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 شهري -شبكه هاي ناحیه اي و توسعه محلی با تاکید بر پیوندهاي روستایی

 (مازندران/ آمل)شبكه تولید شیر در ناحیه لیتكوه : نمونه موردي

 

 2و  فرهاد عزیز پور  3عباس سعیدي

 

 (آمل)شهري؛ ناحیه لیتكوه  -شبكه ناحیه اي؛ توسعه محلی؛ پیوندهاي روستایی: يوازگان کلید

 چكیده 

شبكه هاي ناحیه اي براساس جریانهاي مختلف جاري میان سكونتگاههاي روستایی و کانونهااي شاهري   

شهري به شمار مای آیداد و برحسا      -این جریانها شالوده اصلی پیوندهاي روستایی. تعریف می شوند

ن عیدی افراد، سرمایه، کاالها، اطالعات، فداوري و ماندد آن در بین نواحی روستایی و شهري تبیین جریا

شهري نه تدها بر تقویت این گونه پیونادها،   -براین مبدا، اثربخشی بالقوه پیوندهاي روستایی. می گردند

ایان مقالاه مای کوشاد تاا      در این چارچوب، . بلكه بر پیشگیري از تبعات احتماال مدفی آنها تاکید دارد

باا  ( ناحیه لیتكوه مازنادران )تصویري از تولید کوچک مقیاس شیر در ناحیه اي روستایی در شمال ایران 

تاکید بر فایده بخشی اقتصادي آن و نیز پیش بیدی چگونگی برپایی و گسترش شابكه اي ناحیاه اي در   

اقتصاد روستایی را به بازارهاي شهري پیوند که می تواند (  با توجه به نقش زنان)قالبی مشارکت جویانه 

در چدین شرایطی، این گونه پیوندها در چارچوبه اي تعاملی، شكلی دوسویه خواهداد  .  دهد، ارائه نماید

به این ترتی ، این مقاله نشان می . شهري به شمار خواهدد رفت -داشت و مكمل روابط متقابل روستایی

ه، می تواند ابزاري ارزشامدد در تساریت توساعه روساتایی و تحاول      دهد که تولید شیر، به عدوان نمون

آشكار است که براي تضمین چدین روندي از توسعه در فعالیتهاي کوچک مقیاس . اجتماعی به شمار آید

تولید شیر در این ناحیه، تبیین عرصه هاي دخالت در راستاي مدافت تولید کدددگان خارد روساتایی، از   

بدابراین، اتخاذ راهبردهاي متكی بر نگرشی هماهدگ به . و آموزشی، الزامی است جمله اقدامات ترویجی

تمامی جدبه هاي توسعه روستایی با توجه ویژه به دستیابی به راهكارهاایی باراي برقاراري پیونادهایی     

برپایی چدین زیربدایی در . مداس  تر میان تولیدکدددگان خرد روستایی و بازارهاي شهري ضروري است

رابطه می تواند زمیده ساز رشد جدي عرضه شیر مورد نیاز و افزایش درآمد در محیطهاي روساتایی   این

 . باشد

 

                                                
 عضو هيات علمي گروه جغرافيای دانشگاه شهيد بهشتي.   
 (دانشگاه شهيد بهشتي)امه ريزی روستاييدانشجوی دكتری جغرافيا و برن.  
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 مقدمه

اقتصادی آن در حاا  ححای ی ااتا ان اوا  و      -جهان امروز و همه پدیده های محیطی و اجتماعی

ححیالت دنیای نای  . یس آاکار او  که  ی اعتنایی و یا  از ماندن از این ححیالت  ه هیچ معنا جایز ن

 ه ما می آمیزد که آنچه در مباحث علمی اواوی  ه نظر می آید، نه پایبندی دیرپاا و متعصابانه  اه    

. حئیریهای قاعدحا متغیر،  لکه حاکید  ر ضرورت ارزیا ی دو اره و چند  اره  اورهای علمای واید اوا    

رند، جساتویی راه حلهاا و راههاای    در مسیر این ححیالت که در مقیاوی جهانی در پیش رو قرار دا

وروج از مسایل و معضالت مبتال ه جامعه،  ییژه کیاش در راه حل و حعادیل نا را ریهاا و حاکیاد  ار     

 . عدا   اجتماعی در همه فضاها و عرصه های زندگی، مستلزم این گینه حالش علمی او 

ملی از نیع دیگر نیاز عرصاه هاای    در همین مسیر، امروزه عالوه  ر روا ط ونتی و حاریخی، روا ط حعا

 ر این مبناا، واکینتگاههای روواتایی  اه     . رووتایی و کانینهای اهری را  ه یکدیگر پییند می دهند

اهری نزد افراد، گروهها  -طرق گیناگین  ا اهرها در ارحباط و پییند قرار دارند و پییندهای رووتایی

عملکاردی واکینتگاههای    -فضایی و زیساتی  -و وانیارهای رووتایی  خش مهمی از واقعی  مکانی

ا بته حعاریف مبتنی  ر پایه جدایی وکینتگاههای اهری و روواتایی اا باا     .انسانی  ه امار می رود

 ر این فرض متکی هستند که زندگی و معیش  واکنان این دو نیع کانین زیساتی را مای حایان  اه     

کشااورزی در محیطهاای روواتایی و    : نمیدوادگی  ه دو قسم  کامال متفاوت و جدا از هم حفکیک 

این در حا ی او  که در حا  حاضر، منبع درآماد  سایاری از   . صنع  و ودمات در کانینهای اهری

واکنان اهرها از عرصه های رووتایی فراچنگ مای آیاد و محال کاار و کسام درآماد  سایاری از        

   .رووتاییان، مراکز اهری او 

 اروز فضاایی مای یا ناد، از مقایالت        قا م ابکه های ناحیه ایاهری که در  -پییندهای رووتایی

اابکه هاای ناحیاه ای  راوااي جریانهاای جااری میاان        . نیین در مباحث جغرافیای امروزی او 

این جریانها اامل جریان افاراد، کاالهاا،   . وکینتگاهای رووتایی و کانینهای اهری حعریف می ایند

 -در ارایط مناوام مای حیانناد میجاد پیینادهای روواتایی      اطالعات، نیآوری و مانند آن او  که 

مای    در چنین ارایطی، این گینه پییندها در چارچی اه ای حعااملی، ااکلی دوواییه    . اهری گردند

آاکار او  که پدیداری روا اط  . اهری  ه امار ویاهند رف  -یا ند و مکمل روا ط متقا ل رووتایی

                                                
مقوله ای نوين در مباحث برنامه ريززی روسزتايي و شزهری     شهری در قالب شبکه منطقه ای -پيوندهای روستايي.   

برای بحث بيشزتر  . است و جايز نيست با رويکرد های نسبتا قديمي مبتني بر روابط شهر و روستا يکسان انگاشته شود

   83 يدی، سع: مراجعه شود به
 883 ؛ داگالس، 883 ؛ تاكولي، 831 ميسرا، : سعيدی، همانجا؛ ضمنا نگاه شود به.   

