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  چكيده

هاي مختلف شهري هستند كه به انواع جريان -هاي فضايي مبتني بر تعامل و روابط روستاييجريان

هاي روستايي و مراكز شهري قابل تفكيك افراد، كاال، پول و سرمايه، اطالعات و نوآوري بين كانون

آنچه در . كاركردي است -آمدن بسترهاي الزم ساختاري گيري اين جريانها مستلزم فراهم شكل. هستند

اين بين از اهميت ويژه برخوردار است، پرهيز از رويكردهاي مبتني بر جدايي سكونتگاههاي روستايي و 

در كشورهاي درحال . شهري است -اقتصادي روستايي -شهري و در مقابل تكيه بر پيوستگي اجتماعي

اي است، به عوامل و نيروهاي متنوعي  هاي منطقه گونه شبكهگيري اين توسعه آنچه در عمل مانع از شكل

البته در اين ميان، . شهري اهميتي ويژه دارد -گردد كه شناسايي آنها در راستاي توسعة روستايي بازمي

تواند نقشي  اي، در كنار مشاركت جدي روستاييان مي گري نهادها و دستگاههاي عمراني و توسعهتسهيل

  با بررسي نحوة عمل كارگاههاي شيرپزي در محدودة  اين مقاله كوشش دارد. موثر ايفا نمايد

پذيري  گونه كارگاهها در شكلهاي هشترود و چاراويماق به شناسايي چگونگي ايفاي نقش اينشهرستان

  . اي بپردازد هاي محلي و ناحيهروابط و پيوندهاي روستايي ـ شهري و تشكيل جريان

 
كاركردي؛  - شهري؛ پويش ساختاري - ؛ پيوندهاي روستايياي هاي ناحيه جريان فضايي؛ شبكه: كليدواژگان

 .هشترود؛ چاراويماق
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  مقدمه و طرح مساله

شهري، بر نظام غيرمتمركز  -اي براي شناسايي نحوة عمل پيوندهاي روستاييراهبرد شبكه منطقه
از باال ريزي  هاي برنامههاي مبتني بر نظامبه سخن ديگر، اين رويكرد مدل. ريزي تكيه دارد برنامه

از اين رو، اين راهبرد . طلبدريزي شهري را به رويارويي مي هاي متعارف برنامهبه پايين و نظام
سازي و  اي است كه بر هماهنگ نگر به توسعة منطقهحاوي نگرشي نسبتاً متنوع، منعطف و جامع

، راهبرد بدينسان. اي و محلي استوار است يكپارچگي توسعه روستايي و شهري در مقياس ناحيه
ورزد كه اي نامتمركز و خردمندانه از دخالت سياسي اصرار مي اي بر مجموعه شبكة منطقه

هاي شهري و اي، تقسيم كار بين بخش تنوعات موجود از لحاظ برخورداري از منابع ناحيه
، 1390سعيدي، (هاي توسعه محلي را مورد حمايت قرار دهد روستايي و نيازها و توانمندي

، اهميتي 1هادر  چارچوب اين رويكرد، جريان). 1998و تاكولي،  1998منا داگالس، ؛ ض88- 87
هاي مكانيكي فرايند فضايي در توسعه كه تنها بر سخن ديگر، مدلبه. دارند 2هابيش از گره

  ). داگالس، همانجا(ورزند، در اين راهبرد جايگاه قابل اعتنايي ندارند  هاي شهري تاكيد مي گره

شهري  -برحسب سازوكارهاي مطرح در اين راهبرد، انواع پيوندهاي روستاييراستا، در همين 
هاي مختلف افراد، توليدات، كاالها، سرمايه، اطالعات و مانند آن شكل براساس جريان

آشكار . اي ياري رسانند ها در سطح محلي و ناحيه توانند به تشكيل اين شبكه گيرند كه مي مي
اقتصادي  -ها با توجه به قابليتهاي محيطي و اجتماعياين گونه جرياناست كه حدود و دامنة 

در اين رابطه، ). 171-170: 1390سعيدي و سلطاني،( كانونهاي زيستي مختلف، متفاوت است
. دهند ها و به تبع آن، پيوندها تشكيل ميها را جريان ساختار اصلي نظام فضايي اين گونه شبكه

مانند، اي معموال ناشناخته باقي ميود كه به دليل عدم نگرش شبكهدر واقع، روابط متقابل موج
  آورند كه براي سازماندهي مجدد آن، الزم است وجود ميسازمان فضايي خاصي را به

پيوندهاي مثبت وحذف يا كاهش تاثير /هاپيوند در جهت تقويت جريان/هاي هر جريانويژگي
  . پيوندهاي منفي مورد شناسايي قرار گيرند/ هاجريان

شهري خود متشكل از پيوندهاي مختلف كالبدي،  ـ در اين چارچوب، پيوندهاي روستايي

                                                
1. flows 
2. nodes 
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  اقتصادي، جمعيتي، مالي و مانند آن خواهند بود كه مجموعاً نظام چند بعدي فضايي را پديدار 

ن انواعي از كنش متقابل است كه مكمل شهري مبي - به كوتاه سخن، پيوندهاي روستايي. سازندمي
پيوندهاي موجود /هادر اين راستا، چنانچه بتوان جريان. آيندشمار ميهم و الزم و ملزوم يكديگر به

هاي جمعيتي را به درستي به تصوير كشيد و روند آتي سمت و سوي آنها را با توجه به بين كانون
هاي مناسب براي توسعه ان اميدوار بود كه سياستتو اندازهاي ملي و جهاني ترسيم كرد، ميچشم

  ). 219- 218، 1390زاده، سعيدي و تقي(مناطق به درستي تدوين يافته و تحقق يابند 

تواند به  اي، مي هاي كليدي اقتصاد ناحيه اي با تاكيد بر جنبه راهبرد شبكة منطقهبدينسان، 
كليدي از جمله عبارتند از بازاريابي  هاي پذيري مطلوب چرخة توسعه بيانجامد؛ اين جنبه شكل

ها، جلب سرمايه، دسترسي به نيروي كار، زيربناهاي  توليدات، ارائه اطالعات، توزيع نهاده
  ). همانجا(مناسب كالبدي و باالخره، امكانات حمل و نقل 

 بر مبتني دروني نظم نوعي اما اند، يافته استقرار از هم جدا و پراكنده ظاهر به كشور روستاهاي

 اي شبكه در ملي آنچنان و اي ناحيه محلي، مختلف سطوح در را آنها سرزمين، محدود منابع

 اين ريختگي درهم ساززمينه آن، به توجهيبي كه است ساخته متصل يكديگربه مرتبط، اما ناپيدا

ارتباط  اين. )سعيدي شالودة(بود  عمومي كشور خواهد توسعه از اهداف افتادن دور و نظم پنهان
گيري  تواند بسترساز شكل هاي سالم اقتصادي ميذاتي سكونتگاههاي كشور با تقويت جريان

  ). 1392سعيدي، (اي و ملي گردد  هاي كارآمد فضايي در سطوح محلي، ناحيه شبكه

توان به موارد زير اشاره  در اين ارتباط، پرسشهاي اساسي چندي مطرح است كه از آن ميان مي
  : كرد

شهري اثرگذار  - پذيري پيوندهاي روستايي توانند در شكل هاي مختلف چگونه ميجريان −
  باشند؟ 

   نمود؟ يلآنها را تعد توان يكدامند و چگونه م هامطلوب اين جريان يريگ موانع شكل −

هاي  گيري شبكه توانند بر شكل شهري چه تاثيري مي - هاي مطلوب روستاييجريان −
  باشند؟  اي داشته  كارآمد محلي و ناحيه

آوري شير توليدي در  بر اساس مطالب باال، مسالة اصلي پژوهش حاضر بررسي نحوة جمع
روستاها و چگونگي كاركرد كارگاههاي شيرپزي در نواحي روستايي هشترود و چاراويماق و 

  . شهري است -هاي روستاييپذيري جريان نهايتا نقش آنها در شكل
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  محدوده مكاني مورد مطالعه

در شمالغرب كشور و در جنوب استان آذربايجان شرقي داراي دو ) هشترود(مورد مطالعه منطقه 
نفر  93567اين منطقه . باشدشهرستان، شامل شهرستان هشترود و شهرستان چاراويماق مي

-دهستان دارد كه از دير باز داراي وحدت و همگني ساختاري 13روستا و  482جمعيت، 

ژه در زمينه محيطي ـ اكولوژيك، اقتصادي و اجتماعي بوده كه كاركردي در ابعاد متعدد بوي
عنوان مورد هاي همگني بهبر اساس ويژگي. حدود دو دهه پيش به دو شهرستان تقسيم گرديد

  .مطالعه انتخاب گرديد

  

