 

تخمین احتمال رخداد ریسک و   -شناسایی عوامل ریسک؛   - :مدیریت ریسک دارای هفت فاز است به اعتقاد فیرلی 

  طرح یک ارائه -نظارت بر عوامل ریسک؛  -های شناسایی شده؛ ریسک ارائه راهکارهایی جهت تعدیل - میزان تأثیر آن؛

ساسبحرا از بعد سازمان احیای -بحران؛  مدیریت -احتمالی؛  ستاندارد الگوی ن؛ برا ستان در ا سعه سازمان انگل  کی تو

کارها تهدیدهای ومدیریت ریسک از آن جهت مهم است که به کسب .شودمی انجام مرحله 3 ریسک، در برنامه مدیریت

صببورت ها را کاهش دهند. در دهد تا پیش از وقوع، آنها امکان میدهد و به آنموجود را در محیط کارشببان نشببان می

 .دهندزا را تشخیص نمیها، مشاغل با خسارات سنگینی مواجه خواهند شد، زیرا عوامل آسیبعدم مدیریت ریسک
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ر این مرحله، شناسایی محل و شرایط رخداد ریسک نظیر یک محل دریسک:  شناسایی و تشخیص: اول مرحله

شناسایی ریسک فرآیندی گسترده و شود. میم فروشی انجاخرده ره، یک بخش کاری یا شعبه فروشگاهکار مشخص، ادا

ست. به همین دلیل، وجود گروهی از افراد برای تفکر در مورد منابع احتمالی ریسک ست. یک مستمر ا سیار مفید ا ها، ب

در پایان  .های احتمالی را شناسایی کندکند تا دامنه کامل ریسکتیم مدیریتِ ریسک دانش و تجربه خود را ترکیب می

شخص میفرآیند  سایی، م شکیل برنامهشنا سکشود که ت ست. در ادامه ای واحد برای تمامی انواع ری ها غیرممکن ا

سکتیم ستفاده از ابزاری خاص، ری سک با ا ستههای مدیریتی ری فرآیند  .کنندبندی میبندی و اولویتهای مختلف را د

ها ا بر اسببباس سبببطم تأثیر و احتمال وقوع آنها رکند تا ریسبببکهای مدیریتِ ریسبببک کمک میبندی به تیماولویت

 .ها اغلب بر اساس موارد زیر استبندی کنند. قضاوت آندسته

 تجربه گذشته در مورد احتمال وقوع 

 احساس درونی 

 های اخیرها و موفقیتشکست 

 های تاریخیداده 

 سایر اطالعات 

ر ب هایی شناسایی می شوند که احتماالًریسک این مرحله در: ریسک بسترها و زمینه های مرحله دوم: شناسایی

توصیف شود: چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟ چگونه  گذارند. ابتدا باید ریسکابی به اهداف کسب و کار تأثیر میدستی

  - خواهد افتاد؟ پس از آن نتایج ریسک باید توصیف شود: اگر ریسک محقق شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و چرا اتفاق

ها و مراحل عملکرد خود را بررسببی کرده و تشببخیص دهید که برای هر سببتماتیک کلیه وظایف، فعالیترت سببیبه صببو

شببتباهاتی را که در گذشببته رخ های خود را بررسببی کنید تا اگزارشببات و یادداشببت - کارکرد چه اتفاقی خواهد افتاد؛

سایی کنید؛داده شنا ستم - اند،  سایی نقاطسی شنا اران با کارمندان و همک - بحرانی تحلیل کنید؛ ها و فرایندها را برای 

 خود مشورت کنید.

سک سوم: ارزیابی ری ساله، تیم: مرحله  شتر راهدر طی دوره حل م سک، بی های ممکن را مورد حلهای مدیریتِ ری

د علل یها تصبببمیم بگیرند، باها بتوانند در مورد چگونگی مدیریت بهتر ریسبببککه تیمدهند. پیش از اینبحث قرار می

سک سایی کنندری شنا شرکت بحث میأها در مورد ت. در این مرحله تیمها را  سک بر  در همچنین  .کنندثیر هر نوع ری

ای هکنترل –شود. ه شده تحلیل میهای آماداز سنجه شناسایی شده با استفاده این مرحله، احتمال و نتایج هر ریسک

های موجود چه تدابیر دیگری برای کنترل ریسببک با توجه به کنترل وجه قرار دهید.موجود برای هر ریسببک را مورد ت

نید. د کو کاهش اثرات آن را برآور  های موجود برای پیشگیری از رخداد ریسکاثربخشی کنترل - باید اندیشیده شود.

  موجود را تعیین نمایید. هایتناسب و عدم تناسب کنترل

ای کارا برای برخورد های هزینههدف از این مرحله، توسعه گزینه: ریسک های جایگزین برایحلراهمرحله چهارم: 

حذف ریسک از طریق توقف فعالیت  شود:سک از بین پنج روش زیر انتخاب میبا هر ریسک است. بهترین برخورد با ری

اثرات منفی  پذیرش؛ های ایجاد کننده ریسبببک اجتناب شبببودبه عبارت دیگر، از انجام فعالیت یا برطرف کردن خطر؛

سک سک را به طور کامل حذف، ری سک، باز هم نتوان ری ست با وجود انجام همه تدابیر کاهش ری کاهش  کرد؛ ممکن ا

انت و مدیریت کیفیت، های پیشگیرانه، ضماز طریق مراقبت ،منظور کاهش برآمدهای منفی آنبه  احتمال رخداد ریسک

ستم سی سب و کار میتغییر  سک را کاهش داد توانها و فرایندهای ک کنترل یا کاهش نتایج پس از ؛ احتمال رخداد ری

ایی فعالیت و منابع الوقوع، حداقل کردن مواجهه با منابع ریسببک یا جابه جریزی محتملاز طریق برنامه ،رخداد ریسببک

ز طریق جزئی اصورت کلی یا به  انتقال ریسک؛ توان نتایج پیشامد ریسک را کنترل کرده یا کاهش دادکسب و کار می

ک با گذاری مشببترای یا سببرمایهز طریق یک قرارداد، ترتیبات بیمهبه طرف دیگر یا تسببهیم ریسببک ا انتقال مسببئولیت

 شرکاء.
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 هاحلسازی راهانتخاب و پیادهمرحله پنجم: 

 مرحله ششم: کنترل نتایج

های موجود کنترل سببنجه اسببت. حتی در شببرایطی که اگر مدیریت ریسببک یک فرایند مسببتمر و در حال پیشببرفت

شند، سب با سی و بازبینی قرار منظم هرگونه تغییر مؤثر بر جنبه باید به طور منا سک مورد برر شده ری سایی  شنا های 

های منظم و بررسببی پیشببرفت و از بازبینیه طرح شببده، باید ریسببک را با اسببتفادهای مس از تکمیل کنترلپگیرند. 

  (.18: 1310 ) نیاکان، مورد ارزیابی مجدد قرار دادانتخابی،  اثربخشی استراتژی ریسک
های اقتصادی مورد انتظار افراد، خسارت مالی و شکست فعالیتمیرها، جراحت  ریسک عبارت است از؛ تعداد مرگ و

مدیریت ریسببک را  اسببت که بر اثر یک پدیده طبیعی و یا یک پیامد ویژه به وجود آمده باشببد. در این راسببتا هارداکر

شی از تغییراتهایی میحل اب راهانتخ ست داند که آثار مالی نا سیا های حکومتی، بازارهای آب و هوایی، بازده، قیمت، 

ی حال دهد. درگسترده در درآمد جاری کشاورزی تأثیر بگذارند را کاهش می توانند به طورجهانی و دیگر عواملی که می

ریسک، مفهوم بزرگتری را در خود دارد و شامل شناسایی، تخمین، ارزیابی، که به گفته آندرسون به نقل از ریفا مدیریت 

شیابی ست و در برگیرنده نظارت، ارز سک ا صی و فرآیندهای غیر های احتیاطی، واکنشی اقدامو کنترل ری صا های اخت