3
 . regional networks 

4
 . reciprocal 
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نیز مسایل و پیامدهای مرحبط  ا آن از یاک کشایر  اه     اهری و -اهر و رووتا و پییندهای رووتایی

اقتصادی،  ه نحیی متفاوت جلیه گر می اایند، اماا    -کشیر دیگر، همراه  ا حنیع  سترهای اجتماعی

ویژگی عمیمی و در واقع پیام این پییش نیین آن او  که در راه حیوعه، گذر از حیقاف و حاکیاد  ار    

  .حرکتی ا زامی  ه امار می رود کمل و وازندهپییندهای م ه ویی  روا ط ولطه آمیز

اهری در عرصاه اقتصااد ناحیاه ای از یاک وای       -معتقد او ، پییندهای رووتایی(  00 )حاکی ی 

در رگیرنده جریان محصیالت کشاورزی و وایر حی یدات از ویی رووتانشینان  ه  ازارهای ااهری و  

مراکز اهری  ه ویی واکینتگاههای روواتایی   از ویی دیگر، زمینه واز جریان کاالهای صنعتی از 

از  -در این ارحباط، جریان اطالعات  ین نیاحی رووتایی و اهری، آگاهی از واازوکارهای  اازار  . او 

را   و فرصتها و امکانات اغلی  رای مهاجران  اا قیه  -نیوانات قیم  گرفته حا ذائقه مصرف کنندگان

و منا ع ما ی در نایاحی روواتایی عمادحا ااامل ارواا        دینسان، جریان اعتبارات . اامل می گردد

نقدینه از ویی مهاجران  ه افراد وانیاده در رووتا و وارمایه گاذاری و دریافا  اعتباار از نهادهاای      

نامید،  ا پییندهای   این گینه جریانها که در واقع آنها را می حیان جریانهای فضایی  .اهری می اید

، هم در وطح وانیار و هم در وطح اقتصاد محلی، حلفیق می اایند و  حعاملی میان  خشهای فعا یتی

 . میجد پییندهای درونی و  یرونی  ین  خشهای کشاورزی، صنع  و ودمات می گردند

 طرح مساله، فرضیه و اهداف تحقیق

 ر پایه حمرکز صنایع در مراکاز ااهری    قطبهای حیوعهحاکید ویاوتگزاران و  رنامه ریزان در  رپایی 

و حداوم آن در دهه های  عد که  ه طیرکلی  ا  ی مهری  ه  هبید روا اط  30  و  0   دهه های  در

ااهری کماک    -حاکم  ر اهرها و رووتاها همراه  ید، نه حنها  ه حقیی  روا ط و پییندهای رووتایی

 ه مراکاز   ه مثا)نکرد،  لکه  ه عل  عدم انطباق صنایع  رپا اده  ا نقش و عملکرد کانینهای رووتایی 

 اه ایان   . ، زمینه های اکل گیری عملکردهای حعااملی و مکمال فاراهم نگردیاد    (فعا ی  کشاورزی

حرحیم، مسایل و مشکالت عدیده رووتایی، از جمله پایین  یدن میزان حی ید و  ه حبع آن، ناز   یدن 

محادود  درآمدهای کشاورزی، نرخ رو  ه راد  یکاری، افازایش مهااجرت و امکاان وارمایه گاذاری      

این در حا ی  ید که اکل و اییه اا م  هره  رداریهای رووتایی کاه عمادحا  ار کاار و     .  رجای ماند

( و صانعتی )فعا ی  وانیارهای رووتانشین اوتیار  ید، نتیانس   ا  ازار و جریان ورمایه های اهری 

وعه مبنی  ر حاکید آنچه  ه این روند دامن می زد، حلقی نادرو   روی کاراناوان حی. همپایی نماید

 ر ضرورت گسترش اهر نشینی و ایواد اهرهای  یشتر  ه مثا ه زمینه وازی  ارای  رپاایی جامعاه    

در همین را طه، هرچند حی ید میاد  بنی از گذاته هاای دور از جملاه فعا یتهاای    .  ید( مدرن)نیین 

 حاظ دامنه فعا ی   ا ححایالحی  رووتانشینان  ه امار می آید، اما امروزه هم از نظر وازمانی و هم از 

ضامن حمایا  از  رناماه هاای      3وازمان جهانی ویار اار و کشااورزی  همراه اده او ، حا جایی که 

                                                
 همانجا.   

2
 . potential migrants 

3
. Tacoli, 2004, p.2  

4
. spatial flows  

5
 . FAO 
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 اه    و ححی  اجتمااعی   حیوعه میاد  بنی، آن را ا زار ارزامندی در حسریع حیوعه یکپارچه رووتایی

 . امار می آورد

ی کشیر، کشاورزی نه حنها  اه وابم عیامال درونای،     ، همچین دیگر نیاح در ناحیه رووتایی  یتکیه

یکی از مظاهر ایان گیناه    3.در معرض دگرگینی اتا ان او    لکه  یشتر  ه واوطه نیروهای  یرونی

از وصیصیات  ارز ایان گیناه   . ححیالت، روی آوری  ه حی ید ایر در واحدهای کیچک وانیادگی او 

. یدن وطح حی ید، احصا  آنها  ه کانینهای اهری او واحدها، علیرام محدودی  فعا یتها و کیچک  

ناحیاه     فنی -آنچه در این میان کما  ضرورت را دارد، این مهم او  که چگینه کل نظام اجتماعی

ایان واید   . می حیاند آنچنان حیانمند گردد حا  تیاند وید را  ا ایان مومیعاه ححایالت همسااز واازد     

 ا حیجه  ه وهم و میزان و نیز درجاه    و ابکه های منطقه ای  مستلزم حیجه دقیق  ه نیروهای  ازار

درجه حیان نقش پذیری واحدهای کیچک وانیارهای کشاورز، میوسات و نهادهای جمعاوری اایر و  

 .نیز واحدهای صنعتی حی ید میاد  بنی او 

محدود   دینسان، حنها در میاردی که ورمایه گذاریها و فعا یتهای نسبتا گسترده اهری  ا فعا یتهای

وانیارهای رووتایی در نیعی پییند مکمل قرار گیرد، امکان ححی  در روا ط وانتی ااهر و روواتا و    

یکی از زمینه های ایان گیناه   . زمینه وازی حغییر و ححی  مثب  در فضاهای رووتایی فراهم می آید

ر عرصاه  در مقیاي واحدهای کیچاک حی یاد واانیادگی د    دامداری نیمه صنعتیپییندها  ه طیرکلی 

و هام در    های رووتایی او  که وید میجد دگرگینیهایی در وطح رووتاها، هم در مقیاي جهانی

، اکل گیری اابکه  "صنعتی"افزایش حعداد دامهای دورگه و . وطح محدوده این مطا عه، اده او 

لاه ایان   های نیین حی ید و حیزیع میاد  بنی و نهایتا نیعی پایداری در کسم درآمد روواتاییان از جم 