 جامعه آماري و روش پژوهش

صنعتي و  برداري سنتي، نيمهاي شير داراي اجزاء متعددي همچون واحدهاي بهره شبكة منطقه
كننده شير شامل كارگاههاي سنتي، مراكز نيمه صنعتي، ايالت و عشاير شير و واحدهاي فرآوري

برداري شير منطقه دامداران روستايي مهمترين جزء واحدهاي بهره. صنعتي و شيرسراها است
اي در توليد و فرآوري اي نياز دارد و مهمترين جزء شبكه منطقههستند كه تحقيق جداگانه

محصوالت لبني منطقه مورد مطالعه، كارگاههاي سنتي هستند كه در اصطالح محلي به آنها 
توليد و عرضه مستمر و روزانه شير در منطقه، گستردگي . گويندكارخانه، شيرپز يا كارگاه مي

برداري سنتي توليد شير در تمام پهنه سرزميني مورد مطالعه، كيفيت باالي شير توليدي در بهره
گيري ها و عوامل ديگر، موجب شكلبرداريبرداري سنتي دام نسبت به ساير بهرهغلبه بهرهشير، 
لذا بررسي . هاي ابتدايي و نخستين به معناي حقيقي آن در سراسر منطقه شده استشبكه

برداري سنتي دام، مهمترين كارگاههاي سنتي فرآوري شير به همراه بهره/واحدهاي فرآوري
گيري جريانات و روابط فرآوري شير منطقه موجب شكل. دهندتشكيل ميبخش از پژوهش را 

اي شير، اي شده كه بررسي آنها منجر به تبيين شبكه منطقهاي و فرامنطقهدر سطح منطقه
لذا . گرددشناسايي روابط و جريانات منفي و مثبت شبكه و شناسايي الگوهاي مكاني مي

آوري و جمعيت و همچنين يد، محصول، سرمايه، فنجريانات و روابط در پنج جزء شامل تول
روستاي منطقه  110كارگاه شيرپزي مستقر در  119جريانات مثبت و منفي هريك از موارد در 

سطح تحليل پژوهش سكونتگاههاي . گيرندپوشش مورد بررسي قرار ميروستاي تحت 269با 



 9                                                      هاي فضاييگيري جريان نقش كارگاههاي شيرپزي در شكل

 

  .باشدروستايي داراي كارگاههاي شيرپزي مي

ها به ترتيب اولويت آوري دادههت روش توصيفي ـ تحليلي، به جهت جمعاين پژوهش به ج
اي و از كتابخانه- اي، مصاحبه و روش اسناديمشاهده مستقيم و برداشت ميداني، پرسشنامه

و براي بررسي  spss19افزار هاي آماري از نرمبراي بررسي داده. باشدجهت هدف كاربردي مي
افزارها استفاده شده و براي تحليل و تعداد ديگري از نرم  ARC GIS10ها ازفضايي داده

  .اي و تحليل عاملي استفاده شده استهاي تحليل خوشهموردي از مدل

  

  ها و بحثيافته

محصول شير به دليل نياز مبرم بازار مصرف، توليد دو نوبت در روز و امكان كم نگهداري و 
ار بااليي در بين محصوالت توليدي منطقه سازي بسيفسادپذيري زياد آن از قابليت شبكه

اي از هم پيوستهدر فرايند توليد، فرآوري و عرضه آن شبكه متنوع، گسترده و به. برخوردار است
ساز جريانات منظم، روابط افقي و طور روزانه مشاركت دارند، همين ويژگي زمينهافراد به

بر اساس جريان . و شهري شده است دوسويه، پيوند فضايي بين سكونتگاهي اعم از روستايي
  آوري، مردم و كاال شكل جريانات ديگر نظير توليد، سرمايه، اطالعات و فن) شير(محصول

اين جريانات كه از ماهيتي دو سويه و مكمل برخوردار هستند، سبب ايجاد پيوندهاي . گيردمي
توسعه ناشي از روابط و شوند و با اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ارتباطي در سطح شبكه مي

مجموعه جريانات اعم از . آيداي بوجود ميگيري شبكه منطقهپيوند بين سكونتگاهي امكان شكل
و جريانات تبعي و چگونگي تاثيرگذاري و تاثيرپذيري مثبت و منفي آنها در ) شير(جريان توليد 

. آوردوجود ميبهنيافتگي را مبدأ و مقصد، دور حيات بخش توسعه و يا دور باطل توسعه

در درجه  ،خودي خود براي توسعه منطقه مثبت يا منفي نيست، بلكهها بههيچيك از اين جريان
افتادگي تواند نمايانگر جهت حركت به سوي توسعه و يا عقبها مياول برآيند مجموع جريان

  .گيردار مياي شير در قالب پنج جريان ذيل مورد بررسي قرباشد، بر همين اساس شبكه منطقه

مولفه و شاخص مورد بررسي قرار گرفته  20در جريان توليد بيش از  :جريان و روابط توليد
  .شوداست كه به دليل محدوديت تعدادي از آنها در اين پژوهش آورده مي
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در مكانيابي محل استقرار كارگاههاي شيرپزي آشنايي  :مكانيابي و استقرار كارگاههاي شيرپزي
ها به عامل ساير گزينه. رابطه فاميلي و محل سكونت شيرپز بيشترين نقش را داشته است/قبلي

ترتيب اولويت شامل بازاريابي، حجم، نوع، كيفيت و قيمت شير، درستكاري و خوش نام بودن 
   .باشدروستا مي

 كارگاه شيرپزي ستقرارحل اوامل موثر در مع. 1جدول

 سطح

نزديكي به 

 روستاي

 تحت پوشش

راه دسترسي 

 مناسب

 جمعيت و

 امكانات روستا

 /آشنايي قبلي

 رابطه فاميلي

 محل سكونت

 شيرپز
 هاساير گزينه

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 64.7 77 39.5 47 37.8 45 75.6 90 65.5 78 62.2 74 مخيلي ك

 10.9 13 12.6 15 6.7 8 11.8 14 9.2 11 10.1 12 كم

 5.9 7 10.1 12 8.4 10 4.2 5 15.1 18 10.1 12 متوسط

 3.4 4 4.2 5 19.3 23 5 6 7.6 9 11.8 14 زياد

 15.1 18 33.6 40 27.7 33 3.4 4 2.5 3 5.9 7 خيلي زياد

 100 119 100 119 100 119 100 119 100 119 100 119 كل

  

در انتخاب : تحليل متغيرهاي موثر در انتخاب روستاهاي تحت پوشش با مدل تحليل عاملي
تواند روستاي تحت پوشش عوامل متعددي موثرند كه بررسي و تعيين ميزان تاثيرگذاري آنها مي

  بيشترين تاثير مربوط به متغير درستكاري و . اي منجر شودبه درك فضايي شبكه منطقه

   .باشدداري مردم و كمترين تاثير مربوط به متغير جمعيت و امكانات روستا ميامانت
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  متغيرهاي موثر در انتخاب روستاهاي تحت پوشش كارگاههاي شيرپزي .2جدول

 سطح

 حجم شير كيفيت راه
 نژاد دام

 

جمعيت و 

امكانات 

 روستا

 تعداد دام

امانت داري و 

درستكاري 

 مردم

رقابت بين 

 شيرپزها

آشنايي قبلي 

و رابطه 

 فاميلي

ي
 فراوان

د
ص
 در

ي
 فراوان

د
ص
 در

ي
 فراوان

د
ص
 در

ي
 فراوان

د
ص
 در

ي
 فراوان

د
ص
 در

ي
 فراوان

د
ص
 در

ي
 فراوان

د
ص
 در

ي
 فراوان

د
ص
 در

 

 10.1 12 10.9 13 0.8 1 0.8 1 59.7 71 0 0 2.5 3 43.7 52 خيلي كم

 10.9 13 18.5 22 3.4 4 3.4 4 28.6 34 7.6 9 6.7 8 20.2 24 كم

 22.7 27 31.9 38 14.3 17 6.7 8 5.9 7 8.4 10 23.5 28 22.7 27 متوسط

 30.3 36 26.1 31 37 44 52.9 63 5 6 45.4 54 43.7 52 10.1 12 زياد

 26.1 31 12.6 15 44.5 53 36.1 43 0.8 1 38.7 46 23.5 28 3.4 4 خيلي زياد

 100 119 100 119 100 119 100 119 100 119 100 119 100 119 100 119 جمع

  

  با توجه به . باشدتاثير عوامل مختلفي ميانتخاب روستا يا روستاهاي تحت پوشش تحت

نفر از مالكان  119متغير تاثيرگذار شناسايي شده و به كمك پرسشنامه بين  8ها بررسي
جهت شناخت عامل . هاي مربوطه گردآوري شده استعنوان نمونه، دادههكارگاههاي شيرپزي ب