ست. نتایج تحقیقات گرین شده ا شان می سازمان داده  صون سک تنها بیمه کردن مح ست. دهد که، مدیریت ری الت نی

ست که انجام میمدیر سک هر چیزی ا سیدگی نمود. از یت ری سک را درک و به آن ر شود تا بتوان بطور واقع گرایانه ری

سک راراهبرد skeesدید  سیم نمود: راهبردهای قبل از وقوع و راهبردهای  توان به دومی های مدیریت ری سته کلی تق د

این اصل استوار است بایستی قبل از وقوع حادثه به فکر راه چاره افتاد. در حالی بعد از وقوع. راهبردهای قبل از وقوع بر 

ستی به فکر راه چاره افتاد )گراوندی و  شکالت به وجود آمده بای ست که بعد از وقوع م که در بعد از وقوع فرض بر این ا

 و هستند عبارت است از:ترین منابع ریسک که کشاورزان با آن روبه ر(.از جمله مهم253: 1314 علی بیگی،

 ) مرحله قبل از عرضه به بازار، شامل نواسانات در قیمت مواد اولیه کشاورزی اعم از بذر، کود و خطرات اقتصادی -1 

بعد از عرضببه به بازار،  ها و عدم تمایل آنها به پرداخت وام به کشبباورزان، و مرحلهماشببین آالت، مشببکل اعتبارات بانک

شاورزی، نامشخص شامل: بی ستثباتی قیمت محصوالت ک سیا ی محصوالت و ناپایداری های دولت در قبال برخبودن 

 ها و نواسانات جهانی در قیمت محصوالت کشاورزی(؛این سیاست

 های کشاورزی، جنگ، آشوب و بلوا(؛ها، ادوات و ماشین) دزدی و سرقت از مزارع، باغ خطرات اجتماعی -2

 های محصوالت(؛ وی، آفات و بیماریخطرات ج)  خطرات طبیعی -3

عی، اقتصادی و ) طبیعی، اجتما های مواد اولیه، محصوالت و نرخ بهره(. مجموعه این مخاطرات) قیمت خطرات بازار -0

رای باتی درآمد بثآورد که نتیجه نهایی آن، بیی تولیدگنندگان این بخش فراهم میپذیری را برابازار( شبببرایط آسبببیب

 (. 12: 1381 یعقوبی و همکاران،) باشددکنندگان میتولی

از قبیل  مختلف هایشبباخص اسبباس بر آن گیریاندازه هدف ارزیابی ریسببک یکی از ارکان مهم مدیریت ریسببک با  

سک احتمال وقوع شد. هدف برنامهمی آن ثیرتأ میزان و ری سایی، تخمینبا شنا سک،   و وقوع احتمال های ارزیابی ری

 بتداا ریسک، ماهیت درک باشد. پژوهشگران بسیاری بر این باورند که برایاز ریسک می حاصل بالقوه هایزیان ارزیابی

ست این نمود. واقعیت تعریف را آن باید ضحی دستورالعمل هیچ که ا شته وجود ریسک در تعریف وا ست ندا   ظرن به و ا

سیب معنی به عامیانه، طور به نمود. ریسک ارائه آن از روشن تعریف یک توانکه نمی رسدمی ستآ  اژه،و این. پذیری ا

سفورد لغت فرهنگ در شمی نژاد و همکاران، "شرایط در معرض خطر قرار گرفتن "معنای به آک ست )ها شده ا  تعریف 

شتغال یکی007: 1317 ست که ترینمهم از ( ا ضا صاد ف شیه پارامترهای اقت شینی در کاهش و افزایش مهاجرت، حا  ون

سک مدیریت، ای دارد. درو مانند آنها نقش عمدهمحرومیت  ست موقعیتی همانند ری  یک برای ممکن نتایج همه که ا

  ومینامعل معرف ریسک واقع دهند. درمی ارتباط ممکن نتیجه هر با را احتمال اند وشده شناخته معین مدیریتی تصمیم

سارت ست نه خ صوالت آن. بیمه احتمال و علت یا وقوع حوادپ ا شاورزی مح ساس بر ک هوایی به  و آب هایشاخص ا
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  نظر کارشناسان از شده اند. اما طراحی هوایی و آب شرایط نتیجه در محصوالت به شده وارد هایخسارت منظور پوشش

  تهنک دو دارای تعریف این و شوندمی خسارت ایجاد به منجر که حوادثی وقوع بودن نامعلوم از است عبارت ریسک بیمه

 (.33: 1317 خسارت )نجفی کانی و همکاران، ایجاد و حوادپ وقوع بودن نامعلوم است؛ زیر اساسی

توسعه تمدن بشری داشته  در مهمی نقش همواره آن تولید و شد اهلی پیش سال هزار 14 حدود بار اولین برای دام   

ست. که شت هایبنیان جزو ا ستاییان معی سایر  و رودمی شمار به نیز رو صادی نظیر زراعت، فعالیتدر کنار  های اقت

 برای حیاتی فعالیت یک دام باغداری، طیورداری و صنایع دستی، نقش مهمی در حیات اقتصادی روستاییان دارد. تولید

 درصد 04 دامداری ،(2418)  فائو برآوردهای به بشر در سرتاسر جهان است بنا حاکمیت استمرار و غذایی امنیت حفظ

میلیارد نفر از  3/1حدود  غذایی امنیت و معیشببت یکنندهتأمین گیرد وزی جهان را در بر میکشبباور تولیدات ارزش

 رو، این کند. ازمی تأمین را جهانی پروتئین از درصد 33 و جهانی کالری مصرف از درصد 17 جمعیت کره زمین است و

 تقاضای جهانی رودمی انتظار که ایگونه به است سریع رشد حال در دامپروری و دامداری بخش کشورها بسیاری از در

  نظیر دامی هایفرآورده تولید که شودمی پیش بینی شود، همچنین برابر دو حدود 2454 سال تا دامی محصوالت برای

سال) تن میلیون 330 از شیر سال  1477به  ( 2443 در شت از  2454میلیون تن تا   055 به تن میلیون 258و گو

  مناسببب، اکولوژیکی موقعیت دلیل به ایران در دام (. پرورش113: 1311یابد )حجی پور و جوان،  افزایش تن میلیون

 این که ایگونه به روسببت روبه مالی منابع کمبود مانند هاییمحدودیت نیز با بخش این اما دارد، زیادی گسببترش

ست فراروی محدودیت سعه روند بخش، نخ  و سازدمی مواجه کندی با برونزا و درونزا گذاریسرمایه راه از را بخش تو

 (. 2: 1317 ) کرمی و بارانی، راندمی پیش غیررسمی منابع از استفاده سمت به موارد از بسیاری در را هادوم، آن

  هایدام و کننده تغذیه گاوهای قیمت جمله از ، گذاردمی تأثیر زمان طول در گاو تغذیه سودآوری بر متعددی عوامل

 عیینت عامل هزاران و بازده در توجه قابل تنوع به توجه با. حیوانات تولید عملکرد و بهره نرخ خوراک، قیمت شده، تغذیه

 در گاوها نواعا تغذیه با مرتبط اقتصادی خطر ایجاد در مختلفی عوامل چگونه که بدانند باید تولیدکنندگان ، سود کننده

 یقرارگیر محل وزن جنس، اساس بر سود خطر در موثر عوامل تغییر چگونگی تعیین. دارند نقش سال مختلف هایدوره

ستقرار، ماه و ستراتژی تا سازدمی قادر را گاو کنندگانتغذیه ا سک مدیریت هایا سب ری  یهتغذ که را گاوهایی با متنا

دلیل افزایش  ، تا حدی بهریسک کشاورزان در حال تغییر است محیط .(Mark et al, 2000: 331)کنند  اجرا ، کنندمی

شود و ابزارهای جدید مدیریت ریسک ن تغییرات منجر به خطرات جدید میآزادسازی بازار و صنعتی شدن کشاورزی ای

ست اما  شده ا شاورزی و مدیریت آن انجام  سک در ک ست اگرچه تحقیقات نظری زیادی در مورد ری سعه ا در حال تو