 .ححیالت او  که می حیاند نیید دهنده نیعی ححی  پایدار  ااد

 : راواي آنچه گذا ، پروشهای اواوی این  رروی عبارحند از

 پییندهای مکمل  ین نقاط رووتایی و اهری از چه ویژگیهایی  رویردارند؟ -

 د؟اهری منور  ه اکل گیری عملکردهای دووییه اده ان -آیا پییندهای مکمل رووتایی -

آیا  ا اکل گیری عملکردهای دووییه می حایان انتظاار دااا ، فرایناد حیواعه روواتایی        -

 حسهیل گردد؟

                                                
1
 . integrated rural development 

2
 . social change 

بلوک در اصل متزراد  ناحيزه روسزتايي    . شناخته مي شد بلوک ليتکوهاين محدوده در تقسيمات سنتي به عنوان .  8

 .در سطح محلي عمل مي كرد( به عنوان مركزيت بلوک)بود كه با يک مکان مركزی 
4
 . outside forces 

   8  -8، بويژه صص 831 سعيدی، : ، نگاه شود به "نيروهای دروني و بيروني"برای بحث بيشتر در باره .   
6
 . socio-technical regime 

7
 . market forces 

8
 . regional networks 

   Garcia, O. et al, 2005: از جمله مراجعه شود به نقش اين گونه واحدها در فيليپين و گزارش خواندني زير.  8
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اهری  ه عملکردهای  -پییندهای مکمل رووتاییححقیق این او  که  فرضیه اواوی ر این اواي، 
ن،  اا   ناا رای . دووییه منور می اید و این وید می حیاند، زمینه واز حیوعه رووتایی قلماداد گاردد  

اهری، انواام ایان مطا عاه     -حیجه  ه چنین ارایطی و در ایاب یا ضعف پییندهای مکمل رووتایی

 ا حیجه  اه آنچاه گفتاه    . اهری ضرورت پیدا می کند -جه  روان ادن نقش پییندهای رووتایی

 :زیر او  اهدافاد، ححقیق حاضر  ه دنبا  ححقق 

 ؛ واهری -رویدن  ه درك صحیح از پییندهای رووتایی -

ااهری  اا حاکیاد  ار حعیاین میازان        -حشخیص و حبیاین عملکردهاای دوواییه روواتایی     -

 حاثیرگذاری ابکه های حی ید ایر  ر حیوعه رووتایی؛ و در کنار آن،

 .اناوایی نارواییهای احتما ی این ابکه -

 فضایی و فعالیت واحدهاي تولید شیر -بستر مكانی

  ویاوای،   -اهروتان آمل او  و از  حااظ اداری  ناحیه میرد  رروی اامل  خشی از قسم  ار ی

این ناحیه از اما   ه اهرواتان محماید آ ااد، از    . را در  ر دارد پایین ویا انو   اال ویا اندهستان 

ارب  ه اهروتان نیر و از ارق  ه  خش دا یدا ، همچنین محدوده اهر آمل و دهستان هزارپای  

ویژگیهاای وااوتار زماین، وجاید واکهاای      . ی گرددجنی ی و از جنیب  ه  خش الریوان محدود م

نسبتا انی و حاصلخیز و اقلیم نسبتا مناوم، همراه  ا منا ع طبیعای آب، در کناارهم زمیناه ااکل     

ناحیاه روواتایی  یتکایه    . گیری عرصه های زیس  و فعا ی  گروههای انسانی را فراهم آورده اوا  

آ ادی دارای    و پایین ویا ان  یتکیه او  و جمعا اامل دو دهستان  ه نامهای  اال ویا ان  یتکیه 

پراکنش فضایی آ ادیها نسبتا میزون و میانگین جمعیا  در واطح   . وکنه را در وید جای داده او 

   .وانیار او     محدوده 

در واقع، حناوم نسبی حیزیع مکانی منا ع طبیعی نسبتا کافی، حنایع فعا یتهاای اقتصاادی را امکاان     

واحد  هره  ارداری کشااورزی      03 ، حدود (    ) را ر داده های آماری اویر . او  پذیر واوته

در وطح آ ادیهای ناحیه وجید دارد که میید حنیع فعاا یتی و الباه نایعی اقتصااد مخلایط در  این       

هم در مزرعه و هم )در واقع، فعا یتهای وانیارهای ناحیه در کنار کارگری . وانیارهای رووتایی او 

، %(3 / )، داماداری  %(  / )،  اااداری  %(  /3)که  سیار رایج او ، عبارحناد از زراعا    ( هردر ا

و فعا یتهایی مانند از جمله کاا  گیاهان گلخانه ای، پرورش کرم ا ریشام  %(   / )پرورش ماکیان 

همان گینه که داده ها نشاان مای دهناد، زراعا ،  اااداری و        %(. / جمعا )و پرورش زنبیر عسل 

امداری  ه صیرحی االم حیامان و  ه عنیان فعا یتهای اصلی، نقشای کلیادی در درآماد وانیارهاای     د

در هماین ارحبااط، نگهاداری از دام    .  ه اامار مای روناد    "حاایه ای"رووتایی دارد و  قیه فعا یتها 

 زرگ دورگه و حی ید کیچک مقیاي ایر  رای عرضاه  اه  اازار از جملاه فعا یتهاایی اوا  کاه در        

ا های اویر در وطح رووتاهای ناحیه  ه نیعی دوتروی  اه درآمادهای مکمال  ارای وانیارهاای      و

                                                
؛ اين ميزان براساس داده های سرشماری 831 مل، درماني شهرستان آ -برگرفته از داده های مركز بهداشتي.   

 .خانوار بود    برابر   83 عمومي نفوس و مسکن 
 838 ، نتايج تفصيلي شهرستان آمل، مركز آمار ايران،  83 سرشماری عمومي كشاورزی .   
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از نظر حعداد دام  زرگ میجید در رووتاها در وطح ناحیه حفاوحهایی  ه . رووتانشین منور اده او 

 ار هماین اوااي، اایر       .راي در نیواان اوا        حاا   0 حعداد دام  ازرگ از  : چشم می ویرد

 .از دامهای  زرگ میجید در ناحیه  ه ابکه وارد می گردد%   / ز  یش از حی یدی ا

از ویی دیگر، گرچه دام کیچک در وطح آ ادیهای ناحیه  ه مراحم  یش از دام  زرگ او ، اما اایر  

حی یدی آنها  ه دالیل گیناگین، از جملاه محادودی  زماان اایردهی، کیفیا  اایر و نیاز اهمیا          

روش گیوفند گیاتی، نقش میثری در حوم جریان حی ید در ابکه   رعهده اقتصادی پروار ندی و ف

 ه وخن دیگر، ایر حی یدی از دامهای کیچک یا حیوط  هره  رداران رووتایی  ه پنیار حبادیل   . ندارد