حجم شير، .2كيفيت راه، .1: متغير تاثيرگذار عبارتند از 8. شوداصلي از تحليل عاملي استفاده مي
داري و درستكاري روستائيان، امانت. 6تعداد دام، . 5جمعيت و امكانات روستا، . 4نژاد دام، . 3
  .آشنايي قبلي و يا رابطه فاميلي.8يرپزها و رقابت بين ش. 7

و درصد است  5تر از آزمون بارتلت كوچك  sigمقدار ، KMOآزمون بارتلت و شاخص در 
با  KMOهمچنين شاخص . دهد براي شناسايي ساختار، مدل عاملي مناسب استنشان مي

ان براي تحليل عاملي دهندگچون به سمت يك ميل دارد لذا؛ تعداد نمونه يا پاسخ 0.564مقدار 
ها، مقادير اشتراك استخراجي مربوط به متغير رقابت بين در بررسي اشتراك. تا حدي كافي است

  . ها حذف شدندبوده،  لذا؛ اين عامل 0.5رابطه فاميلي كوچكتر از /شيرپزها و متغير آشنايي قبلي

هايي است كننده عاملعييندر بررسي واريانس متغيرها، قسمت اول جدول مقادير ويژه اوليه و ت
ها چون داراي مقادير مانند و بقيه عاملاست و در تحليل باقي مي 1كه مقادير ويژه آنها بيشتر از 

ستون واريانس تجمعي نسبي نشان داد، سه . شوندهستند از تحليل خارج مي 1ويژه كمتر از 
متغيرها را توضيح ) واريانس(درصد از تغييرپذيري  74.3توانند به تنهايي مي 3و  2، 1عامل 
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هاي اين جدول نيز به دليل محدوديت آورده نشدند و گرافيك مقادير ويژه نشان داد داده. دهند
با . كندها بعد از عامل سوم افت ميبا استخراج عامل) مقدار ويژه(كه مقدار واريانس توجيه شده 

 0.5ير به دليل اشتراك كمتر از توجه به ماتريس اجزاء و نتيجه تحليل عاملي و حذف دو متغ
. هاي اصلي شناسايي شدندعنوان عاملمتغير صورت گرفت و سه عامل به 6تحليل عاملي روي 

هستند، متغيرهاي سوم و پنجم داراي  1متغير اول و چهارم داراي بار عاملي بيشتر روي عامل 
عاملي بيشتري روي عامل و متغيرهاي دوم و ششم داراي بار  2بار عاملي بيشتري روي عامل 

 6و سپس  8عامل ناهمبسته هستند و از طرفي همبستگي بين  3از طرفي اين . چهارم هستند
متغيرهاي كيفيت . 1: دهد كهتحليل عاملي نشان مي. توان با اين سه عامل توجيه كردمتغير را مي

گذاري شده نامراههاي دسترسي و جمعيت و امكانات روستا تحت عامل اول با نام زيرساخت 
متغيرهاي نژاد دام و تعداد دام تحت عامل دوم با عنوان دام نامگذاري . 2گيرد؛ است، قرار مي

برداران متغيرهاي حجم شير و امانتداري و درستكاري بهره. 3گيرد؛ و شده است، قرار مي
، امتياز عامل 0.876امتياز عامل اول . گيرد عنوان شير نامگذاري شده است، قرار ميروستايي به

  .به دست آمد 0.77و امتياز عامل سوم  0.849دوم 

  

 1ماتريس چرخيده شده اجزا. 3جدول

 متغير
 مولفه

1 2 3 

-0.059 0.885 كيفيت راههاي دسترسي  0.020-  

-0.119 حجم شير  0.092-  0.897 

-0.081 نژاد دام  0.850 0.070 

-0.072 0.868 جمعيت و امكانات روستا  0.070 

-0.055 تعداد دام  0.849 0.021 

 0.642 0.384 0.299 امانت داري و درستكاري روستائيان

  

                                                
1. Rotated Component Matrix 
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تعداد روستاهاي تحت پوشش   :شيرپزي كارگاههاي پوشش تحت و استقرار محل روستاهاي

عليرغم توليد روزانه . درصد از روستاهاي داراي سكنه است 70.8روستا معادل  269كارگاهها 

طور متوسط به. پوشش اين كارگاهها نيستنددرصد از آنها، تحت 29روستاها حدود شير در تمام 

. است 0.963ضريب چولگي مثبت . سكونتگاه روستايي تحت پوشش دارد 2.26هر كارگاه 

پوشش با پيش دارندگان كارگاههاي شيرپزي به داليل مختلف براي تصاحب روستاهاي تحت

ماه قبل از خريد  9و پنهان دارند و برخي از شيرپزها تا پرداخت بهاي شير باهم رقابت پيدا 

  .نماينداقدام به پرداخت بهاي شير روستا يا ايل مي

  
   استقرار فضايي كارگاههاي شيرپزي در سطح منطقه. 1نقشه

  

شبكه ارتباطي گسترده : شبكه ارتباطي و تحليل فاصله روستاهاي تحت پوشش كارگاه شيرپزي

درصد  37. اي استت و توزيع مناسب منابع نشانگر تحقق شبكه منطقهبه همراه تراكم جمعي

درصد داراي راه  21پوشش كارگاههاي شيرپزي داراي راههاي ارتباطي آسفالته، روستاهاي تحت

درصد  27. درصد داراي راه خاكي و در بقيه روستاها تركيبي از انواع راههاست 23شوسه، 

درصد در  20كيلومتري،  5تا  1درصد در فاصله  34.5كارگاهها در محل روستاي تحت پوشش، 

 16كارگاه در فاصله بيش از  10كيلومتر و  15تا  11درصد در  10كيلومتري،  10تا  6فاصله 
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پوشش طور متوسط هر كارگاه با روستاي تحتبه. كيلومتري از كارگاههاي شيرپزي قرار دارند
استقرار كارگاههاي دائمي معموالً با سطوح كم ارتفاع و . كيلومتر فاصله دارد 2.45خود حدود 

  . ح ارتفاعي باالتر منطبق استاستقرار كارگاههاي موقتي با سطو

  

  استقرار فضايي كارگاههاي شيرپزي در ارتباط با سطوح ارتفاعي و شبكه ارتباطي راهها  .2نقشه

  

هاي ميداني نشان داد مالكان بررسي :تبيين نحوه و مدت فعاليت كارگاههاي شيرپزي
دهند و در گسترش ميكارگاههاي دائمي روابط خود را با روستاها و خانوارهاي تحت پوشش 

گيرد، در حالي كه فرهنگي به خود مي - اغلب موارد روابط منجر به پيوند شده و ابعاد اجتماعي
نوع فعاليت در روستاهاي تحت . شوداي كمتر فراهم ميدر كارگاههاي موقتي چنين زمينه

ا از نظر اين روستاه. پوشش كارگاههاي دائمي بيشتر دامداري و اغلب شامل دام سنگين است
مرتع و توليد علوفه تا حدود زيادي غني و خودكفا هستند و حضور مستمر شيرپز در روستا 

هاي وابسته به آن شده است، تغيير الگوي كشت و منجر به حفظ و پايداري دامداري و فعاليت
دهد، ولي برعكس؛ در هاي زراعي حركت كندي نشان ميكاربري در اين روستاها به نفع فعاليت

ها به سرعت در حال تغيير هاي آبي و مرتعي به نفع زراعت و ديگر كاربرياير روستاها زمينس
اي است هاي درون منطقهها كه متكي بر توانلذا؛ يكي از عوامل پايداري اين فعاليت. است

كارگاه  14شناسايي شده، ) فرآوري شير(كارگاه شيرپزي  119از . حضور دائمي شيرپزهاست
كارگاههاي دائمي . فعاليت موقت دارند% 88.2كارگاه معادل  105فعاليت دائمي و %  11.8معادل 

. كنندماه فعاليت مي 3.5حداكثر  و 1ماه از سال و كارگاههاي موقتي حداقل  12در طول 
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كارگاههاي شيرپزي از نظر مدت فعاليت بسته به شرايط محيطي، اقليمي، نوع دام و برخي 
ناپايداري قرارداد از نظر مدت و دوام منجر . روز در سال متغير است 365تا  30شرايط ديگر از 

اين مسئله موجب از هم  شود،به اختالل در شبكه توليد و فرآوري محصول شير منطقه مي
شود و زمينه براي تقويت روابط پاشيدن روابط موقتي كه طي سال و يا چند سال برقرار شده مي

شود، ناپايداري قراردادها، موجب بروز مسائل متعدد مالي بين نميگيري پيوند نيز فراهم و شكل
طوركلي بين مدت فعاليت و به. نمايدبردار گشته و روابط بين آنها را مخدوش ميشيرپز و بهره

  . پوشش كارگاههاي شيرپزي با سطح ارتفاع  رابطه معكوس برقرار استبرداران تحتتعداد بهره