ص شاوران، و ب ستگذاران، م سیا سعهیرت عملی مفیدی برای  ستراتژیتو شندگان ا سک دهندگان و فرو های مدیریت ری

ست  سیار محدود ا ست ای تولید یکی از ویژگیماهیت چرخه .(meuwissen et al, 2001: 44))جدید( ب های دامداری ا

سرقت الیای انسانی ناشی از ، بعالوه براین شود.یی مانند سیل و خشکسالی ایجاد میتوسط شرایط آب و هوا که عمدتاً

ست.و آتش ست دادن دام ا ست دادن  سوزی از دیگر خطرات از د وری دام، افزایش بهرهبرای جلوگیری از این گونه از د

ست. های آگاهیفعالیت تا نیاز به بیمه دام را  سازدآگاهی از بیمه، کشاورزان را قادر می از بیمه در بین کشاورزان مهم ا

ای هن راهی برای مدیریت ریسک و مهارتتواند به عنواکنند، که پس از آن مییمه میهای خود را بدریابند، بنابراین دام

 را هاریسک قادرند بردارانیبهره که است این بیانگر فوق مطالب .Mogos et al, 2009: 63))مدیریتی در نظر گرفته شود 

شند توانمند شده ذکر که در انجام وظایف کنند تبدیل فرصت به بعضاً و کنترل  توانمندی چنین به یابیدست برای. با

 خود گیریتصمیم مهارت و قدرت تقویت و مدیریتی الزم هایآموزش و آگاهی به کسب درایت با نمایند تالش بایستی

:  1381زاده و حسببینی، ادیآب ) حسببن بتوانند عوامل خارج از کنترل را تا حد ممکن در اختیار خود گیرند تا بپردازند

12.)  

 پیشینه پژوهش
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ست با شده ا ضعیت دامداری در این تحقیق تالش  سکشناخت و آگاهی از و های ها و تولیدات دامی و همچنین ری

 روستایی نواحی در دامداری فعالیت ریسک مدیریت تهدیدکننده آن در نواحی روستایی شهرستان گلپایگان، به بررسی

آن  زا حاکی آمده دست به نتایج گرفته و مطالعات گذشته صورتشهرستان، پرداخته شود. به همین منظور جستجو در 

  .است گرفته انجام ریسک مدیریت زمینه در های گوناگونیکه پژوهش است
ثر بر ریسببک و تمایل دامداران اسببتان عوامل مؤ به بررسببی موضببوع 1381امینی و همکاران در تحقیقی در سببال 

ت که دامداران در برخورد با رداختند و نتایج به دست آمده حاکی از آن اسهایشان پآذربایجان شرقی به بیمه کردن دام

های غیرقابل سببوزی و برخی از بیماریر سببیل، طوفان، صبباعقه، زلزله، آتشنظیهای با شببدت زیاد و تکرار کمریسببک

شببده هسببتند. آوری های جمعو جبران خسببارت از ناحیه حق بیمه پیشببگیری ناگریز از انتقال ریسببک از طریق بیمه

موجود برای دامداران را تشببکیل های درصببد از ریسببک 24طقه مورد مطالعه دامداران من پذیر در بینهای بیمهریسببک

 (.1381امینی و همکاران،) دهدمی

 زراعی کشاورزان محصوالت هایریسک فراوانی بر ثرمؤ عواملدر تحقیقی به بررسی  1388قربانی و جعفری در سال 

ستان سان ا ست که  شمالی خرا شان مطالعه نتایجپرداختند و نتایج به دست آمده حاکی از آن ا  سن، متغیرهای داد ن

شتغال و زمین مالکیت صابت فراوانی بر داریمعنی و منفی ثیرتأ مزرعه از خارج ا سک ا صوالت ری ستان زراعی مح  ا

سان شته شمالی خرا شتغال متغیرهای و دا شاورزی، هایفعالیت سایر در ا شت، زیر سطم ک سک فراوانی ک  دوره ری

شته شارکت و گذ سک فراوانی بر داریمعنی و مثبت ثیرتأ گندم ناظر طرح در م شته زارعان ری ست دا شترین .ا  بی

شاورز، سن متغیرهای به مربوط هاکشش سک فراوانی ک شته دوره ری شتغال و گذ ست مزرعه از خارج ا  به توجه اب .ا

 مهندسین بازآموزی روستاها، در غذایی مواد تبدیل صنایع جمله از کشاورزی مشاغل توسعه و ایجاد مطالعه، هایهیافت

 به کشاورزان به هاآن انتقال و منطقه محصوالت ریسک پروفیل از شناخت ویژه به آن مدیریت و ریسک مفاهیم با ناظر

 (.1388)قربانی و جعفری،  است شده ارائه کار راه عنوان

های دام های مقابله با ریسک در دامداریبه بررسی استراتژی 1381ی در سال احسینی در مطالعه زاده وحسن آبادی

 اولویت رتیبت به طبیعی عوامل تهدیدکننده هایریسک ترینمهم که داد نشان سنگین استان گلستان پرداختند و نتایج

سترس: از عبارتند سرما؛ گرما ا سیل، و  ساس بر همچنین .نقل و حمل و ای؛جاده حوادپ و صاعقه خشکسالی   نتایج ا

  نقش با هرابط در دامداران دیدگاه) تحقیق وابسته بین متغیر داریمعنی و مثبت رابطه متغیرها بین همبستگی از حاصل

شتی و گذاریآموزشی، سیاست فنی، اقتصادی، عوامل متغیرهای با(  ریسک مدیریت   نبی همچنین. داشت وجود بهدا

 به اریدمعنی و مثبت ارتباط اشتغال سابقه و متغیرهای سن و ریسک مدیریت نقش با رابطه در دامداران دیدگاه متغیر

  (.1381 زاده و حسینی،حسن آبادی) نیامد دست

های صببنعتی ابزارهای مدیریت ریسببک در گاوداریدر تحقیقی با عنوان تحلیل  1381زاده و همکاران در سببال جالل

ارومیه و خوی پرداختند و نتایج حاصببل از تحقیق مشببخص شببد که از میان ابزارهای مدیریت های شببیری شببهرسببتان

تفاده ها، اسونی فصلی، استفاده از هدایت پسابسوی واحدهای مورد مطالعه، استفاده از ضدعف ریسک بکار گرفته شده از

 زاده ون فراوانی بوده اسببت )جاللاز ضببدعفونی قبل و بعد از دوشببش و اسببتفاده از تمییز کردن بسببتر دارای بیشببتری

 (.1381همکاران، 

ثر بر بر پذیرش ریسک دامداران صنعتی را این نتایج به دست آمده از عوامل مؤ 1381طباطبایی و همکاران در سال 

صیف کردند که میزان صد 01)  دامداران اکثریت پذیرش گونه تو سط  مدیریت هایروش از(  در سطم متو سک در  ری

  متخصصان، با دامداران، مشاوره در ریسک مدیریت هایروش ترینمهم که دهندمی نشان هایافته این همچنین، است.