می اید و در کنار مصرف وانگی، در  ازارهای محلی  ه فروش می رود و یاا  از طریاق واواطه هاا     

ایان  . گاههای کیچک پنیر زنی در ااهر آمال، حبادیل و فارآوری مای ااید      وریداری اده و در کار

ا بته، همان گینه کاه گذاا ، در مایاردی کاه     . از رووتاها را اامل می گردد%   / قسم  حدود 

 یشتر پرورش دام کیچک  ه منظیر حی ید و فروش دام گیاتی صایرت مای پاذیرد، حی یاد و عرضاه      

 .ایر چندان میرد حیجه قرار ندارد

آ ادیهای رووتایی ناحیه  یتکیه  ه عل   عد ناچیز مساف   اا ااهر آمال و نقاش و عملکردااان، از      

ا بته حعاامالت و روا اط  این ایان نقااط و      . گذاته دور، در حعاملی نزدیک  ا این اهر قرار دااته اند

یالت اهر آمل جدا از ححیالت روداده در وطح ملی نبیده او ،  ه نحیی که حاا پایش از  اروز ححا    

اقتصادی در اهر آمل، این اهر صرفا  ه عنیان مرکز مباد ه کاالیی  رای رووتاهای حیزه  -اجتماعی

این نیع روا ط که عمادحا یکساییه و  عضاا والطه آمیاز  اید، اثارات        . پیرامینی ایفای نقش می کرد

 -مااعی  عاد از ححایالت صایرت یافتاه در روا اط اجت     . متفاوحی  ر اقتصاد محیطهای رووتایی داا 

، ححا  حااثیر وارمایه    ...(ارک  کا اه، حیکاا و   )اقتصادی اهر آمل و اکل گیری واحدهای صنعتی 

گذاریهای  خش وصیصی مرحبط  ا نیع فعا یتهای اقتصادی،  ییژه دامداری، پییندهای حاازه ای  این   

کردهاای  نقاط رووتایی و اهر آمل  رقرار گردید که  ه نی ه وید، منور  ه اکل گیری حعامال و عمل 

 ه این حرحیام،  .  ین این کانین اهری و مراکز رووتایی واقع در حیزه نفیذ آن گردید دووییهحقریبا 

هاای نایین    جریاان ااهری و پدیاداری نسابی     -همگام  ا این نیع ححی  در نحیه حعامال روواتایی  

ی حا حد قا ل در وطح ناحیه، فعا یتهای حی یدی در محیطهای رووتای... اطالعات، نیآوری، ورمایه و 

کاه    ااهری اوا    -یکی از این گینه ححیالت،  رپایی ابکه های روواتایی . حیجهی دگرگینی یاف 

،  اییژه آنواا   وید را می گذراند، اما در مایاردی  "نیزادی"هرچند از  حاظ وامان پذیری، هنیز دوره 

وانیار رووتایی که اقتصاد مخلیط رووتایی حاکم او ، حیانسته او  جای وید را در وبد درآمدی 

 .  از نماید

گرچه این نیع فعا ی   ا حنیع و حفاوحهایی همراه او ، اما روی آوری  ه آن و دوتروای و مشاارک    

 اه واواطه ححای  در     دینساان،  . در ابکه  ه نحیی آاکار در وطح رووتاهای ناحیه مشهید اوا  

                                                
ت ماخز  داده هزا ركزر    داده های ارائه شده در متن مقاله برگرفته از نتايج مطالعات ميداني است، در غير اين صور.   

 .شده است
  83 ؛ ضمنا سعيدی، 883 داگالس، : برای اطالع از اين گونه شبکه ها، از جمله مراجعه شود به.   
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در ناحیاه مایرد    آوری اایر ابکه های حی یاد و جماع   فعا ی  دامداری،  ییژه طی دو دهه گذاته، 

نکته اواوای ایان اوا     .  رروی، همچین  روی نیاحی دیگر، االم  ه صیرحی درونزا پدیدار اده اند

که در میاردی، از جمله میرد مطا عاحی در این مقا ه،  ه صیرحی کامال وید  ه ویدی و  ادون پایش   

نشهرها و ااهرهای  ازرگ کشایر، از    این فرایند در کال.  ینی مبتنی  ر  رنامه  رقرار اده و می اید

وجید کارگاههای متعدد در اطاراف ایان ااهر    . جمله در حهران نیز  ه صیرحی دیگر پدیدار اده او 

ا بته  ی  رنامه  یدن این گینه پدیده ها در پاره ای میارد پیامدهای نامناوابی را  . میید این نظر او 

واقعی  این او  کاه    .ه همراه دااته او اقتصادی   -از جهات مختلف زیس  محیطی و اجتماعی

 رپایی این گینه ابکه ها نه حنها  ه عل  نیاز  ه حغییر در روا ط ونتی اهر و رووتا،  لکه  اه عنایان   

ضرورحی نیین در احصا  عملکردی  روی فعا یتهای کانینهای اهری  ا حیزه های رووتایی پیرامینی 

  . یده او 

 ی  دامداری متاثر از این ارایط، نظیر حغییر نایع دام، کااهش حعاداد    ححیالت واوتاری در نظام فعا

دامهای کیچک و افزایش امار دامهای  زرگ، حغییر نظام  هره  رداری ونتی، ااکل گیاری اابکه    

وبم گردیاد حاا ناه حنهاا نقااط روواتایی ایان ناحیاه  اه          ... های جدید حی ید و حیزیع میاد  بنی و 

مانند افزایش درآمد، افزایش و حنیع حی ید، افزایش امکاان اااتغا  و   ) ااوصهایی از حیوعه رووتایی

فضاایی   -دو  یا ند،  لکه دگرگینیهایی نیز در  اف  و واو  و همچنین دامنه روا ط عملکردی...( 

 .آنها در وطح محلی و ناحیه ای پدید آید

 ساختار شبكه تولید و جمت آوري شیر

عنیان نظامهای عملکردی در عرصه های فضایی، همچین هار   ابکه های حی ید و جمع آوری ایر  ه

. نظام دیگر، از اجزایی اصلی حشکیل اده اند که  ر اواي حعامل آنها  رپا می ایند و دوام مای یا ناد  

 : ه این حرحیم، اجزای اصلی یا  ازیگران وه گانه این گینه ابکه ها عبارحند از

 حی ید کنندگان اصلی ایر؛واحدهای کیچک  هره  رداری  ه عنیان ( ا ف

وکیها یا مراکز جمع آوری ایر  ه عنایان احصاا  دهنادگان واحادهای کیچاک واانیادگی  اه        ( ب

 واحدهای فرآوری؛ و  االوره،

 (. نمیدار اماره )واحدهای صنعتی فرآوری میاد  بنی میجید در عرصه های اهری ( ج

 رداری، واحدهای کیچک وانیادگی  هرچند اکل اا م واحدهای  هره :واحدهاي بهره برداري -3

او ، اما گینه های دیگری از واحدهای  ه اصطالح صنعتی و در واقع، نیماه صانعتی نیاز در واطح     