هر واحد فرآوري به تناسب روستاهاي تحت  :كارگاههاي شيرپزيپوشش برداران تحتبهره
برداران روستايي را تحت پوشش، توان اقتصادي، موقعيت و وضعيت دسترسي تعدادي از بهره

، 2هاي تحت پوشش به ترتيب برداريحداقل، حداكثر و متوسط تعداد بهره. پوشش خود دارد
بندي تعداد در طبقه .واحد است 4937برداران رهبه ازاء هر واحد فرآوري و كل به 41.5و  126
پوشش مربوط بردار تحتو بيشترين تعداد بهره 10واحد فرآوري كمتر از  11برداران حدود بهره

برداران سطوح برداران ايالت و عشاير و بهرهاست، اين واحدها اغلب بهره 50الي  32به طبقه 
 . پوشش خود دارندارتفاعي باالتر را تحت

اغلب كارگاههاي ملكي شامل آنهايي هست كه مالك  :وضعيت مالكيت كارگاههاي شيرپزي
باشد و يا جزء كارگاههاي دائمي هستند و طي چندين كارگاه يا بومي منطقه و همان روستا مي
پوشش فعاليت دارند و لذا؛ اقدام به احداث محل كارگاه سال در همان روستا و روستاهاي تحت

خود اختصاص اي از نظر تعداد بيشترين فراواني را بهكارگاههاي اجاره. اندودهفرآوري شير نم
  دهند و عموماً شامل كساني هستند كه بومي منطقه و يا بومي هيچيك از روستاهاي مي

پوشش طور مداوم محل كارگاه، روستا يا روستاهاي تحتآيند، آنها بهحساب نميپوشش بهتحت
توانند كارگاه خود را دهند، لذا؛ عليرغم چند دهه سابقه فعاليت، نميتغيير ميخود را به داليلي 

واحد  86واحد ملكي،  32كارگاه فرآوري شير منطقه  119از . در محل ثابتي مستقر نمايند
  . اي و نه ملكي استاي و يك واحد نه اجارهاجاره

كارگاههاي  طوركلي وضعيتهب :وضعيت برخورداري كارگاههاي شيرپزي از امكانات زيربنايي
دائمي فرآوري شير از نظر برخورداري از امكانات زيربنايي، خدماتي، ساختمان و تجهيزات واحد 
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محل كارگاههاي دائمي طراحي و ساخته شده براي . تر استنسبت به كارگاههاي موقت مطلوب
بيني و مجهز شده يشهاي الزم براي فرآوري شير پفرآوري شير بوده و بر همين اساس زيرساخت

است، در حالي كه در كارگاههاي موقتي نسبت برخورداري از خدمات زيربنايي بسيار پائين بوده و 
در اغلب موارد ساختمان كارگاه مخروبه و در محاصره فاضالب كارگاه و پس آبهاي روستا قرار 

از . فضوالت دام استدارد، اين كارگاهها مملو از حشرات موذي، بوي نامطلوب ماندآب، پسĤب و 
 88كشي، يك واحد  فاقد برق، واحد فاقد آب لوله 4كارگاه فرآوري شير در سرتاسر منطقه،  119

واحد فاقد كانال دفع  18واحد فاقد تلفن ثابت يا آنتن تلفن همراه،  39كشي، واحد فاقد گاز لوله
كارگاه فرآوري كارگاهي، فضاي درون متوسط . واحد فاقد چاه دفع پساب هستند 79پساب پنير و 

 720و حداكثر مساحت  12مترمربع، حداقل مساحت كارگاهها  88شير اعم از دائمي و موقتي 
فضايي بوده و قسمتي از كارگاه فرآوري شير به اغلب واحدهاي فرآوري شير تك .مترمربع است

  . محل استراحت استادكار و شاگرد اختصاص دارد

واحد  49پوشش در شير كارگاههاي فرآوري از روستاهاي تحت  :وسيله نقليه حمل شير خام
واحد به  24واحد به توسط خودروي سواري، در  11به توسط وانت پيكان يا وانت نيسان، در 

مورد با  1مورد عدم نياز به وسائط نقليه و در  32واحد به وسيله موتور، در  2توسط تراكتور، در 
واري در مسيرهاي آسفاته و از تراكتور در مسيرهاي از س. گيردحيوانات باري صورت مي

و  60، 40هاي پالستيكي و فلزي ظروف انتقال شير شامل بشكه. شودالعبور استفاده ميصعب
  . كيلويي است 120

دهنده كننده و انتقالآوريشيرآوران در نقش جمع :شيرآوران و شاغلين كارگاههاي شيرپزي
واحدهاي فرآوري شير و عامل برقراري روابط بين  پوشششير خام از روستاهاي تحت

واحد فرآوري شير فاقد  30. آيندحساب ميبرداري سنتي با واحدهاي فرآوري بهواحدهاي بهره
نفر و يك واحد داراي  3واحد داراي  6نفر،  2واحد داراي  19نفر،  1واحد داراي  63شيرآور، 

نفر شيرآور وابسته به واحدهاي  43منطقه، شيرآور  123در مجموع از كل . شيرآور هستند 4
نفر شيرآور مستقل كه از بين روستائيان و دارندگان وسائط نقليه براي مدتي  80فرآوري شير و 

پوشش كارگاه شيرپزي از روستاهاي تحتآوري و انتقال شير نمايند و وظيفه جمعاستخدام مي
 48واحد فاقد روستاي تحت پوشش شيرآور،  30كارگاه شيرپزي  119از  .گيرندرا برعهده مي
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روستاي تحت پوشش شيرآور، 2كارگاه داراي  23روستاي تحت پوشش شيرآور، 1كارگاه داراي 
روستاي  6تا  4كارگاه فرآوري نيز از  4روستاي تحت پوشش شيرآور و  3واحد داراي  14

 63برداران تحت پوشش در مجموع تعداد تعداد بهرهاز نظر . گيردتحت پوشش شيرآور قرار مي
پوشش بردار تحتبهره 107تا  51واحد از  7و  46تا  26واحد بين  17، 25تا  1واحد بين 

بردار و متوسط تعداد بهره 1849پوشش شيرآوران برداران تحتطوركلي تعداد بهرهبه. دارند
از نظر تعداد . بردار استبهره 15ر شيرآور نفر شيرآور،  به ازاء ه 123پوشش با احتساب تحت

عنوان استادكار و شاگرد مشغول نفر به 274واحد سنتي فرآوري شير در مجموع  119شاغلين در 
كارگاههاي فرآوري شير . نفر اشتغال دارند 2.3طور ميانگين به ازاء هر كارگاه فعاليت هستند، به

 2واحد چهار نفره و در  3واحد سه نفره، در  28واحد دو نفره، در  80واحد يكنفره، در  6در 
نفر و  258تعداد شاغلين تمام وقت در كارگاههاي شيرپزي . كنندواحد شش نفره فعاليت مي

  نفر  113ساله با  30تا  20بيشترين تعداد شاغلين در رده سني. باشدنفر مي 14نيمه وقت 

عنوان استادكار و شاگرد آوري شير بهدرصد شاغلين در كارگاههاي فر 71طوركلي به. باشدمي
سال سن دارند، وضعيت سني اكثر شاغلين در شرايطي است كه آموزش و انتقال فنĤوري  40زير

   . پذير استراحتي امكاندر مورد فرآوري شير به

هاي مورد استفاده كارگاههاي فرآوري سردخانه: هاي مورد استفاده واحدهاي فرآوريسردخانه
كيلومتري از منطقه قرار دارند، عليرغم سهم و حجم  100از منطقه و در حدود  شير در خارج

باالي شهرستان چاراويماق از توليد پنير به دليل نبود سردخانه، اين شهرستان هيچ سهمي در 
. باشددرصد مي 7.6نگهداري پنير و بازار عمده فروشي ندارد، و سهم شهرستان هشترود 

آباد، تبريز و مراغه در و همچنين تجار پنير اغلب ساكن بستان دارندگان واحدهاي فرآوري
  درصد از واحدها به  92.4خارج از محدوده مورد مطالعه هستند و لذا، پنير توليدي 

تنها . مانددور ميفروشي بهاي منتقل شده و عمالً منطقه از بازار عمدههاي برون منطقهسردخانه
هاي فرآوري با دو مشكل مواجه هست، يكي دولتي بودن و سردخانه هشترود نيز از نظر واحد

گويي مناسب نسبت به از بين رفتن لذا عدم دقت كافي در نگهداري محصول و عدم پاسخ
  .  محصول و ديگري عدم مراجعه خريداران عمده پنير به اين منطقه

  



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                  18

 

  جريان محصول

  انگر الگوهاي جريان حجم و نوع شير بي :آوري شده در درون شبكهحجم شير جمع

توليد شير دام سبك منطبق با . اكولوژيك و فرهنگي منطقه است -برداري، شرايط محيطيبهره
كل شير . باشدهاي سلوك، قرانقو و نظركهريزي ميارتفاعات و شير دام سنگين منطبق با دهستان