 اصلهف متغیرهای بین دهند کهمی نشان همبستگی آزمون از حاصل هاییافته.  است دامپزشک از استفاده کارشناسان و

سک، آورنده وجود به عوامل از آگاهی میزان سکونت، محل تا دامداری ستفاده میزان سرمایه، مقدار ری  درآمد وام، از ا
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ستفاده میزان واحد دامداری، راس تعداد ساالنه، سک مدیریت پذیرش متغیر با اطالعاتی منابع از ا  و مثبت رابطه ری

 (.1381 طباطبایی و همکاران،) دارد وجود داریمعنی

های مدیریت ریسببک کشبباورزی در بین کنندهشببناسببایی تعیینر تحقیقی به د 1381بیگی در سببال گراوندی و علی

ش شاه پرداختهک ستان کرمان شهر شاورزان ذرتیافتهاند. اورزان  شان داد که، ک کار به ترتیب از راهبردهای مدیریت ها ن

نند. که با آن مواجه هستند، استفاده میریسک تولید، ریسک انسانی و ریسک قانونی در جهت مدیریت منابع ریسکی ک

رع، درآمد زارع و مشبببارکت در همچنین براسببباس نتایج، متغیرهای سبببطم تحصبببیالت، نوع مالکیت، مقدار زمین زا

علی  )گراوندی و های ترویجی بیشترین واریانس را در سطم استفاده از راهبردهای مدیریت ریسک تبیین نمودندکالس

 (.1381 بیگی،

های شهرستان کرج دامداری در ریسک مدیریت ایفهلمؤ ی به تبیینادر مطالعه 1311دی و شکری در سال میرداما

 مدیریت برای الزم توانایی از دامداران که داد نشببان ایجمله دو نسبببت آزمون از اسببتفاده با تحلیل پرداختند. نتایج

 مجموع در زیرسبباختی -فیزیکی و تولید مدیریت فروش، مدیریت مؤلفه سببه همچنین. باشببندنمی ریسببک برخوردار

 (.1311)میردامادی و شکری، نمایند تبیین را ریسک مدیریت واریانس درصد از 35 حدود توانستند

قرقری  بخش دامداری هایفعالیت رونق در کشاورزی بانک اعتبارات نقش ایدر مطالعه 1317و بارانی در سال  کرمی

ستان هیرمند پرداختند و نتایج شان شهر ذاری، گسرمایه تولید، افزایش درآمد، افزایش باعث وام گرفتن که که دادند ن

 زایشاف در ثیریولی تأ شببده، تولید منابع مدیریت ارتقای و مکانیزاسببیون بهبود بازاریابی، و فروش نفس، اعتمادبه

شتغال، سک پذیرش و هاداده و دانش ا شته ری ست ندا شنهاد. ا سهیالت اعطای روند بر بهبود افزون شودمی پی  به ت

 سمت هب کشاورزی بانک اعتبارات تا ای تنظیم شودگونه به نیز دولت هایسیاست کشاورزی، بانک وسیله به دامداران

 (.1317 کرمی و بارانی،) و زیربخش دامپروری هدایت شوند کشاورزی بخش در زااشتغال هایفعالیت

سال  سی  1044فتحی و قربانیان در  سک مدیریتدر تحقیقی به برر  پرداختند و نتایج ایران دامی ذرت واردات ری

 که باشدمی تماتیکیسغیرس ریسک از ناشی بیشتر ایران برای دامی ذرت واردات کریس هک داد نشان ریسک شاخص

سا چون عواملی س ایران، ارز نرخ ناتنو سایل ودامی  ذرت واردات جهت در داخلی هایتسیا شکالت و م  از یک هر م

شورهای سبب ایران، به ذرت صادرکننده ک ستند. آن م شخص خطی رابطه ه سک اخصش و تنوع اخصش نبی م  ری

س ستماتیکغیر سال به دامی ذرت واردات ی شورهای تعداد افزایش و ندارد وجود سیبرر مورد هایایران، طی   مبدا ک

سک نرفت نبی از یا و کاهش ایمعن هب ایران هب ذرت واردات ست. ایران ذرت وارداتی ری سک نوع نای کاهش نی  ری

ش صحیم انتخاب طریق از ،وارداتی ستگی اهشک و واردات ادمب ورهایک شورها برخی به حد از بیش واب صاً -ک صو  خ

 از تسا الزم کشورها، وعتن زایشاف ایج هب تحقیق در بود؛ خواهد پذیرامکان ،دارند باالیی ریسکی وزن که کشورهایی

 واردات تماتیکسیس رغی کریس کاهش به نگاپورس کشور مانند کمتر ریسک وزن با کشورهایی از ذرت واردات طریق

 (.1044ران کمک کرد )فتحی و قربانیان، ه ایب ذرت

سال شی 2003گودبراند لین و همکاران در  صوالت لبنی ارگانیک و  در پژوه سک در تولید مح سک و ری مدیریت ری

سی کردند و نتایج شان متعارف در نروژ را برر شاورزان اهداف که دهدمی ن شاورزان از متفاوت حدودی تا ارگانیک ک   ک

ست معمولی  هب ، خطر منبع ترینمهم عنوان به نهادی خطر. دارند کمتری خطر متوسط طور به ارگانیک کشاورزان و ا

 مورد در ریبیشت نگرانی ارگانیک کشاورزان که حالی در شد،می تلقی ارگانیک، یا متداول تولید سیستم از مستقل طور

شتن نگه. دادند نشان علوفه عملکرد خطر ستراتژی ترینمهم نقد پول دا . ودب دامداران همه برای ریسک مدیریت برای ا

ستراتژی یک عنوان به پذیریانعطاف مختلف انواع و تنوع   شاورزانک به نسبت هاارگانیک بین در ریسک مدیریت مهم ا

 (.2443 گود براند لین و همکاران،) شد گرفته نظر در معمولی

 تولید ریسببک مدیریت تولید و درک تحلیل و در پژوهشببی به تجزیه 2003 هال و همکاران در سببال سببی دیوید

 :از ودندب عبارت شدند شناسایی که گیریتصمیم مهم اند. متغیرهایپرداخته بیشتر آموزش برای گاو گوشت کنندگان
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.  یگریزریسک و ریسک، مدیریت آموزش( دوره)در  این از قبل شرکت ریسک، مدیریت ابزارهای از قبلی استفاده سن،

 دارند، ار کشاورزی درآمد اثرگذاری بر ظرفیت که اولیه خطر عوامل عنوان به دام قیمت و تغییرپذیری شدید خشکسالی

سایی سیار هوای و آب. شدند شنا شتند کمتری اهمیت ها،و بیماری سرد ب  و در مرتع کمتر گذاریدام نرخ عالوه به. دا

 (. 2443 همکاران، و هال سی )دیوید اندشده ریسک درک مدیریت هایگزینه اثرگذارترین عنوان به علوفه، ذخیره

  نتایج ای مدیریت ریسک کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند.در مطالعه 2443و همکاران درسال  نگاتو نیا اینگرید    

  است، همبستگی ارزشمند هاآن نظر از که ایاطالعاتی منابع از ایشان ادراک کشاورزان با هایویژگی که بود آن از حاکی

ستم اینکه، دیگر کلیدی یافته. دارد شگاه کامپیوتری هایسی  در) متریک ترجیم با اطالعاتی منابع بازاریابی، هایو با

 (. 2443 همکاران، و نگاتو نیا )اینگرید باشندمی( کشاورزان ریسک مدیریت اطالعات خصوص کسب

های مدیریت ریسببک دامداران در نامیبیا در تحقیقی به اسببتراتژی 2009لوسببیا کافیدیئی در سببال  مغوس و    

ه ب ، تجربه و حمایت از درآمد دیگرتواند با بهبود آموزشکه رشببد صببنعت دام نامیبیا می پرداختند و نتایج نشببان داد

ین بخش از خطر دهد که ااین رابطه نشببان می این حال،سببازی اسببتراتژی ریسببک حاصببل شببود. با عنوان روش متنوع

گزاران یمهگذاران و بنیاز به سیاست این برد و برای دسترسی به بازار، به تولید با کیفیت نیاز دارد.سرقت مداوم رنج می

ریسببک مناسببب ها بتوانند از ابزارهای مدیریت کند تا آنبرای آموزش کشبباورزان را ضببروری میای برای طراحی برنامه

شاورزان در  سیاری از ک صیالت ب سطم پایین تح شارکت خود را در بیمه افزایش دهند.  ستفاده کنند و از این طریق م ا

صمیممنطقه مورد مطال ست بر ت سایر عوامل تأثیر منفی بگذاردگیری برای خرید بیمه دام عالوهعه ممکن ا غوس و )م بر 

های ریسببک در اکثر مطالعات به بررسببی اسببتراتژی شببود کهحظه میمالبراین اسبباس  (.2441 لوسببیا کافیدیئی،

شتهدامداری صنعتی تمرکز دا سک در دامداری اند وهای  ستایی پرداختههای کمتر به مدیریت ری اند. خرد و کوچک رو

ستان گلپایگان انجام گ شهر ستایی  سک فعالیت دامداری در نواحی رو ضر با هدف مدیریت ری فته ربنابراین مطالعه حا

 است.

