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گاوداریهای صنعتی ایران و سهم ناچیز آذربایجان
آیهان مهدیلو

با تشکر از دوستان عزیزم آراز اردبیللی و تایماز همدانلی
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مقدمه
آذربایجان جنوبی1و 2که تقریبا شامل  %9.9از اراضی ایران مییشیود ،سیمم اابیل تیوجمی از
سطح تولید علوفه ایران را به خود اختصیا

داد اسی کیه از  951 521هکتیار سیطح نباتیا

علوفییهای ایییران در سییال زراعییی ( 68-68تییا وییدودی در سییال اخیییر  406 670 ،هکتییار یییا
 %7..4آن در  8استان آذربایجان ارار دارد (توانمندی استانمای اسیتانمای کیرد و لیر نشیین هیم
مشابه آذربایجان اس

.

 -1در نظر بسیاری از عزیزان اصطالح آذربایجان جنوبی فقط القا کنند ی موضوع استقالل آذربایجیان اسی کیه
تا ودودی جریان فکری مناسبی نمیباشد ،با این وال آی هللا شریعتمداری با اوترام و ابول تمامی ارضی ایران
از اصطالوا آذربایجان شمالی و جنوبی استفاد میکرد .با این رویکرد و برای اشار دایق و عدم اشتبا لفظیی
بین دو آذربایجان در مواردی از اصطالوا آذربایجان شمالی و جنوبی اسیتفاد خیواهیم کیرد و در میواردی فقیط
آذربایجان .از عبارا آذربایجان ایران و شمال غرب ایران هم میتوان استفاد کرد که در ادبیا سیاسیی اییران،
شمال غرب ایران فقط مخت چمیار اسیتان (آ.شیرای ،آ.غربیی ،اردبییل و زنجیان اسی کیه مطلیوب میا نیسی و
اصطالح آذربایجان ایران هم بار سیاسی کمتری نسب به آ.جنوبی دارد که اصطالح آ.جنیوبی ویداال القیا کننید ی
جریان فکری-ورکتی استقالل و خود مختاری آذربایجان در کنار مباوی دیریر منجملیه فیدرالی اسی  .اصیطالح
آذربایجان ایران ،آذربایجان را فقط به عنوان یک ادر سیاسی ،فرهنری و ااتصادی در بطن ایران مییشناسیاند،
در والی که اصطالح آذربایجان جنوبی آذربایجان را به عنوان بخشی مجزا از وی وابستری به ایران و آ.شمالی
میشناساند که در این مورد مباو مختلف سیاسی-ااتصادی دربار آذربایجان اابل طرح اس  .در ادبیا سیاسی
ملل دو نوع مرز سیاسی و فرهنری اابل طرح اس  ،که مرز سیاسی همان مرز اراردادی بین کشورها اسی کیه
فقط مودود به سرزمینمای داخل مرز هر کشور با کشور دیرر اس  ،اما ودود مرز فرهنریی ممکین اسی فراتیر
از مرزهای اراردادی باشد .با این رویکیرد آ.شیمالی و جنیوبی بیا اینکیه در شیرایط فعلیی ،میرز سیاسیی مشیترکی
ندارند ،ولی طرح موضوع مرز فرهنری بین آنما بسیار سخ اس  .وقیق موضوع این اس کیه روح مشیتر
آذربایجانیهای دو سوی آراز خوا -ناخوا باید در ادبیا سیاسیی میورد ابیول واای شیود و اصیطالوا شیمالی و
جنوبی تا ودودی القا کنند این روح مشتر میباشد که وکوم ایران از طریق مرز سیاسیی موجیود ،سیعی در
مودود و جدا کردن مرز فرهرنی بین آنماس .
 -2آذربایجان جنوبی بخشی از ایران اس که بین  21استان (شمال غرب ایران تقسییم شید اسی و مسیاوتی در
ودود  %9.9از مساو  1 648 195کیلومترمربعی ایران را شامل میشود .بو میا روی  8اسیتان آ.شیرای،
آ.غربی ،اردبیل ،زنجان ،ازوین و همدان اس (البته مساو  8استان نام برد از مساو وااعی آذربایجان کمتر
اس که اگر بخشمای غیر آذربایجانی این استانما کم و بخشمای آذربایجانی اسیتانمای مجیاور بیدان افیزود شیود،
تقریبا برابر (مساو  8استان کمتر از مسیاو وااعیی آذربایجیان اسی بیا وسیع آذربایجیان مییشیود کیه بیدلیل
نداشییتن آمییار شییمری و منطقییهای بخشییمای آذربایجییانی  21اسییتان ،شییرایط آمییاری  8اسییتان مییذکور را برابییر بییا
آذربایجییان در نظییر میییگیییریم .در صییور اطالعییا بیشییتر در زمینییه وسییع آذربایجییان میییتوانییید بییه کتییاب
کشاورزی آذربایجان به همین الم مراجعه کنید.
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عمد اراضی اییران خشیک مییباشید کیه در میورد مقایسیهای میا بیا  21اسیتان فیار -مرکیزی
(اسییتانهییای اصییفمان ،بوشییمر ،تمییران (و کییر  ،خراسییان جنییوبی ،خراسییان رضییوی ،سییمنان،
فار  ،ام ،کرمان ،مرکزی ،هرمزگان و یزد که  %9..9از اراضی اییران را شیامل مییشیوند
تنما  338 756هکتار یا  %6..9از کل سطح نباتا علوفهای ایران در همان سال زراعیی در
این  21استان با مساو چندین برابری آذربایجان ارار دارد .وال بوی عملکیرد کیه در منیاطق
مرکزی-فار