تن  120طور روزانه بيش از بردار بهبهره 4937پوشش و روستاي تحت 269داخل شبكه شامل 
بيشترين فراواني كارگاه ). 10( باشدو متوسط شير به ازاء هر كارگاه فرآوري حدود يك تن مي

درصد  83عبارتي حجم شير كيلوگرم قرار دارد، به 1000تا  510بر اساس حجم شير در طبقه 
آوري شده روزانه در داخل شبكه حجم كل شير گاو جمع. كيلوگرم است 1500كارگاهها زير 

آوري شده گوسفند در كيلوگرم و حجم كل روزانه شير جمع 38447تن معادل  38از بيش 
كارگاه فرآوري فاقد  8كارگاه فرآوري فاقد شير گاو و  42باشد، تن مي 82داخل شبكه حدود 
  . شير گوسفند است

  
   پراكنش فضايي توليد شير دام سبك، سنگين و كل شير در منطقه .3نقشه

  

پنير سنتي با مارك ليقوان تبريز و يا ديگر عناوين  :كارگاههاي فرآوري شيرحجم محصول 
آيد، پنير دست ميمهمترين محصول توليدي است كه در كارگاههاي فرآوري شير منطقه به



 19                                                      هاي فضاييگيري جريان نقش كارگاههاي شيرپزي در شكل

 

 2.5تن، حداقل  30طور متوسط حدود توليدي در يك دوره فعاليت به ازاء هر كارگاه فرآوري به
محصول . كيلوگرم است 3545322پنير ساالنه كارگاههاي فرآوري تن و كل 300تن و حداكثر 

تن  165واحد فرآوري منطقه طي يك دوره فرآوري به ميزان  119خامه در كنار فرآوري پنير در 
  . كندتن توليد مي 1.4هر واحد به طور متوسط . شودتوليد مي

  

  پنير در يك دوره فعاليت هاي فرآوري شير بر اساس ميزان توليدبندي كارگاهطبقه .4جدول

 درصد تجمعي Valid Percent درصد تعداد كارگاه رده بندي بر اساس كيلوگرم

Valid 

2484-20000 63 52.9 52.9 52.9 

20160-41500 33 27.7 27.7 80.7 
43650-58500 12 10.1 10.1 90.8 
67525-80665 5 4.2 4.2 95.0 
91800-237600 6 5.0 5.0 100.0 

  100.0 100.0 119 كل

  

  نحوه و سطح عرضه محصول واحد فرآوري

كننده عرضه محصول توليدي كارگاه يا به واسطه دالالن و يا مستقيماً به توسط واحد فرآوري
واحد فرآوري هم به  95طور مستقيم و واحد فرآوري به24هاي لبني فرآورده. گيردصورت مي

گري شده سودآوري باال موجب رونق واسطه. شودتوسط دالالن در بازارهاي مصرف عرضه مي
كارگاه فرآوري شناسايي شده شير  119هاي ميداني نشان داد كه محصوالت توليدي بررسي .است

پنير سنتي توليدي با مارك ليقوان، كوهسار، كوهستان، سهند و غيره . شوددر سطوح ملي توزيع مي
آباد و خصوصاً ساكنان دو شهرستان بستان. شودبه واسطه دالالن در اغلب نقاط كشور توزيع مي
اي و ويژه در فرآوري و همچنين اهالي طور حرفهروستاي اين شهرستان به نام انباردان و سيناب به

خامه توليدي . آيندحساب ميآباد در تهران از دالالن اصلي و تقريباً انحصاري توزيع پنير بهبستان
  . گرددمراكز گردشگر جهت استفاده در مراكز اقامتي ارسال مي ها وواحدها نيز به اغلب استان

هاي آن در وسعتي تقريباً معادل كشور اي توليد شير منطقه و فرآوردهطوركلي دايره شبكه منطقهبه
  .گيردقرار مي

برداران سنتي به دو صورت بهاي شير خريداري شده از بهره :وضعيت پرداخت بهاي شير
واحد فرآوري  106در . ي كامالً نقدي و ديگري نقدي و كاال به كاالشود، يكپرداخت مي
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صورت توام نقدي و كاال به كاال انجام واحد به 13صورت نقدي و  در پرداخت بهاي شير به
 4هاي خواربار بوده و واحد بومي منطقه و اغلب داراي مغازه 9واحد مذكور  13از . شودمي

. باشندآباد ميواحد ديگر ساكن بستان 2ساكن مراغه و  واحد 2واحد فرآوري غيربومي كه 

برداران سنتي توليد شير و روستائيان پرداخت غيرنقدي بهاي شير موجب بروز نارضايتي در بهره
  . آيدشده و جزء جريانات منفي به حساب مي

متعددي گيري روابط برداري دامي منطقه منجر به شكلشروع توليد شير در بهره: جريان سرمايه
برداران، شيرآوران، واحدهاي سكونتگاهي، دارندگان خدمات بين واحدهاي فرآوري، بهره

بررسي . شودكنندگان و روابط دو يا چندجانبه بين اجزاء شبكه برقرار ميكننده و توزيعپشتيباني
  .جريان سرمايه بين اجزاء شبكه براي درك و شناسايي جريانات منفي و مثبت ضروري است

محل سكونت مالكان  :گذاري واحدهاي فرآوري شيرين محل سكونت و وضعيت سرمايهتبي
گذاري ارزش افزوده حاصل از واحدهاي فرآوري شير از آن جهت مهم است كه محل سرمايه

درصد مالكان واحدهاي  45. گرددگذاري ميطور معمول در همان مكان سرمايهفرآوري به
فروشي غالب واحدهاي فرآوري خارج خانه و بازار عمدهفرآوري غيربومي هستند و محل سرد

ميليارد توماني به خارج از منطقه  40باشد، لذا؛ بخش زيادي از ارزش افزوده حدود از منطقه مي
برداران ميليارد تومان ارزش افزوده شير بهره 35گذاري حدود يابد و جهت سرمايهانتقال مي

شهرها خصوصاً تهران، ارج از منطقه و به مقصد كالنسنتي شير در داخل شبكه نيز به سمت خ
گذاري درصد از مالكان معتقدند كه مايل به سرمايه 70در مجموع حدود . باشدتبريز و مراغه مي

 23.5سرمايه خود و يا سرمايه حاصل از ارزش افزوده فعاليت واحد، را در منطقه نيستند، و فقط 
  .گذاري در منطقه هستنددرصد از مالكان واحدها مايل سرمايه

محصوالت توليدي  :هاي لبنيگري فرآوردهنسبت شاغلين بومي به غيربومي در توزيع و واسطه
ها و يا در محل نگهداري به توسط دالالن كارگاههاي فرآوري شير بعد از توليد در محل سردخانه

اي از شبكه منطقهبخشي . شودفروشي توزيع و پخش ميمعامله و در بازاراهاي مصرف و خرده
شير و گردش مالي آن به توسط فعاالن اين بخش انجام و بخش قابل توجه و نسبتاً بزرگي از 

بومي و غيربومي واسطه گران . گيردهاي لبني به اينها تعلق ميحجم ارزش افزوده فرآورده
 گري در اين بخشگذاري، جهت حركت و گردش مالي حاصل از واسطهتاحدودي محل سرمايه
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هاي خود هاي فرآوري شير منطقه، محصوالت و فرآوردهدرصد از كارگاه 92. نمايدرا مشخص مي
اين . فروشندكنندگان بومي ميدرصد از واحدهاي فرآوري به توزيع 7را به دالالن غيربومي و تنها 

  م شود، لذا؛ فروش مستقيعنوان جريان منفي در شبكه توليد و فرآوري شير مطرح ميمسئله به

كننده و همچنين آموزش تجار، فعاالن بومي و جوانان مستعد براي توسط واحدهاي فرآوريبه
  .رسدنظر ميتكميل و بهبود شبكه توليد، فرآوري و توزيع شير راهكار مناسبي به

تومان و  1450متوسط قيمت هر كيلوگرم شير گاو طي سال جاري  :گردش مالي ساالنه شير
كارگاه و در  60تعداد  94در سال . باشدتومان مي 3190كيلوگرم شير گوسفند متوسط قيمت هر 

كارگاه  90تعداد  1394در طي سال . اندكارگاه اقدام به خريد شير گاو كرده 78تعداد  1395سال 
حجم گردش مالي ساالنه . اندكارگاه خريد شير گوسفندي داشته 107تعداد  1395و در سال 

ميليارد مربوط به شير دام  6ميليارد تومان شامل  35ير داخل شبكه بيش از كارگاههاي فرآوري ش
طور متوسط هر كارگاه فرآوري در بخش شير خام ميليارد شير دام سبك بوده و  به 29سنگين و 