 پژوهش روش
ضر توصیفی  ست و به لحاظ ماهیت دادهروش تحقیق حا های کمی که با هدف کاربردی به ها از نوع پژوهشتحلیلی ا

ات آوری اطالعرستان گلپایگان پرداخته است. جمعبررسی و شناسایی مدیریت ریسک دامداری در نواحی روستایی شه

ستفاده از داده سمی و با ا صورت کتابخانهمکتوب های ر ساس پژوهشدر ابتدا به  سپس بر ا ها و مطالعات میدانی ای و 

داره امور های رسمی از مستندات آماری مرکز آمار ایران، سازمان جهاد کشاورزی، اصورت گرفته است. در گردآوری داده

شاهده همراه با دام و آبزیان و دهیاری ست و در مطالعات میدانی از م شده ا ستفاده  ست. ها ا شده ا صاحبه بهره برده  م

 244جامعه آماری تحقیق کل خانوارهای دامدار روسببتاهای مزرعه، قالقان، اسببفرنجان و رباط قالقان اسببت که مجموعا 

 132خانوار، تعداد  244خانوار بوده اسببت، و به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران اسببتفاده گردید، که از این 

صاحبهخانوار به عنوان جام صاحبهعه هدف م شیوه م ست، و  شده ا ست  شونده تعیین  ساختاری بوده ا صورت نیمه  به 

 (.1)جدول
 . روستاهای نمونه مورد مطالعه در شهرستان گلپایگان1جدول

تعداد جامعه 

 نمونه

وضعیت 

 طبیعی روستا

جمعیت سال 

19 

تعداد 

 خانوار دامدار

تعداد خانوار 

 روستا

 نام روستا نام دهستان

 مزرعه کنار رودخانه 31 55 184 دشتی 35

 قالقان کنار رودخانه 31 05 185 دشتی 35

 اسفرنجان جلگه 174 84 518 دشتی 02

 رباط قالقان کنار رودخانه 23 24 71 دشتی 24

 جمع  330 244 132  132

 (1315 سایت معاونت توسعه روستایی،و  1044 )منبع: نویسندگان،
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سال منطقه مورد مطالعه  ست که در  صفهان ا ستان ا شمال غرب ا ستان گلپایگان در  نفر  87071بالغ بر  1314شهر

ن دارای (. این شهرستا1315و  1314 نفر بوده است ) مرکز آمار ایران، 14483، 1315جمعیت داشته است و در سال 

سکنه می 52 ستای دارای  شکلرو شد )  شاور (.1با ستاهای مورد مطالعه ک ز و دامدار بوده اند و غالب اکثریت مردم رو

باشببد. . لبنیات شببهرسببتان گلپایگان به واسببطه رونق دامپروری در کشبباورزی منطقه گندم و جو و علوفه حیوانات می

دشتهای حاصلخیز شهره عام و خاص است به ویژه ماست و دوغ گلپایگان که از دیر باز شهره است. در روستای مزرعه، 

 .(2القان وجود چند مرکز گاوداری نقش مهمی در تولیدات محصوالت لبنی دارد)جدولقالقان، اسفرنجان و رباط ق

 مطالعه های سبک و سنگین موجود در روستاهای مورد. مشخصات و اطالعات دام2جدول

 نام روستا تعداد دام سنگین تعداد دام سبک تعداد بهره بردار

 مزرعه راس284 راس744 02

 قالقان راس254 راس334 35

 اسفرنجان راس235 راس344 04

 رباط قالقان راس244 راس554 34

 جمع راس119 2041 107

 . موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه1شکل

 و بحث  هایافته
درصببد( از نظر جنسببیت مرد بوده، و بیشببتر آنها  37/13براسبباس نتایج حاصببل از مصبباحبه، اکثر پاسببخگویان )

درصد( بی سواد و دارای 37/11ها )سال قرار داشتند. از نظر سطم سواد اکثر آن 84تا  55درصد( در رده سنی 37/83)

درصد( دامداری 14مدرک ابتدایی بودند؛ که این امر نیاز به توجه جدی دارد. بیشتر دامداران از لحاظ وضعیت اشتغال )

صلی خود انتخاب کرده را به شغل ا سنتی میاز نوع دامداریهای مورد مطالعه همه دامداریاند و عنوان  شد که های  با

قه درصببد( سبباب75های نمونه اکثر آنها )ن اسببت. همچنین در مطالعه دامداریبیانگر زندگی معیشببتی و خانوادگی آنا

شته 24دامداری   اطراف در کوهستانی مناطق وجود و گلپایگان شهرستان جغرافیایی موقعیت بدلیلاند. سال به باال دا

  ندیبطبقه اساس بر گلپایگان شهرستان. باشدمی خشک و گرم هایتابستان و سرد هایزمستان اراید منطقه این آن،

 نشستفرو توان بهگلپایگان می شهرستان طبیعی بالیای جمله است. از سرد خشک نیمه اقلیم دارای دومارتن اقلیمی
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 آن پیشینه مقدار ،1313 سال پایان تا شهرستان ساالنه بارندگی مقدار خشکسالی اشاره کرد. سیل و سرمازدگی، زمین،

ست. میانگین شده برآورد 20378 آن میانگین و 12172 آن کمینه ،37178  درجه 1731 سالیانه حرارت درجه حداکثر ا

شد. همچنینمی درجه -3723سالیانه حرارت درجه حداقل میانگین و سانتیگراد  74 -34یخبندان روزهای میانگین با

ستان گلپایگان یک قطب مهم  سال در روز شهر ستان گلپایگان(.  شهر صفهان،  ستان ا سی ا شنا ست ) اداره کل هوا ا

سوب میک شور مح شغل دوم به شاورزی و دامپروری ک ستقیم به عنوان  صورت غیرم ستان به  شهر شود و مردم این 

راس و دام های سبببک  51544های سببنگین حدود ارند. در بخش دامپروری تعداد دامکشبباورزی و دامداری اشببتغال د

شد و توان تولید راس می 112444 شیر،  324444با سفید با 0844تن گوشت قرمز،  3014تن  واحد  148تن گوشت 

ستان  1004444مرغداری  شهر شش هزار دامدار در  ضو تعاونی دامداران میقطعه طیور را دارد.  شند که گلپایگان ع با

سنتی شک چهارهزار آنها دامداری  صلی توزیع نهادهدارند، و م سنتی های دامی، دامداریل ا سالی و های  شک ست. خ ا

های منابع آب باعث شده است که به دامداری و کشاورزی انبوه و فشرده روی آورده شود. همچنین در بحث محدودیت

توسببعه و با  کنند تا حجم تولیدات حفظ شببودها و مشببکالت، فعاالن تالش میمنیت غذایی با وجود تمام محدودیتا

شود. از جمله مهمدامپروری کمبود شهرستان گلپایگان میهای داترین واحدها جبران  صنعتی  واحد  02توان به مداری 

 آمده است. 3اشاره کرد که مشخصات کامل آنها در جدول 

 . تعداد واحدهای دامداری صنعتی شهرستان گلپایگان3جدول

 ردیف نوع واحد تعداد واحد ظرفیت کل

 1 صنعتی برداریبهره پروانه دارای شیری گاوداری 23 راس3304

 2 صنعتی برداریبهره پروانه دارای گوساله پرواربندی گاوداری 13 راس1284

 3 صنعتی برداریبهره پروانه دارای بره پرواربندی 5 راس1804

 0 صنعتی برداریبهره پروانه دارای داشتی داریگوسفند 1 راس1444

 (1311جهاد کشاورزی شهرستان گلپایگان سال)منبع: مدیریت 

ستایی کوچک واحدهای به مربوط ظرفیت مابقی شدمی مجوز فاقد و رو شد. می واحد 3444 حدود در جمعاً که با با

 آمده است.  0همچنین مشخصات و اطالعات کامل انواع دام در نواحی روستایی شهرستان گلپایگان در جدول 