 .ناحیه فعا ی  دارند

 ه حبعی  از اثرگذاری عیامل مختلف، وااوتار نظاام داماداری     :واحدهاي کوچک خانوادگی( الف

 اه  . نظر کیفی و هم از  حااظ کمای، متفااوت اوا      در وطح وکینتگاههای رووتایی ناحیه، هم از

وخن دیگر، حعداد واحدهای  هاره  ارداری داماداری در واطح روواتاهای ناحیاه مییاد حفاوحهاای         

واحد در روواتاهای   00 حا   چشمگیر در حیزیع فضایی آنهاو ، حا جایی که حعداد این واحدها  ین 

                                                
 838 امجدی، : برای بحث بيشتر نگاه شود به.   
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حایان گفا ، حعاداد واحادهای کیچاک  هاره        راین اواي،  ه طیرکلی مای  . مختلف در نیوان او 

 رداری دامی در رووتاهای قسم  اما ی ناحیه از این حعداد در رووتاهای قسم  جنی ی  ه مراحام  

از میان مهمترین عیامل دوا   کننده در این پاراکنش ناامیزون مای حایان از وضاعی       . کمتر او 

 -ن و مرحاع و نیاز حعلقاات فرهنگای    طبیعی اوتقرار، وا قه و نیع فعا ی ، نحایه دوتروای  اه زمای    

 . یاد کرد  اجتماعی

 راواي یافته های میدانی، متیوط ورانه حی ید ایر یک دام  زرگ در واحدهای کیچاک واانیادگی   

ا بته ایان میازان  اا دوا ا  عایاملی همچاین دوره       . کیلیگرم در روز او  3 در وطح ناحیه  را ر 

. یز نژاد دام، نیع علیفه و نحایه حعلیاف نیواان مای پاذیرد     زمانی، مثال زمان زایمان یا فصل وا  و ن

.  نا راین میزان حی ید ورانه در وطح واحدهای میجید در رووتاهای ناحیه  ا حفاوحهایی هماراه اوا   

کیلیگرم در وا         ا این همه، می حیان حی ید ایر واالنه واحدهای کیچک وانیادگی را  را ر 

  . رآورد نمید

ریا  میانگین قیما  یاک  یتار اایر      00  دانی نشان می دهد که  ا احتساب حدود  ررویهای می

، درآمد ناوا ص وااالنه وانیارهاا  اه طایر متیواط      (    در وا  )حی یدی در واحدهای وانیادگی 

میلیین ریا  او ؛ ا بته واقعیا  ایان اوا  کاه واطح درآمادی وانیارهاای مختلاف             حدود 

     میلیاین ریاا  حاا      مختلف، از جمله حعاداد دام در اوتیاار،  این    رووتایی  ا حیجه  ه عیامل 

 .میلیین ریا  در نیوان او 

 

 

 
 

 

 

 

                                                
مويزد نزوعي   داشتن دام در روستاهای ناحيه گرچه منبع تکميلي درآمد خانوارها به شمار مي رود، اما ضمنا گاهي .   

 . برخورداری از اعتبار اقتصادی و منزلت اجتماعي است
تفاوتهايي را نشان مي دهد كه در كنار ساير عوامل،   83 اين مقدار با داده های رسمي سرشماری كشاورزی.   

 .مويد نوسان توليد ساالنه است
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 3این نیع واحدها که حعاداد آنهاا در واطح ناحیاه  اه       :واحدهاي بهره برداري نیمه صدعتی( ب

ظ مقیااي و  واحد می رود، واحدهایی هستند که هم از نظر نیع دام و نگهداری از آن و هام از  حاا  

دامهای این واحدها از نایع دو رگاه و نیاز    . دامنه فعا ی   ا واحدهای کیچک وانیادگی حفاوت دارند

 3 و    هلشتاین او  که از نظر میزان ایردهی  اا یکادیگر حفااوت و  اه حرحیام روزاناه حادود        
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گی  یشاتر  کیلیگرم حی ید دارند که در مقایسه  ا ورانه اایر حی یادی در واحادهای کیچاک واانیاد     

 30  حاا   00  قیم  ایر حی یدی در این گینه واحدها نیز نسبتا  االحر و  ه حدود هار کیلای   . او 

هرچند واحدهای نیمه صنعتی نیز در درون ابکه ناحیه ای حی ید و جماع آوری  . ریا   ا غ می گردد

وارمایه گاذاری،    ایر فعا  هستند، اما آاکار او  که  رویرداری آنها از امتیازات نسبی،  اه حوام  

مراقب  متفاوت و  یشتر از دام،  روی صرفه جییی های مقیاي و امکان چانه زنی  یشتر در  ازار  ااز  

 .می گردد

 این واحادهای  هاره     عامال واواط  این واحدها  اه عنایان   : سكوها یا مراکز جمت آوري شیر -2

می کنند و  ه طایر کلای     رداری،  ییژه واحدهای کیچک رووتایی،  ا واحدهای  زرگ فرآوری عمل

 .حیزه فعا ی  ایرآوران و مراکز جمع آوری ایر:  ه دو حیزه فعا یتی قا ل حفکیک هستند

 ه امار می روناد کاه    ایررومیایرآوران از  حاظ عملکردی، واوطهای فردی و  :شیرآوران( الف

یاد  بنای، در   ا جمع آوری ایر حی یدی وانیارهای رووتایی و ححییل آن  اه واحادهای فارآوری ما    

دامنه عملکردی ایان افاراد  اا حیجاه  اه عایاملی       . اوتمرار فعا ی  ابکه  ه ایفای نقش می پردازند

همچین حیان ما ی، امکانات حمل و نقل و حعلقات محلی و دامنه ارحبااطی متفااوت اوا  و معمایال     

 . رووتا را اامل می گردد 3 حا   طیفی از 

ک رووتای معین نیز همیشه  ا یک ایرآور مشخص وروکار ندارناد،  ا بته وانیارهای  هره  ردار در ی

 -اهی  ه علل مختلف که عمدحا از یاک وای  اه نایع و دامناه روا اط و همبساتگیهای قایمی         لکه گ

وانیادگی وانیارهای حی یدکننده و از ویی دیگر  ه نحیه و دامنه رقا   میجید میاان اایرآوران در   

اایرآور مختلاف قارار      حاا    ورید ایر واحدهای وانیادگی  از می گردد، زیر پیااش عملکاردی   

ریاا  عایادی    30 حا  00 وران  ه طیر معمی  از هر کیلیگرم ایر جمع آوری اده  ین ایرآ. دارند

 .دارند

واحد در وطح ناحیاه فعا یا  دارناد،  اه دو       این مراکز که  ه حعداد  :مراکز جمت آوري شیر( ب

فضایی االم در  خش جنای ی   -این مراکز از نظر مکانی. صیرت حعاونی و یا وصیصی اداره می ایند

، کتاه پشا    (واحد )، ایرکاج (واحد  )، اوکی محله (واحد  )یه و از جمله در رووتاهای دییرز ناح