 4937با توجه به وجود . دهدميليون تومان گردش مالي به خود اختصاص مي 300نزديك به 
بردار اههاي فرآوري متوسط گردش مالي ساالنه شير خام هر بهرهبردار تحت پوشش كارگبهره

  .  تومان است 7160000

گردش مالي ساالنه توليدات داخل  :حجم و گردش مالي پنير و خامه واحدهاي فرآوري شير
ميليارد تومان سهم  17ميليارد سهم خامه،  5ميليارد تومان، شامل  75شبكه كارگاههاي فرآوري 

ارزش افزوده حاصل از فعاليت . باشدميليارد تومان سهم پنير گوسفندي مي 53پنير گاوي و 
  .ميليارد تومان است 40كارگاههاي فرآوري شير طي سال معادل 

  

  )ميليارد تومان/ساالنه/تن(، حجم محصول و گردش مالي آنها در واحدها)تومان/كيلوگرم(قيمت  .5جدول

 
   پنير گوسفند پنير گاو محصول خامه

 گردش مالي قيمت مقدار گردش مالي قيمت مقدار گردش مالي قيمت مقدار جمع

 75.05 53.13 22000 2415 16.97 15000 1131.3 4.95 30000 165 مبلغ/مقدار

 100 70.8 -   22.6 -   6.6 -   درصد

  

برداران در پرداخت بهاي شير بهره: دوره و نسبت پرداخت بهاي شير در كارگاههاي فرآوري شير
پرداخت يا صورت پيشصورت ماهانه و در كارگاههاي موقتي فرآوري بهكارگاههاي دائمي به
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بردار به تعداد دام وابسته است و ميزان شير هر بهرهپرداخت بهميزان پيش. گرددمساعده انجام مي
اه م 8تا  1پرداخت از مدت پيش. گرددپرداخت ميبردار پيشدرصد بهاي شير بهره 100اغلب تا 

واحد پرداخت  106واحد فرآوري در  119از . ماه است 6تا 5درصد واحدها  63متغير و در 
  . شودواحد پرداخت تركيبي از نقدي و كااليي انجام مي 13نقدي و در 

متوسط دستمزد شاغلين شاگرد در  :گردش مالي شاغلين كارگاههاي فرآوري شير منطقه
باشد و در دوره ميليون تومان مي 3.14استادكار  ميليون تومان و 2.11كارگاههاي فرآوري 

عنوان دستمزد براي استادكار و شاگرد پرداخت ميليون تومان به 624فعاليت واحد، ماهانه مبلغ 
كند واحد فرآوري يا شاگرد ندارند يا شاگرد دستمزد ماهانه دريافت نمي 14در مجموع . شودمي

واحد فرآوري استادكار خود مالك  12آيد و در ب ميحسابلكه، يكي از بستگان نزديك مالك به
در دوره يكساله فعاليت واحدهاي . شودآيد، لذا؛ دستمزد ماهانه پرداخت نميحساب ميواحد به

روز  111ميليون تومان گردش مالي ساالنه شاغلين در  309ميليارد و  2فرآوري منطقه مبلغ 
   .شودفعاليت اين واحدها برآورد و محاسبه مي

اي و در اين قسمت نسبت كارگاههاي اجاره :ايگردش مالي و هزينه كارگاههاي اجاره
به  86اي به ملكي هاي اجارهنسبت و درصد كارگاه. گيردگردش مالي آن مورد بررسي قرار مي

ميليون تومان و متوسط  62اي مجموع گردش مالي ساالنه اجاره بهاء كارگاههاي اجاره .است 33
 3.7با توجه به. باشدتومان مي 87000ماهانه انواع خدمات مصرفي براي هر واحد فرآوري هزينه 

  ماه مدت متوسط فعاليت كارگاه كل هزينه خدمات واحدها در يك دوره فعاليت مبلغ 

تومان  322،  000متوسط هزينه خدمات هر واحد مبلغ . شودتومان برآورد مي 38، 147، 000
دهندگان محل استقرار و نهادهاي خدمات الي واحدهاي فرآوري اجارهگردش م. شودبرآورد مي

  . دهنده جزء جريانات مثبت است

نفر شيرآور  43عنوان شيرآور مستقل و نفر به 80نفر شيرآور،  123از  :گردش مالي شيرآوران
روند، يشمار ماغلب شيرآوران وابسته خود مالك كارگاه يا از بستگان مالك به.  باشندوابسته مي

عنوان نيروي استخدامي واحدهاي ولي شيرآوران مستقل ساكن روستاهاي منطقه بوده و به
 20درصد شيرآوران بين يك تا يك و نيم ميليون تومان،  55درآمد .  آيندفرآوري به حساب مي

هزار تومان  550هزار تومان و بقيه شيرآوران بيش از يك ميليون و  900تا  300درصد بين 
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 2900، 000تومان و حداكثر  300، 000حداقل درآمد ماهانه هر شيرآور . ه درآمد دارندماهان
تومان و در يك دوره فرآوري مبلغ  1، 029، 000متوسط درآمد ماهانه هر شيرآور . تومان است

شيرآور   80گردش مالي . باشدهزار تومان مي 800تومان معادل سه ميليون و  3، 806، 000
فعاليت شيرآوران با توجه . باشدميليون تومان مي 304مبلغ  1395فرآوري سال مستقل در دوره 

  .آيدبه بومي روستاها بودن از جريانات مثبت به حساب مي

آوري در شبكه توليد، فرآوري و توزيع محصول طوركلي نفوذ و جريان فنبه :آوريجريان فن
و سكونتگاههاي روستايي، غلبه فرايند شير منطقه به دليل پراكندگي گسترده در پهنه سرزميني 

هاي شبكه و برخي ديگر عوامل وضعيت مطلوبي ندارد و از موانع جدي در سنتي در تمام بخش
  . آيدحساب مياي بهتحقق شبكه منطقه

دارندگان  حداقل، حداكثر و متوسط سن :پذيري دارندگان واحدهاي فرآوريآوريتغيير و فن
دهنده باال بودن متوسط سن نشان باشد و سال مي 51و  85، 25تيب كارگاههاي فرآوري به تر

آوري و ارتقاء قدمت فعاليت كارگاهها، تغييرپذيري كم و مقاومت باال در تسهيل جريان فن
سال و  35درصد مالكان واحدهاي فرآوري زير  9طوركلي فقط به. فرايند توليد و فرآوري است

درصد از مالكان كارگاههاي  65سطح تحصيالت بيش از . دارندسال سن  85و تا   37بقيه باالي 
آوري در واحدهاي سواد است و بر همين اساس، سرعت انتقال فنفرآوري ابتدايي و يا بي

باال بودن متوسط سن و پائين بودن سطح تحصيلي مالكان مانع . فرآوري شير بسيار پائين است
  . آيدجريانات منفي به حساب ميآوري به واحدهاي فرآوري و از انتقال فن

درصد  98هاي كسب شده در مهارت :نسبت كسب و آموزش مهارت شيرپزي تجربي به علمي
شاغلين كارگاههاي فرآوري شير به صورت تجربي بوده و تقريباً تمام شاغلين معتقدند كه مهارت 

هاي علمي يزان آموزشاند و در رابطه با مصورت تجربي كسب كردهالزم براي فرآوري شير را به
  .انددرصد شاغلين معتقدند كه در هيچ دوره آموزشي شركت نداشته 90فرآوري شير نزديك به 

 15درصد واحدهاي فرآوري فاقد چاه دفع پسĤب و  66 :كارگاه) آب پنير(وضعيت دفع پساب 
معدودي از رسد فقط تعداد بسيار نظر ميولي به. باشنددرصد هم فاقد كانال انتقال پسĤب مي

 عنوان پساب كارگاههاي پنيرسازي بهآب پنير به. واحدهاي فرآوري داراي چاه دفع پسĤب باشند

از طرفي هم . شودكننده محيط زيست بوده و موجب خشك شدن درختان و گياه ميشدت آلوده
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ي و مقدار آب پنير يك منبع مفيدحاوي پروتئين، كربوهيدراتها، ويتامينها، مواد معدني، عناصر ردياب
هزار تن آب پنير توليد  32در درون شبكه مورد بررسي واحدهاي فرآوري حدود . كم چربي است

توان شود در حاليكه از آب پنير ميارزش تلقي شده و دور ريخته ميعنوان كاالي بيو همچنان به
آب پنير در  نبود سيستيم دفع و تصفيه پسĤب و يا استفاده بهينه از. هاي متعددي نموداستفاده

  .آيدمحيطي و از جريانات منفي به حساب ميواحدهاي فرآوري يكي از تهديدهاي زيست

درصد شاغلين و يا  40: وضعيت سنجش كيفيت و آلودگي شير و نظارت نهادهاي بهداشتي
طور روزانه كيفيت شير به ميزان زياد و خيلي زياد و مالكان واحدهاي فرآوري معتقدند كه به