 آنها در نواحی روستایی گلپایگان. انواع دام و تعداد 0جدول

 نوع دام واحد شهرستان سهم شهرستان از استان

 گوسفند و بره راس 08158 2733

 بز و بزغاله راس 33813 0737

 گاو و گوساله راس 02871 8731

 شتر و بچه شتر نفر 103 1732

 (1314)منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان سال

 فعالیت دامی در شهرستان گلپایگان هایایی و ارزیابی ریسکشناس

طبق مطالعات انجام شببده در نواحی روسببتایی روسببتاهای موردمطالعه و پرسببش و پاسببز از کشبباورزان و دامداران 

ست )جدول سک های مختلفی مواجه ا صاد دام در این نواحی با ری ستاها، فعالیت های اقت سئله مهم 7رو ( . باتوجه به م

ستاهای  محدودیت های منابع آبی در سنتی رو سنتی و نیمه  سک دامداران  ستان، مهمترین ری شهر ستایی  نواحی رو

سفرنجان و رباط قالقان( که موردمطالعه سک ) مزرعه، قالقان، ا سبت به بقیه ری صد باالتری ن سک تأمین در ها دارد، ری

ست. امروزه امنیت غذایی یکی از مهمعلوفه و نهاده سهای دامی ا شور ا ضوعات ک های خوراک ت و تأمین نهادهترین مو

ست. دامدار گلپایگانی میدام به معضل جدی تبد شده ا ساعتهایمان میگوید برای تهیه غذای دامیل  ست  ل ها مقاببای

مین کنیم. که با آغاز فصل پاییز و زمستان، گرانی علوفه های خوراک دام را تأی روستایی منتظر بمانیم تا نهادهانبار تعاون
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های دامی ای اخیر و فقر مراتع، قیمت نهادههاران منطقه است. با کاهش بارندگیدر بازار مشکل اصلی دامد و کمبود آن

شمگیری شته و دامداران منطقه با چالش در بازار افزایش چ شدهدا سیاری مواجه  ستای مزرعههای ب دارای رتبه اند. رو

شترین بهره سفرنجان دارای ن و پس از آ 02بردار دامی به تعداد نخست بی ستای ا ست؛ که تقریباً اکثر بهره 04رو بردار ا

روندی  1385های بعد از های دامی در سببالهسببتند. ریسببک تأمین علوفه و نهادهمین علوفه مواجه آنها با ریسببک تأ

ست زیرا محدودیتصعودی و رو ب شته ا سالی منطقه ازه افزایش دا شک شدت 85های سال های منابع آبی و خ  به بعد 

بیشتری یافته است. همچنین دامداران روستای مزرعه و بعد از آن رباط قالقان با این ریسک بیشتر مواجه هستند زیرا 

ستای مز ست و رو شتر ا ستا بی سد بهرهکمبود آب در این دو رو های کمتری برند و چاهای نمیرعه و رباط قالقان از آب 

 ها برخوردار است.  میت باالتری نسبت به بقیه ریسکاهدارند. پس می توان اظهار داشت این ریسک از 

  کند، ریسک عوامل طبیعیلعه دارد و دامداران را تهدید میمطا دومین ریسکی که فراوانی باالتری در روستاهای مورد

ترین بالیای طبیعی شناخته شده که ناشی شکسالی( است؛ خشکسالی یکی از مهم)سرمای شدید، هوای بسیار گرم و خ

فرآیندهای آب و هوایی است و از فراوانی زیادی در سطم کشور برخوردار است. اثرات خشکسالی در هر منطقه خاص  از

شکار ست و مدت آ سیب و متفاوت ا ست در مناطق مختلف، متفاشدن آ ست، های آن ممکن ا شد. اما آنچه مهم ا وت با

ثیر آن بر حوزه کشاورزی و دامداری است. نوری و تأهای انسانی و زندگی جایتهای جدی آن بر روند طبیعی فعالآسیب

زدگی انتهای جب کاهش درجه حرارت بدن دام و یزکاهش دمای هوا اگر همراه با باد و طوفان و یخبندان باشبببد، مو

ستان سر پ سرعت تنفس روبه رو میشود که در نهایت دها میگوش دام و  شدن دام را در پی ام با کاهش  شود و تلف 

و  های سرد، شهرستان گلپایگان دارای زمستانبا توجه به اقلیم شهرستان و وجود مناطق کوهستانی در اطراف آندارد. 

ستان ست که در قدیمتاب ست. االیام خسارتهای گرم و خشک ا شهرستان وارد کرده ا های زیادی را به جامعه دامداران 

سیار گرم و خشکس ریسک عوامل طبیعی شدید، هوای ب سرمای  ست که در هر چهار رو)  ستای هدف به الی( ریسکی ا

شدهخورد؛ زیرا این روستاهطور مساوی به چشم می سالا در یک محدوده و منطقه واقع  سرد در  سیار  ی هااند. هوای ب

های اخیر به دلیل گرم شدن کره زمین شدت کمتری دارد. اما در مقابل هوای بسیار دهه هفتاد شدت زیادتر و در سال

 ر ده سال اخیر روند صعودی و رو به جلو داشته است.گرم د

سک ست و پنجه نرم میهایی که دامدارایکی از مهمترین ری سک عوامل ن منطقه با آن د کنند و فراوانی برابری با ری

های ناهنجاریطبیعی داشببته اسببت ریسببک سببرقت اسببت و مهمترین علل سببرقت در منطقه افزایش بیکاری و رشببد 

سرقت دام در 1315الی  1385های سرقت وجود داشته، اما از سال 1375های ه اعتیاد است که از سالعی از جملاجتما

شته است و یک ضرر جبرانمنطقه روندی صعودی و رو به  ناپذیر برای دامداران بوده است که با افزایش سیر افزایش دا

د، دهنگذاری در این بخش از دست میسرمایه خود را نسبت به نگهداری وصعودی سرقت، دامداران و کشاورزان تمایل 

 (. 5 شود ) جدولتصاد دام و کاهش تولیدات دامی میهای اقکه همین امر موجب رکود فعالیت

 مطالعه سال گذشته در روستاهای مورد14. سرقت دام در طی 5 جدول

 روستا 49سال 11سال 14سال

راس 15 -گوساله 2راس گاو و 3

 گوسفند

راس 75 -راس گوساله8 -راس گاو12

 گوسفند

راس 55 -گوساله 0راس گاو و15

 گوسفند
 مزرعه

 -راس گوساله3 -راس گاو3

 راس گوسفند12
 راس گوسفند 35 -گوساله 3راس گاو و5

راس 31 -راس گوساله5 -راس گاو 12

 گوسفند
 قالقان

 راس گاو0
راس  84 –راس گوساله 8 -راس گاو11

 گوسفند

راس  05 -گوساله 2راس گاو و  8

 گوسفند
 اسفرنجان

 راس گوسفند14 -راس گوساله3
راس 85 -راس گوساله0 -راس گاو1

 گوسفند

 54 -راس گوساله5 -راس گاو10

 راس گوسفند
 رباط قالقان
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ستاهای مورد 5طبق جدول      شام در رو سرقت اح شترین  سال  بی شتری 14مطالعه در  ست، همچنین بی ن بوده ا

ت دو میلیارد برآورد شببده اسببت؛ زیرا سببرق گوسببفند بوده که به ارزش حدوداً 1314تا 1385های سببرقت دام از سببال

 (.3 )جدول تر، بیشتر استگوسفند به دلیل حمل و نقل آسان

 (18الی  85) از سال مطالعه ها در روستاهای موردهای سرقت شده و ارزش آن. تعداد دام3جدول

 نوع دام )راس( فراوانی )میلیون تومان( ارزش تقریبی آن

 گاو 13 میلیارد1

 گوساله 07 میلیون 074

 گوسفند 553 میلیارد2

 جمع 313 میلیون 074میلیارد و 3

درصببد اسببت. یکی از 23773چهارمین ریسببک موجود در بین فعاالن اقتصبباد دام ریسببک بیماری های دام با درصببد 

باشببد. به طور کلی از بروز هر گونه حادثه می لوگیریهای دامی جهت جیماریدغدغه دامداران امروزی، شببناخت انواع ب

سیم کرد از جمله: بیماری توان به چندهای دامی را میبیماری سته تق ستگاه د ستگاه گوارش، د ستی، انگلی، د های پو

ستگاه قلب و عروق و سی، اختالالت حرکتی، باکتریایی، د شایع و تنف سیار واگیر در دام ... از جمله بیماری دامی  ا و هب

 گاوها بیماری تب برفکی است. عامل ایجاد این بیماری دامی، آفت و ویروس است. مخصوصاً 

ضی به مرور  ضی منابع طبیعی و کاهش ارا سک فقدان ارا ستند، ری سک بعدی که دامداران منطقه با آن روبه رو ه ری

 و شببوندمی حد چرا از بیش جهان مراتع از مشببهود اسببت که بیش از نیمی بر اسبباس مطالعات گوناگون،زمان اسببت. 