اوتقرار یافته اند و اعاع عملکردی آنها حمامی واطح فضاایی ناحیاه را    ( واحد  )و کنسی ( واحد  )

 : صیرت انوام می پذیرد  ا بته نحیه گردآوری ایر واحدهای حی یدی  ه . در  ر می گیرد

مراجعه مستقیم وانیارهای واکن در رووتاهای االم نزدیک این مراکاز کاه  اا  روایرداری از     ( ا ف

ححییال داده  ( و در میاردی حتی واحدهای فرآوری)وویله نقلیه، ایر وید را مستقیما  ه این مراکز 

 و  دینسان،  ا حذف عایدی افراد ایرآور، درآمد  یشتری نصیم وید می وازند؛ و 

مراکز و وکیهای جماع آوری  (.  ضمنا نگاه اید  ه نمیدار اماره )ر حیوط ایرآوران ححییل ای( ب

معمیال ایر حی یدی را  ا حیجه  ه معیارهای رومی کیفی  ایر و قیمتهاای مصایب وریاداری مای     

 .کنند

واحاد صانعتی فارآوری در      در وطح ناحیه میرد  رروای حعاداد    :واحدهاي صدعتی فرآوري -1

ایان  . عا ی  دارند که عبارحند از واحدهای صانعتی کا اه، اایرآوران، کاال و صاا ح     ابکه ناحیه ای ف
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واحدها  خشی  از ایر میرد نیاز وید را از افراد ایرآور مساتقل و یاا واکیها و مراکاز جماع آوری      

حامین می کنند و  ه این حرحیم، از  حاظ عملکردی  ه حمام رووتاهای میجاید در اابکه ناحیاه ای    

ا بته  روی وانیارهای حی یدکننده و یا مراکز جماع آوری،  ناا  اه عللای همچاین      . رندپییند می وی

رقا تهای  ین واحدها و ویدآوری  یشتر، ایر وید را  ه واحدهای فرآوری واقع در وارج از ناحیه، از 

 .ححییل می دهند( واحد دوکا)و فریدونکنار ( واحد مهنا)جمله در اهروتانهای محمیدآ اد 

از رووتاها،  ایش از  %   / نشان می دهد، واحدهای  هره  رداری در   نه که جدو  اماره همان گی

از دام و اایر حی یادی   %   / در مقا ل، حنها . از دام و ایر حی یدی در ناحیه را در اوتیار دارند%   

 هاره  این در حاا ی اوا  کاه واحادهای     . حعلق دارد( از کل رووتاها%   / )ناحیه  ه  قیه رووتاها 

از دام ناحیه و کل ایر حی یدی را  ه واید اوتصاا    %   از رووتاها،  یش از %  /  رداری در حنها 

از آ ادیها  ا حعداد کم  هاره  اردار فقاط    %  3داده اند، در صیرحی که در همین ارحباط، وهم  یش از 

 .او %   کمی  یش از 

 
 دامی بر اساس تعداد دام و شیر تولیديسطح بددي روستاهاي داراي بهره برداري : 2جدول شماره 

 سطح         

 میزان/ تعداد

 4سطح  1سطح  2سطح  3سطح 

 % تعداد % تعداد % تعداد % تعداد

 3/11 12 1/21 31 6/31 31 3/7 1 تعداد روستا

 2/37 843 7/21 3133 8/21 3118 2/16 3383 (راس)تعداد دام 

میااازان شااایر  

 (تن)تولیدي 

14/1333 2/16 17/1731 8/21 24/2871 7/21 81/2163 2/37 

 3132براساس داده هاي سرشماري کشاورزي  

 

 پیامدهاي مشارکت در شبكه ناحیه اي و نقش آن در توسعه روستایی

فعا ی  در درون ابکه های ناحیه ای حا حدی قا ل حاملی زمینه وااز حعامال نزدیاک کشااورزان  اا      

عمل و فعا ی  واحدهای صنعتی اده اند و از ایان طریاق،    مراکز و ارکتهای جمعاوری ایر و نحیه

نکته حاائز اهمیا  در ایوااد ایان گیناه      . حمام وانیار کشاورزی را در این ارحباط درگیر واوته او 

ابکه، ایواد ااتغا  و در واقع حنیع اغلی در محیطهای روواتایی،  اییژه  ارای زناان روواتایی در      

عالوه  ر این، این گینه فعا ی   ا محیط طبیعی وازگار . ه او واحدهای کیچک حی ید وانیادگی  ید

 یده، از جمله از طریق حی ید کید حییانی، میجم حرایم کشااورزی واازگار  اا محایط زیسا ،  اه       

 .اده او  "کشاورزی ارگانیک"عبارحی 

هاای  ارحقای وطح دامداری در این گینه ابکه ها نه حنها  ه حضمین فروش و درآماد حی یاد کنناده    

کیچک وانیادگی کمک می رواند،  لکه حاثیر مثب   ر حفا  محایط و اکیویساتم طبیعای ناحیاه      

 ا حیجه  ه ارزش ریا ی قا ل حیجه دامهای دورگاه و حساوای  آنهاا در مقا ال محایط      . دااته او 

. نامناوم، کشاورزان حرجیح می دهند، دامها را در طییله و  ا علیفه دوتی نگهاداری کنناد  ( طبیعی)
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از این رو، از حعداد دامهای کیچک که نگهداری از آنها که  اه فضااهای ووایعتر، علفزارهاا و مراحاع      

.  یشتر، هزینه نگهداری  یشتری دااته و نیز عایدی کمتری  ه دو  می دهند، کاواته ااده اوا    

د و این امر وید  اعث اده او  حا از فشار  ر مراحع و محیطهای جنگلی در حا  حخریم ناحیه  کاها 

 .این گینه عرصه ها را امکان پذیر وازد( و نیز مصنیعی)از ویی دیگر، زمینه  ازوازی طبیعی 

 ه منظیر  هبید ارایط فعا ی  در این گینه ابکه ها، در کنار وایر میارد، ضاروری اوا  حاا ااذا و     

اواتفاده  علیفه دامی کامل و نیز کش  گیاهان علیفه ای مانادگار و  اا دوام در اراضای کمتار مایرد      

 اا حغذیاه   . ااده اوا    کشااورزی ارگانیاک  حغذیه در طییله ضمنا میجم حرایم . زمینه وازی اید

مناوبتر دامهای صنعتی و نیمه صنعتی، حی ید کاید افازایش یافتاه و کشااورزان  اه کاار رد  یشاتر        

لام دام  پیش از این، دامها کاه اا . کیدهای حییانی و  حی ید وازگار  ا محیط طبیعی حرایم اده اند

کیچک  ه امار می آمدند، حیوط چیپانها در قبا  دوتمزد  ه صحرا و ییالق فروتاده می اادند؛ در  

دامها و نیاز از  این رفاتن کاید حاصاله و      ( و حتی ویء حغذیه)آنوا نه حنها وطر ناکافی  یدن حغذیه 