 28. گيردطور متوسط، كم و  يا خيلي كم مورد سنجش قرار ميدرصد هم معتقدند به 60حدود 
درصد شاغلين و يا مالكان واحدهاي فرآوري معتقدند كه آلودگي احتمالي شير به ميزان زياد و 

طور متوسط، كم و خيلي كم كنترل و درصد از آنها هم معتقدند به 72خيلي زياد و همچنين 
درصد از شاغلين واحدهاي فرآوري معتقدند كه نهادهاي بهداشتي  87حدود . نمايندسنجش مي

ظروف و وسيله نقليه حمل . نمايندطور متوسط، كم و يا خيلي كم نظارت ميبر عملكرد واحد به
شود كه شير و تجهيزات مورد استفاده در كارگاههاي شيرپزي به شكل سنتي و ابتدايي انجام مي

  سطح بسيار پائين . باشدها و ابزارهاي نوين ميكارگيري شيوهبهنيازمند تحول اساس در 

كارگيري تجهيزات سنجش آلودگي شير و عدم نظارت نهادهاي مرتبط از جريانات منفي به به
  .آيدحساب مي

برداران سنتي شير، فرآوري و بازاريابي اي شير در بخش بهرهشبكه منطقه :جريان جمعيت
دي است كه منجر به جريان جمعيت در دوره زماني مختلف بين محصول داراي اجزاء متعد

  . شودواحدهاي سكونتگاهي و فعاليتي مي

در روستاهاي محل استقرار كارگاه و روستاهاي عليا  :آوريبرداران سنتي و واحدهاي جمعبهره
ل و يا سفلي محل استقرار كارگاه و همچنين در روستاهايي كه در فاصله چند صد متري از مح

اند، جريان جمعيتي منظم در دو نوبت از روز يكي صبح و ديگري عصرگاه بين هكارگاه واقع شد
همچنين روستاهايي كه در فاصله . شودهاي شيرپزي برقرار ميبرداران روستايي با كارگاهبهره

از دورتري از محل واحدهاي فرآوري قرار دارند، ابتدا جريان شيرآوران به سمت اين روستاها آغ
آوري شير و آنگاه جريان برداران در درون روستا به سمت محل جمعو سپس جريان بهره
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شود، اين عمل طي روز در دو نوبت تكرار و شيرآوران به سمت واحدهاي فرآوري برقرار مي
منجر به افزايش ارتباطات و در مواردي هم منجر به پيوند بين واحدهاي مختلف سكونتگاهي و 

پوشش واحدهاي بردار تحتتعداد بهره. آيدحساب مياز جريانات مثبت به فعاليتي شده و
درصد  75، در37درصد واحدها كمتر از  50در  26درصد واحدها كمتر از  25فرآوري در 

  . باشدمي 52و بقيه هم باالتر از  52واحدها كمتر از 

ن سكونتگاههاي روستايي برداراشيرآوران حلقه واسط در روابط بهره :جريان جمعيتي شيرآوران
كنند طور مستقل فعاليت ميتعدادي از شيرآوران هم به. شوندبا واحدهاي فرآوري محسوب مي

  شوند، فعاليت اينها برعكس شيرآوران وابسته پوشش انتخاب ميو از اهالي روستاهاي تحت

واحد  119در  .تواند در گسترش روابط بين سكونتگاهي و جريان جمعيتي مثبت و موثر باشدمي
طور منظم بين واحدهاي فرآوري و سكونتگاههاي روستايي بخشي از شيرآور به 123فرآوري 

پوشش و نفر بومي و از روستاهاي تحت 80سازند و از اين تعداد جريان جمعيتي را محقق مي
  . باشندنفر وابسته به واحدهاي فرآروي مي 43

درصد در روستاهاي  27.7احدهاي فرآوري محل سكونت مالكان و :محل سكونت دائم مالك
. اي قرار دارددرصد در شهرهاي برون منطقه 45.4درصد در شهرهاي  منطقه و  26.9منطقه، 

چنانكه محل سكونت مالك و شاغلين واحدها بومي باشد، موجب تقويت جريان جمعيت درون 
و تقويت برون گيري اي و چنانكه محل سكونت مالكان غيربومي باشد موجب شكلمنطقه
  .گردداي جريان جمعيت ميمنطقه

ترين مسائل شايع :برداران سنتيمسائل موجود در روابط كارگاههاي فرآوري شير و بهره
برداران سنتي بشرح جدول ذيل و در موجود در روابط متقابل كارگاههاي فرآوري شير و بهره

  . بردار، واحد فرآوري و كلي آورده شده استسه بخش بهره
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  برداري و فرآوري شيرمسائل موجود در روابط بين واحدهاي بهره .6جدول

 شرح مساله نوع مساله
 مبدا مساله/عامل

 كلي كارگاه بهره بردار

  شير كيفيت

آلوده شده شير در زمان دوشيدن، نحوه دوشش شير و عدم شتشوي پستان دام، 

اجسام، ذرات، پشگل و غيره در  شير تحويلي، عدم استفاده از صافي و ظروف وجود 

مناسب در دوشيدن شير، تميز نبودن و عدم شتشوي مناسب ظروف تحويل شير، 

، تحويل شير كهنه و مانده از نوبت ...اختالط شير با انواع مايعات مثل آب، دوغ و 

  قبل و كيفيت پائين شير تحويلي

*      

  نظم
در تحويل شير و قطع موقتي آن، بي نظمي روزانه در ساعت تحويل شير و  بي نظمي

  .امتناع از تحويل شير به دليل اختالف
*      

   * سن باالي بهره برداران و عدم تحرك مناسب و به موقع دوشش و تحويل سن

 مالي
   .عدم پرداخت به موقع بهاي شير و باال رفتن مبلغ و طلب بهاي شير بهره برداران

 تقاضاي مكرر بهاي شير در زمان هاي غير معمول با عنوان اجالتا
* 

  

* 
 

  خريد

امتناع از خريد شير بهره بردار يا اتمام زودتر از موعد قرارداد و نحوه وزن نمودن شير 

  .تحويلي و نوع و كيفيت ترازو

 نبود مكان مناسب جهت جمع آوري شير در روستاي تحت پوشش

 * 

  

  

* 

 *   رعايت مسائل بهداشتيعدم  بهداشت

 *   قيمت نامتعادل شير و نبود قيمت گذاري صنفي قيمت

 *   اختالف در ميزان شير تحويلي و احتمال طرح اتهام دروغ گويي حجم

  

در بررسي  :مسائل موجود در روابط كارگاههاي فرآوري شير و واحد سكونتگاهي روستا
روابط واحدهاي فرآوري شير و سكونتگاههاي روستايي جريانات منفي و مثبت متعددي وجود 

مهمترين مسائل موجود در روابط بين واحدهاي فرآوري و : شودشرح ذيل آورده ميدارد كه به
از نظر واحدهاي فرآوري دسترسي به خدماتي همچون . 1: سكونتگاههاي روستايي عبارتنداز

. 3؛ و )آب پنير(از نظر روستا مهمترين مسئله دفع غيراصولي پساب . 2اسب، سالم و گاز؛ آب من

  .باشدطوركلي هم وضعيت و كيفيت نامناسب راههاي دسترسي به روستاهاي تحت ميبه
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  مسائل موجود در روابط كارگاههاي فرآوري شير و سكونتگاههاي روستايي  .7جدول

 شرح مساله نوع مساله

 مبدا مساله/عامل

 واحد فرآوري
سكونتگاه 

 روستايي
 كلي

 تخدما

قطع و وصل شدن مكرر آب ، دسترسي به آب مورد نياز و سالم جهت استفاده در كارگاه

استفاده از آب نامطلوب چاه  در ، كنندهروستا و به همين شكل آب كارگاه فرآوري

عدم دسترسي به تلفن و  كشي شدهعدم دسترسي به گاز لوله، كنندهكارگاههاي فرآوري

 .ثابت و يا آنتن تلفن همراه

 *  

 محيطي
نبود كانال و و  اختالف و مسائل ناشي از دفع فاضالب كارگاه در روستاي محل استقرار 

 )پساب پنير(چاه دفع فاضالب كارگاه 
*   

   * روستائيانمشكالت ناشي از موقعيت كارگاه در مجاورت منازل مسكوني  محل كارگاه

 رفاهي

يكي بودن محل فرآوري و محل استراحت استادكاران كارگاه و نامناسب بودن از نظر 

نامناسب بودن و يا نبود امكان استحمام و نظافت و  رطوبت، سرما و مراجتات مردمي

 .عمومي و سرويس بهداشتي

*   

 *   مسائل مختلفبروز اختالف و مشكل بين عوامل شيرپز و روستائيان در  اجتماعي

 *   نامناسب بودن محل كار موقعيت

 *   وضع نامناسب راه دسترسي به روستاهاي تحت پوشش زيرساخت

 *   مشكالت و مانع تراشي نهادهاي دولتي محلي ينهاد

  