ا این ماند، اچه کم و بیش شناسایی و معرفی شدهثر در این تخریب اگراند. عوامل مؤشده تخریب و فرسایش به مستعد

شه شود و برنامای به نظر میعوامل به طور دقیق و ری ستی تخریب منابع طبیعی متوقف  سد. قبل از هر اقدامی بای ای هر

ضی مرتعی به ا برای جلوگیری از شود. تبدیل ارا شت بیتخریب منابع طبیعی تنطیم  ضی زراعی دیم و آبی، بردا ویه ررا

گیاهان صنعتی و دارویی، چرای  برداری ازراتع، تهیه مصالم ساختمانی، بهرهها، تهیه سوخت از معلوفه و قطع سرشاخه

ستقیم و غیربی ستقیموقع، چرای مفرط و نظایر آن از عوامل مهم م سانی در تخریب مراتع میم سان بم ان شد. تنها ان ا با

رویه احشام و دیگر اقدامات مقصر نیست، بلکه در بسیاری از موارد شرایط طبیعی مانند آب و هوا، اثر جنس و چرای بی

 رود. ی آب و خاک عامل اصلی به شمار میترکیبات زمین و شور

های موجود در روسببتاهای یکی دیگر از ریسببک 1771نی و درصببد در پایان ضببعیف بودن آموزش به دامداران با فراوا

 در. باشدمی کشاورزی توسعه بخش سرعت عوامل از برداران دامیبهره  آموزش جمله از و کشاورزی نمونه است. آموزش

سعه به مربوط هاینظریه تمام سانی نیروی کشاورزی، تو  زا کشاورزی بخش در فعالیت برای الزم اطالعات و دانش و ان

 کشاورزی آموزشی هایبرنامه . شودمی محسوب آن عامل ترینمهم عنوان به انسان و است برخوردار سزایی به  اهمیت

ستاییان ویژه شرایط و احتیاجات با منطبق که صورتی در  فرایند در تأثیرگذاری و کلیدی نقش تواندمی گردد، اجرا رو

 .کند ایفا روستایی توسعه
 مطالعه های اقتصاد دام در روستاهای موردهای شناسایی شده فعالیت. ریسک7جدول

 هاریسک فراوانی سهم از درصد کل

 های دامیمین علوفه و نهادهتأ 04 5278%

 ) سرمای شدید، هوای بسیار گرم و خشکسالی( عوامل طبیعی 23 34733%

 سرقت 23 34733%

 های دامبیماری 18 23773%

 اراضی منابع طبیعیفقدان  15 1178%

 های الزم به دامدارانضعف آموزش 13 17713%

 جمع 132 144
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سک فعالیتمقوله شده از ری سایی  شنا صاد دام عبارتهای  سک اند از: رهای اقت صادی، ری سک اقت سک طبیعی، ری ی

سک بیماریتأمین نهاده سرقت، ری سک  سی به اطالعاها، ری ستر سک د شها میت و آموزشها و ری د. طبق نتایج به با

درصد بیشترین سهم  53 مطالعه با مقداری حدوداً های دامی در روستاهای مورددست آمده ریسک تأمین علوفه و نهاده

صد کل را به خود اخ ضعف آموزشاز در سک  ست؛ و ری صاص داده ا صد کمترین  17های الزم به دامداران با مقدار ت در

 (.3شکل)  باشدا میسهم از درصد کل را دار

 نمودار ریسک های فعالیت دامداری و سهم آنها از درصد کل .3شکل

 ها در فرآیند ریسک سازی آنهای جایگزین و پیادهحلراه

ستاهای مورد صاد دام در رو صورت گرفته فعاالن اقت سک تأمین علوفه و  طبق مطالعات  مطالعه برای کاهش اثرات ری

سانهاده شت علوفه 1385های قبل از لهای دامی در  شبدر و  های دامی از جملهاقدام به زراعت و کا گندم، جو، یونجه، 

روبه رو  1385های بعد از های منابع آبی در سببالآبی و محدودیتها را با مشببکل کمکردند که این امر هم آنذرت می

شده که دا ست و موجب  شت علوفهکرده ا شاورزان به کا ونجه روی آورند. همچنین آب مثل جو و یهای کممداران و ک

های مخصوص های دامی در انبارها و سیلوسازی نهادهی جبران این ریسک اقدام به ذخیرهاکثر دامداران و کشاورزان برا

ص شتری دارند میخود در ف ترین موضوعات در زمینه فعالیت در این کنند. گرمایش دامداری از مهمولی که منابع آب بی

 ای برایهای تهویههای تولید حرارت و فنسببتم گرمایش دامداری کارآمد، الم اتی از قبیل سببیباشببد. تجهیززمینه می

 هایام داخل سببالن، باید بهترین سببیسببتمها مورد توجه قرار دارند. بسببته به تعداد دتأمین رفاه بیشببتر دام در دامداری

) سرمای شدید، هوای  ریسک عوامل طبیعیکننده در محل نصب شود. برای کاهش اثرات ای و گرمایشی و خنکتهویه

سالی(، دامداران م شک سیار گرم و خ ستفاده میب صورت جریان هوا از تهویه طبیعی  -1کنند؛ نطقه از دو نوع تهویه ا به 

ساز ایجاد میتهویه مکانیکی از طریق دستگاه -2 های ساختمان وطریق دریچه شود. به منظور جایگزین کردن های هوا

سرمازدگی و تلفات دام، دامدارو مدیریت ر سک عوامل طبیعی و کاهش  سالهی سال گو سرد  صول  ها و ان منطقه در ف

عد از تولد خشبببک می هابره له ب گهرا بالفاصببب نکنند و در مکانی گرم ن با خورا ها از داری کرده و  به آن دن آغوز گرم 

داران و فعاالن اقتصاد دام توصیه کرده است کنند. همچنین جهاد کشاورزی شهرستان به دامها پیشگیری میسرمازدگی

های مسقف با ضخامت و بستری مناسب کنند. دامداری، اقدام به ساخت پناهگاه که برای کاهش ورود سرمای شدید به

شببود، دامی که از طریق حشببرات منتقل می هایافزایش حشببرات و بسببیاری از بیماریاما در فصببل گرما با توجه به 

اند. همچنین اری دام کردهدپاشی محل نگهرایط محیطی مناسبی را برای دام فراهم کرده و اقدام به سمدامداران باید ش

 شود و دسترسی دام به آب خنک به صورت دائم فراهم شده است. های حیوانی به طور منظم تخلیه میکود

با اهمیت  1315های سببال سببک سببرقت، ازهمچنین فعاالن اقتصبباد دام در روسببتاهای نمونه به منظور کاهش ری

ها از این آن اند و اکثرها و مراکز دامداری خود کردهها در خانهاند و اقدام به نصببب آنها آشببنا شببدهها و دزدگیردوربین
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تامین علوفه عوامل طبیعی سرقت بیماری دام فقدان اراضی ضعف آموزش

سهم از درصد کل
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شته و برای کاهش ریسک مناسب میاقدام رضایت  کمترین سرقت در روستاهای نمونه ثبت  1318دانستند؛ و سال دا