اضاافی را  ار    عدم امکان جمعاوری آن مطرح  ید،  لکه دوری از  ازار و  عاد مسااف ، هزیناه هاایی    

   .حی یدکننده ححمیل می کرد

دامداری مبتنی  ر حی ید ایر،  روالف وایر فعا یتهای کشاورزی، منظما و در طی  حمام واا   ارای   

هفتاه مبلغای     حاا    این گیناه وانیارهاا  ارای اایر در هار      . وانیار رووتایی درآمد حی ید می کند

 روی نیازهای فایری و روزماره واید فراچناگ مای        دینسان، وانیارها  رای رفع. دریاف  می کنند

و در مقا ال، کااهش    حثبیا  جمعیا   و  پایاداری ضامنا میجام     زراع  مبتنی  ر داماداری . آورند

این امر  ه نی ه وید، مستقیما  ه زنان رووتایی مناافعی را مای   . اهری گردد -مهاجرحهای رووتایی

از  حاظ ارایط  هدااتی زناان و کیدکاان فاراهم    همراه  ا پایداری، پیشرف  و  هبید عمیمی . رواند

حیانمندواازی   . دینسان، کشاورزان حشییق می ایند، فرزندان وید را  اه مدرواه  فرواتند   . می آید

و پیشرف  اکیویستم از دیگر پیامدها و دوتاوردهای مثب  دامداری مبتنی  ر حی ید اایر  اه     زنان

ان رووتایی  رای کسم درآمدهای پایدار فراهم آورده حی ید ایر فرص  وی ی  رای زن. امار می رود

او ، حا  آنکه در عین حا ، میجم حرایم حغذیه مناوم در این چروه، کشاورزی ارگانیک، حی یاد  

 ییگاز و حعلیف در طییله نیز می اید که این فعا یتهای وازگار و متناوم  ا محیط طبیعای و  ارای   

  .حف  آن نیز می گردد

اری مبتنی  ر حی ید ایر در چنین ابکه ای، نیاز  ه حشکلها و وازمانهای محلی  ارای   ه عنیان دامد

این گینه واازمانها  .  ازاریا ی ایر و فراهم وازی  سیاری از نیازها و نهاده ها اواوی  ه امار می رود

                                                
رم كود فراهم سازد، حال آنکزه پزيش از   كيلوگ   يک گاو با نگهداری در طويله مي تواند به طور معمول طي روز .  0

كيلوگرم كود طزي   15تا  5 برای ايجاد يک واحد بيوگاز حدود . كيلوگرم مي رسيد 3تا  1اين، اين مقدار حداكثر به 

روز مورد نياز است؛ اين امر در گ شته عمال امکان پ ير نبود، اما با برخورداری هر خانوار از دو گاو نيمه صنعتي، ايزن  

تپاله تامين مي گردد و برپايي اين گونه واحدها برای اغلب خانوارهای كشاورز به نحو بزالقوه امکزان پز ير مزي     مقدار 

 .  گاوهای به دنيا آمده نر معموال به فروش مي رسند و از اين طريق درآمدی برای خانوارها به دست مي دهند. گردد
2
 . dairy farming 

3
 . empowerment of women 
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 ا پایداری درآمد از محل حی ید ایر  اه حال واایر مساایل و ناروااییهای واید نیاز مای کیااند؛          

فعا یتی اصلی و اواوی  اه اامار مای    ( دامداری ایرمحیر)ینسان، دامداری مبتنی  ر حی ید ایر  د

رود که  سیاری از  رنامه های حیوعه را در و حیوط جامعه رووتایی می حیاند قبی  کارده،  اه پایش    

  . رد

اوهاای دو  گرچه در وا های آاازین دهه اویر، حعداد  یشتری از وانیارهای رووتایی  اه نگهاداری گ  

رگه روی آورده اند، اما همگام  ا این اوتقبا ،  روی ناهماهنگیها،  ییژه نیوان نسبی قیما  اایر و   

مهمتر از آن، افزایش هزینه های نگهداری دام،  خصی  هزینه حعلیف در این ناحیه، در کنار  روای  

روواتایی یاا حعاداد    ویاوتهای نامناوم و ناهماهنگ رومی، میجم گردید حا حعدادی از وانیارهای 

ا بته این گیناه  . گاو وید را کمتر کنند و یا حتی  ه فروش آنها و وروج از این فعا ی  مبادرت ورزند

مر یط  ه فعا ی  حنها  ه واحدهای کیچک وانیادگی محدود نمی گردد،  لکه واحدهای  "ناامنیهای"

دارند،  ا این گینه مسایل دو   ه  زرگتر نیمه صنعتی نیز که در مقیاوی وویعتر  ه فعا ی  ااتغا  

 نا راین، طبیعی او  که ابکه نیپای حی ید و جمع آوری ناحیاه ای کاه در اارایط    . گریبان هستند

عادی می حیاند زمینه واز گسترش فعا یتها و ارحقااء واطح درآماد روواتاییان ااید،  اا اواتال  و        

 .ناروایی همراه گردد

 جمعبددي و نتیجه گیري

فضاهای رووتایی و اهری  ه عنیان نظامهای اواتقرار انساانی همایاره ححا  حااثیر       ححی  و حیوعه

روا اط و  .  ایده اوا   ... اقتصاادی و   -اکی یژیاک، اجتمااعی   -عیامل و نیروهای گینااگین محیطای  

اااهری  ااه عناایان ااابکه ای حعاااملی  اار مبنااای قانینمناادیهای حاااکم  اار  -پییناادهای رووااتایی

در اارایط  . و نقش و جایگاه هر یک از آنها حعریف و حبیین می گاردد  پییوتگیهای  ین وکینتگاهها

در  این روواتاییان    ابکه های ایررومیو   پییندهای رووتایی  ا رووتاییمیجید  ه نظر می آید، 

یکی از مهمترین نتاایج اارک  در ایان    .  ا منافع مشترك از مستحکم حرین این گینه حعامالت  ااد

حعامال  گسترش فناوریهای ایواد اده در محل و یا وارج از محل از طریاق   گینه ابکه ها، مباد ه و
ضمنا اامل مباد ه و واهیم اادن در     ابکه ها و پییندهای ایررومی. او   رووتایی  ا رووتایی

اطالعات، دانش، ووایل کشاورزی، نهاده هایی نظیر  ذر و حسهیالت حمل و نقال محصایالت زراعای    

ستری، رووتاییان  ا یکدیگر در  اره مسایل مبتال ه  ه مشیرت پرداوتاه، در  در چنین  .  ه  ازار او 

   .در حعامل قرار می گیرند 3زمینه حرویج کشاورزی و وایر گروههای هم منفع 

                                                
ناسان به منظور مشاركت بيشتر توليدكنندگان خرد توصيه مي كنند، روستاييان الزم است تا خود راسزا بزه   كارش.   