مهمترين مسائل  :بررسي مسائل موجود در روابط كارگاههاي فرآوري شير و بازار فروش
عدم فروش نقدي، حاكميت دالالن در بازار فروش پنير، افت و نوسان قيمت و عدم : عبارتند از

. هاي دالالن و عدم فروش به موقع محصولفروشي و برگشت چكتناسب با هزينه توليد، نسيه

ته و مسائل موجود نوع روابط مذكور در شبكه توليد و فرآوري شير تاثير منفي و مخرب داش
  .آيندحساب ميجزء جريانات منفي به

  مسائل موجود در روابط بين واحدهاي فرآوري شير منطقه و بازار فروش .8جدول

 شرح مساله نوع مساله

 قيمت
فروشي، نوسان خريد و فروش پنير در بازار، قيمت پائين پنير و عدم صرفه نوسان قيمت پنير و خامه در بازار عمده

 .پنير و عدم تناسب با هزينه توليد، نبود مكانيزم تعيين قيمت پنير و دبه در آوردن دالل در قيمت پنيراقتصادي فرآوري 

 .ها در بازار پنير، سود بري نامتعارف دالالن و كالهبرداري دالل در خريد محصول واحد فرآوريحاكميت دالل داللي

 بازار فروش

مشتري پنير در برخي از سالها كه موجب تعطيلي و نابودي واحد مشكل دسترسي به بازار فروش پنير، كاهش شديد 

شود، ضعف در بازاريابي و فروش محصول، افت تقاضا براي پنير در دو سال اخير، عدم فروش به موقع محصول و مي

 .برداران و ضعف در نقدپذيري محصول و طوالني شدن مدت فروش و خواب سرمايهاختالل در شبكه خريد شير بهره

 فروش چكي
هاي فروش پنير و خامه در بازار و نسيه فروشي محصول واحد فرآروي، عدم پرداخت به موقع بهاي شير، برگشت چك

 .احتمال زياد عدم وصول چك و از دست دادن سرمايه در فروش چكي

 افت كيفيت پنير با طوالني شدن مدت فروش و از دست رفتن سرمايه اوليه كيفيت پنير
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  هاجريانبندي جمع

غلبه نژاد محلي دام، استفاده گسترده از مراتع و چراگاههاي طبيعي، مستعد بودن و  :جريان توليد
توان باالي مرتعي در سرتاسر منطقه، رواج دامداري در تمام روستاها، توزيع فضايي مناسب 

درصد از  71منابع آب و خاك و دانش بومي نگهداري دام و فرآوري شير و قرار داشتن 
هاي ها و زمينهروستاهاي داراي سكنه منطقه در تحت پوشش واحدهاي فرآوري از مزيت

ناپايداري قرارداد خريد شير خصوصاً در كارگاههاي موقتي از نظر . سازي در منطقه هستندشبكه
اي نگهداري هاي سردخانهمدت و دوام، سطح نازل امكانات در اين كارگاهها، نبود زيرساخت

فروشي، غيربومي بودن مالكان كارگاههاي شيرپزي، منطقه و از دست رفتن بازار عمدهپنير در 
كاهش شديد سطح اراضي آبي و مرتعي درتمام روستاهاي منطقه و تهديد اجزاء شبكه شير، 

 100هاي ابتدايي و محلي شكل گرفته در آنها، قرار نداشتنآينده فعاليت و موجوديت شبكه
برداران وشش كارگاههاي شيرپزي، تداوم روند كاهشي تعداد بهرهپروستاي منطقه در تحت

ها و جريانات عملكردي از محدوديت -دامداري و تغيير الگوي كشت و كار و تغيير ساختاري
 . سازي هستنداي شير و تهديدي بر شبكهمنفي شبكه منطقه

داخل شبكه و توليد برداري تن شير خام در واحدهاي بهره 120توليد روزانه  :جريان محصول
تن خامه طي سال در كارگاههاي شيرپزي مستقر در منطقه از  165تن پنير و  3500ساالنه 
درصدي دالالن بر فروش و عرضه محصول  95تسلط . ها و جريانات مثبت شبكه استويژگي

ان برداران سنتي توليد شير و روستائيپنير و خامه واحدهاي فرآوري و بروز نارضايتي در بهره
حساب واحد فرآوري جزء جريانات منفي به 13شده به دليل پرداخت غيرنقدي بهاي شير در 

 .آيدمي

ميليارد توماني گردش مالي ساالنه شير خام داخل شبكه و  35حجم حداقل  :جريان سرمايه
بردار سنتي، پيش پرداخت مناسب و به موقع بهاي شير واحدهاي ميليون توماني هر بهره 7سهم 

ميليون توماني شيرآوران  300برداري به توسط واحدهاي فرآوري و گردش مالي حدود هبهر
واقع شدن محل سكونت . باشدها و جريانات مثبت شبكه ميمستقل و بومي كارگاهها  از ويژگي

هاي نگهداري محصول اغلب مالكان، استادكاران و شاگردان و همچنين محل استقرار سردخانه
فروشي و ارزش افزوده در خارج از منطقه و در نتيجه انتقال بازار عمده كارگاههاي شيرپزي
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گران غيربومي و سهم باالي گردش مالي ايجاد شده به خارج از منطقه، فعاليت دالالن و واسطه
گذاري به سرمايه فرآوري واحدهاي دارندگان درصد 70تمايل عدم شبكه، مالي گردش كل از آنها

شهرها خصوصاً تهران، تبريز و گذاري در كالنشديد مالكان واحدها به سرمايهدر منطقه و تمايل 
طوركلي به. ها و جريانات منفي در شبكه توليد و فرآوري شير منطقه هستندمراغه از محدوديت

اي و به شكل بومي انجام شود مثل فعاليت شيرآوران هرچه گردش مالي شبكه شير درون منطقه
هاي ساكن بودن مالكان و شاغلين كارگاههاي شيرپزي، احداث سردخانه بومي روستا، بومي و

گران بومي پنير موجب حذف و يا محدودسازي اي و بومي بودن بازاريابي و واسطهدرون منطقه
ها اي شير و ساير فعاليتجريانات منفي و تقويت جريانات مثبت و بهبود روابط شبكه منطقه

كننده و همچنين آموزش تجار، فعاالن سط واحدهاي فرآوريفروش مستقيم به تو. خواهد شد
بومي و جوانان مستعد براي تكميل و بهبود شبكه توليد، فرآوري و توزيع شير راهكار مناسبي 

 .باشدبراي محدود كردن جريانات منفي مي

بودن متوسط سني استادكاران و شاگردان شاغل در واحدهاي جوان و پائين :آوريجريان فن
پراكندگي توليد محصول شير در پهنه سرزميني و . فرآوري از ويژگي مثبت شبكه است

هاي سنتي در تمام اجزاء شبكه، باال بودن سكونتگاههاي روستايي منطقه، غلبه فرايندها و فعاليت
بودن سطح تحصيالت مالكان كارگاههاي شيرپزي، نسبت باالي آموزش متوسط سني و پائين
بي و سنتي به علمي و مدرن در كارگاهها، عدم تجهيز كارگاهها به سيستم مهارت شيرپزي تجر

انتقال و دفع پسĤب واحدهاي فرآوري و نظارت ضعيف و غيراصولي نهادهاي نظارتي ـ 
بهداشتي بر عملكرد و فعاليت كارگاهها جزئي از محدوديت، موانع و جريانات منفي شبكه 

  .شودمحسوب مي

جمعيتي در دو نوبت طي روز بين روستاهاي تحت پوشش با  جريان منظم :جريان جمعيت
برداران سنتي با شيرآوران و كارگاههاي شيرپزي، بين محل كارگاههاي شيرپزي، بين بهره

ساز و تبعي به ها و جريانات شبكهسكونت مالكان و محل استقرار كارگاههاي شيرپزي از ويژگي
مي عامل گسترش روابط و پيوند بين سكونتگاهي فعاليت شيرآوران و مالكان بو. آيدحساب مي

  .باشدو از جريان جمعيتي مثبت مي

طوركلي حضور دائمي شيرپزها متضمن حفظ اجزاء شبكه شير و پايداري سكونتگاههاي به
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هاي وابسته به آن و تنوع درآمدي در اي، دوام دامداري و فعاليتروستايي، حفظ منابع نقطه
  هاي درون ها كه متكي بر توانكي از عوامل پايداري اين فعاليتروستاها شده است، لذا ي

كاهش چشمگير سطح اراضي آبي و مرتعي در . باشداي است حضور دائمي شيرپزها ميمنطقه
اي شير تمام روستاهاي منطقه و تداوم روند آن مانع اساسي و تهديدي جدي براي شبكه منطقه

 .شودو اجزاء آن تلقي مي
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