ست. را سک بیماریجایگحل هشده ا ست. یکی از های دام، انجام به موقع وازین برای کاهش اثرات ری سیون دام ا سینا ک

سن سن واک سن تزریق این واک ست.  سن تب برفکی ا سفند و بز واک ست و نکته قابل  0های مهم گاو، گو ماهگی به باال

سایر واکسنتوجه اینکه واک ستفسن تب برفکی نباید با  شودهای ویروسی، همزمان ا سیون یکی از بهتاده  رین . واکسینا

شایع در میان دامهای جلوگیری و کاهش بیماریروش شها میهای  سیون از همان روزهای اول  سینا شد. واک روع و تا با

سالپایان عمر دام ادامه می شاهدهیابد. در  ساس م سهلها میهای متمادی برا شت که  انگاری و کوتاهی و توان اظهار دا

های ها شببده و ضببرر و زیانهای خطرناک در میان دامیناسببیون دام، موجب افزایش بیماریی به اهمیت واکسبباعتنایبی

 ویر بر منابع این .دارند وجود انسان دخالت بدون که هستند منابعی طبیعی، زیادی بر دامداران وارد کرده است. منابع

شید، نور از عبارتند زمین سفر آب، ،(معدنی مواد همه شامل)  زمین خور شش تمام با همراه اتم  محصوالت گیاهی، پو

ضی منابع طبیع. آیندمی بوجود طبیعی بطور که حیوانات و زراعی، صلی  فقدان ارا ستاهای نمونهیکی از علل ا ، ی در رو

سببتا های آن این اسببت که تعادل بین دام و مرتع موجود در آن روحلو کاهش مراتع اسببت. که یکی از راهها ازدیاد دام

ایجاد شببود. یکی دیگر از علل فقدان اراضببی منابع طبیعی، افزایش تغییر کاربری اراضببی در منطقه و تبدیل اراضببی 

ریب و جریمه اسببت. کشبباورزی به ویال و سبباختمان اسببت. که از نظر روسببتاییان بهترین راهکار مقابله و کاهش آن، تخ

ضعف آموزش ست؛ که از نظر آنهای الزم به دامداران آخرین ریسک موریسک  صاد دام بوده ا ها جود در بین فعاالن اقت

کشاورزی در اوقات فراغت  های آموزشی از سوی جهادرای کاهش این ریسک، برگزاری کالسحل جایگزین ببهترین راه

ستا و در محیط دامداری به منظور افزایش اطالعات  سان متخصص در محیط رو شنا ضور فعال کار دامدار و همچنین ح

بیشترین فراوانی  35فراوانی  سازی علوفه با(. طبق نتایج به دست آمده، ذخیره8)جدول ستاییان یک امر ضروری استرو

سک را دارد و برگزاری کالسهای کاهش اثروش شی با فراوانی رات ری سز فعاالن  12های آموز صد پا دارای کمترین در

 (.0)شکل اقتصاد دام است
 مطالعه های دامی در روستاهای موردریسک فعالیتهای کاهش اثرات . روش8 جدول

سهم از 

 درصدکل
 هاریسک های کاهش اثرات ریسکروش فراوانی

 های دامیتأمین علوفه و نهاده های پرآبها در فصلها در انبارها و سیلوسازی علوفه و نهادهذخیره 35 0372%

33% 25 
 سال های مسقف مناسب فصل سردساخت پناهگاه

 ها در فصل گرماجایگاه دام پاشیسم

)سرمای شدید،  عوامل طبیعی

 هوای بسیار گرم و خشکسالی(

 سرقت نصب دوربین و دزدگیر در مراکز دامداری 25 33%

 های دامبیماری ها در زمان مناسبواکسیناسیون دام 24 2370%

 فقدان اراضی منابع طبیعی تعادل بین دام و مرتع در روستا 15 1178%

 حضور فعال کارشناسان در محل های آموزشی وبرگزاری کالس 12 15780%
های الزم به ضعف آموزش

 دامداران
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 های کاهش اثرات ریسکنمودار فراوانی روش .0شکل

 گیرینتیجه

با چالشامروزه  مداری و دامپروری   وری،ن نرخ بهرههای بزرگی از جمله اثرات محیطی، مناسبببب نبودصبببنعت دا

سانات قیمتی چه در بحث نهاده صوالت نوا ست. همچنین های دامی و مخارج و چه در بحث فروش مح تولیدی مواجه ا

ضای محصوالت دامی به ویژه در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، به این نگرانی سبت به عرضه و تقا های روزافزونی ن

ر طبیعت رو به کاهش اسبببت و این مسبببئله خود اهمیت دلیل که تولید این محصبببوالت هزینه زیادی دارد و مراتع د

شتر به دامداری ال صنعتی را دو چندان میپرداختن هرچه بی شان دهندهدادهکند. بته از نوع  ست ی آن های پژوهش ن ا

سک تامین علوفه و نهاده شی از محدودیت های دامیکه ری ست و که نا ست در مرتبه نخ های منابع آب به وجود آمده ا

 ) سرمای شدید، هوای بسیار گرم و خشکسالی( و سرقت با فراوانی و سهم برابر در آن دو ریسک عوامل طبیعی پس از

تایج به دسبببت آمده مهممرتبه بعدی و بیماری ترین ترین و اولویتمندهای دام بعد از آن قرار دارند. همچنین طبق ن

اقتصاد دام اقدام  ی دامی است که برای مدیریت آن، فعاالنهافه و نهادهمین علوسک موجود در منطقه مورد مطالعه تأری

شت علوفه سکها میسازی نهادهآب بر و ذخیرههای کمبه کا سالکنند. یکی دیگر از ری های اخیر روند های مهم که در 

ن بیشتری 1314های انجام شده در سال ست، ریسک سرقت است. براساس بررسیصعودی در روستاهای نمونه داشته ا

های الزم و ها و آگاهیاند زیرا آموزشکمترین سرقت را داشته 1318ر سال سرقت احشام در روستاها صورت گرفته و د

ورت های صجام شده است. در نهایت طبق بررسینیاز در رابطه با نصب دوربین و دزدگیر برای فعاالن اقتصاد دام اند مور

ک تولیدات دامی اسببت زیرا روسببتای مزرعه دارای رتبه اول و بیشببترین ریسببگرفته و مصبباحبه با دامداران روسببتاها، 

های منابع آبی و خشکسالی در این روستا به شدت چشمگیر است؛ بعد از آن روستای رباط قالقان رتبه دوم و محدودیت

س شاورزی، با ری ضی ک ستا به دلیل افزایش تغییر کاربری ارا ست زیرا این رو سک ا شترین ری ضک فقدان ادارای بی ی را

ستای قالقان رتبه چهارم را کسب منابع طبیعی دست و پنجه نرم می سوم و در نهایت رو سفرنجان رتبه  ستای ا کند. رو

 کند و درهای سطحی هم استفاده میهای زیرزمینی از آببر آبتای قالقان روستایی است که عالوهکرده است زیرا روس

 د.مین علوفه آنچنان مشکلی نداربحث تأ

 منابع

عوامل مرتبط با پذیرش و عدم پذیرش بیمه دام روستایی  .(1313) .صبوری، محمدصادقو اشرف حامدی اغول بیک، علی؛ 

، 140مطالعه موردی شهرستان گرمسار(، نشریه علوم دامی پژوهش و سازندگی، شماره) توسط دامداران استان سمنان

 .14-71ص
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ثر بر ریسک و تمایل دامداران . عوامل مؤ(1381) .میر محمدصادقی، جوادو  دی، محمدتقی؛امینی، امیر مظفر؛ جمشی

 .104 -125. ص31استان آذربایجان شرقی به بیمه کردن دام هایشان، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دهم، شماره 

 .1315 اداره کل هواشناسی استان اصفهان، شهرستان گلپایگان،

 از ناشی یریپذآسیب یدرجه و سطم (.1315. )کاظمی، نسرینو  ؛، عبدالرضاافتخاریالدین پورطاهری، مهدی؛ رکن
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