اين امر مزي توانزد بزه افززايش آگزاهي در بزين كشزاورزان        . ثبت منظم شيردهي و تغييرات آن طي دوره آشنا گردند

 . ني نسبت به آن منجر گرددنسبت به تغييرات و نوسان شيردهي و راههای احتمالي پيشگيری و پيش بي
2
 . farmer-to-farmer linkages 

3
 . farmer-to-farmer interaction 

4
 . informal linkages 

5
 . interest groups 

6 . FAO. pp. 3-4 
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در همین ارحباط، رویکرد ابکه منطقه ای  ر نظام ایرمتمرکز  رنامه ریزی  ارای  رروای و ارزیاا ی    

این رویکرد  سیاری از  ردااتهای مرحبط . اهری حاکید دارد -وتاییدامنه و نحیه عمل پییندهای رو

و نظامهای اهری متعارف و اا م در ویاوتگزاریها را  ه    ا مد های مبتنی  ر نظامهای  اال  ه پایین

رویارویی می طلبد و نگرای نسبتا متنیع، منعطف و جامع نگر  ه حیواعه منطقاه ای را مطارح مای     

وازی و اداام حیوعه رووتایی  ا حیوعه اهری در مقیااي ناحیاه ای و محلای    وازد که  ر هماهنگ 

عالوه  راین، این رویکرد  ار مومیعاه ای ناامتمرکز و وردمنداناه از دوا ا  نهادهاای       . اوتیار او 

حیوعه گر اصرار می ورزد که حنیعات میجید از  حاظ  رویرداریهاای مناا ع ناحیاه ای، حقسایم کاار      

هری و رووتایی و نیازها و حیانمندیهای حیوعه محلای را مایرد حمایا  قارار     میجید در  خشهای ا

، کاراناي اراد دفتر  رناماه حیواعه واازمان ملال، معتقاد      ( 00 )همان گینه که را ینییچ   .دهد

اهری مقی ه ای ذهنی و مطلق نیس ،  لکه  ه نحایی عینای،  اه مثا اه      -او ، پییندهای رووتایی

کاالها، اطالعات و فناوری در  ین عرصاه هاای روواتایی و کانینهاای ااهری      جریان افراد، ورمایه، 

اهری نه حنها منیط  اه حقییا     -ححقق فایده  خشی  ا قیه پییندهای رووتایی. وجید و حضیر دارند

این گینه پییندهاو ،  لکه  ه حیان ما در حبیین و پیشگیری از اثرگاذاریها منفای آنهاا  ساتگی حاام      

مناوم حر این مقی ه، رویکردی یکپارچه که حمامی جنباه هاای زنویاره ااذایی را       رای درك  .دارد

 . قییا میرد حاکید قرار دهد، ا زامی او 

 راوااي  . در این میان، آاکار اوا  کاه جمعیا  ااهری و نیااز  اه مایاد  بنای رو  اه رااد دارد          

 0 جمعیا ، حادود   میالدی، اهرهای  ا  یش از یاک میلیاین نفار     3 0  رآوردهای فائی در وا  

مسلما پاواخگییی  اه حقاضاای روزافازون  اه        .درصد از جمعی  جهان را در وید جای ویاهند داد

میاد اذایی و در این میان، میاد  بنی این جمعی  رو ه راد، مستلزم افزایش کارآیی در حمام جنباه  

قییا  پیینادهای   های حی ید کشاورزی او  و در این میان، راهبردهاای مناوام اصاالح روا اط و ح    

اهری و از آن طریق  رقراری مناوبات  هتر  این حی یاد کننادگان روواتایی و  ازارهاای       -رووتایی

در این ارحباط،  رپایی زیرواوتهای مناوم  ازاریا ی کاه  . اهری می حیاند  ه طیر جدی کارواز  ااد

نه حنها میزان حی ید ایر را   تیاند حی یدکنندگان رووتایی را  ه  ازارهای اهری پییند دهد، می حیاند

همنایایی  . افزایش دهد،  لکه زمینه واز افزایش وطح درآمد و ارحقاء وطح زندگی رووتاییان گاردد 

نهادها و دوتگاههای حیوعه گر در زمینه حامین و ارائه نهاده های مختلاف از مناا ع گینااگین، مای     

، چنانکه حرایم و حمایا  از حعاونیهاای   حیاند عنصری  نیادی در میفقی  در این زمینه  ه امار آید

متشکل از حی یدکنندگان کیچک امروزه  ه صیرت امری  دیهی در حی ید ایر در وطح جهان،  اییژه  

 دینسان،  رنامه های حیواعه فعا یا  حی یاد  بنیاات      3.در آویا و منطقه اقیانیي آرام در آمده او 

                                                
1
. Centre-Down  

2
 . Douglass, 1998, pp.16-17 

3
 . Rabinovitch, 2001, P. 4 

4
. Phelan, 2002, p.3  

5
 . Tacoli, 2004, p.2 
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ثر واقع اده، وهم  ا قیه و مهام آن در حیواعه   مسلما در حرایم رویکرد حیوعه یکپارچه رووتایی می

 . رووتایی را میرد حاکید قرار ویاهد داد

طبعا در ایاب  رنامه ریزیهای مناوم و اجرای پروژه های جدی مطا عاحی و نیز حیواعه فنااوری ناه    

حنها نمی حیان  ه دروتی در حل و حعدیل مسایل مبتال ه واحدهای کیچک وانیادگی در محیطهاای  

ایی میفق  ید،  لکه نیاز روزافزون واحدهای حی ید مایاد  بنای و وانیارهاای مصارف کنناده در      رووت

 .محیطهای اهری نیز پاوخ مناوم وید را دریاف  نخیاهند کرد
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ABSTRACT 

Regional networks are defined on the basis of existing different flows between rural 

settlements and urban centers. These flows are the principle basis of rural-urban 

linkages and exist in terms of the concrete flow of people, capital, goods, information, 

and technology and so on between rural and urban areas. In such a situation, the 

potential benefits of rural-urban linkages rest not only on strengthening these linkages 

but also mitigating their probable negative impacts. The main purpose of this paper is 

to gain insight into the household and farm economies of small-scale dairy farmers in 

an rural area in Northern Iran (Litkuh Area, Mazanderan Province) and to obtain 

estimates of their costs per unit of output, in milk production so as to gauge their 

potential for establishing and improving a regional network in an participatory 

framework - with especial emphasis on the role of rural women - which could link 

rural economies to the urban Markets. In this way, dairying, as an example, can be a 

valuable instrument in accelerating integrated rural development and social change. In 

order to ascertain possible developments in the small-scale dairy activities in the area, 

one should broadly identify areas of intervention, such as provision and training 

activities that favor small-scale dairy producers. So, there is a serious need to obtain 

strategies, promoting an integrated approach to all aspects of rural development with 

strong emphasis on meeting the challenge of creating better links between rural small-

producers and urban markets. The establishment of such a infrastructure in this 

relation, could stimulate significant growth in milk supply and farmer income in rural 

areas. 

 