نشین عملکرد در موااعی چنیدین برابیر آذربایجیان اسی بیه کنیار (بیرای مایال در

همان سال زراعی عملکرد علوفه در اصفمان  ....4تین در هکتیار بیود کیه همیین میورد بیرای
آ.شرای  8.22تن در هکتار بود .3تفاو

عملکرد دو استان مربوط به تفاو االیم نمیباشد .کیه

اصد ما فقط نشان دادن پتانسیل بالقو آذربایجان در این زمینه اس

کیه طبیعی

و مراتی سرسیبز

و پییر آب و علییف آذربایجییان در آمییار سییطح تولییید جمییاد کشییاورزی مییورد مواسییبه اییرار نررفتییه
اس .
لذا با وجود چنین تفاو
تولییید علوفییه ،بییرعک

فاوش در توانمندی آذربایجان و مناطق فار  -مرکز نشین در زمینیه

مییا شییاهد وجییود عمیید گاوداریمییای صیینعتی 4ایییران در منییاطق کییویری و

مرکز هستیم که وتی تعداد گاوداریهای صینعتی  8اسیتان آذربایجیان جنیوبی در سیال  2869از
گاوداریهای صنعتی استان اصفمان هم کمتر میباشد که آذربایجان با چنیان توانمنیدی زراعیی و
مرات سرسبز از صنع

گاوداری بمر ای بسیار ناچیز برد اس .

در این نوشته ما برآنیم بیا اراهیه آمارهیایی از تعیداد گاوداریمیای صینعتی آذربایجیان و منیاطق
فار -مرکز نشین در سالمای  66 ،68و  69و مقایسه آنما تبعیضا

و ظلم تومیل شید در ایین

بخش بر آذربایجان را بررسی کنیم و با اراهه آمارهای تولیلی در این زمینه نشان خواهیم داد کیه
استفاد از توانمندی تولید علوفه آذربایجان و توجه اساسی به این صنع مییتوانید پسیتمای شی لی
هزاران نفری ایجاد کند که موجب شکوفایی هر چه بیشتر ااتصاد آذربایجان میشود.
68
 -3آمارنامه کشاورزی ،جلد اول موصوال زراعی ،سال زراعی  ،68-68مرکز آمار ایران،
 -4گاوداری صنعتی یک واود تولیدی دامپروری اس که در آن فعالیی پیرورش گیاو و گوسیاله از نظیر مویل و
نوو نرمداری ،روش ت ذیه و بمداش دام طبق برنامه و با رعای اصول و موازین نوین و ویژ انجام میشیود.
در بخشمای مختلف نوشته منظور از گاوداری همان گاوداری صنعتی اسی  .گیاوداری سینتی کیه تقربیا در تمیامی
روستاها در هر خانواد ای  12-1اصل گاو و گوساله وجود دارد جدای از بو گاوداری صنعتی اس .
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 8استان آذربایجان و  21استان فار -مرکز

گاوداریهای صنعتی استانهای فارس-مرکز نشین و آذربایجان
بیییر اسیییا

طیییرح آمیییارگیری از گیییاوداریهیییای صییینعتی اییییران در سیییال  ،2869تعیییداد کیییل

گاوداریهای صنعتی اییران  24 659واوید بیا ظرفیی  2 747 124رأ

بیود اسی کیه 19

 731گاوداری صنعتی فعال و  4 928آن غیر فعال بود اند 5که منظور از گاوداری غیر فعیال،
گاوداری اس

که به هر دلیلی فعالی تولید ندارد.

تعییداد گاوداریمییای صیینعتی اسییتانمای آذربایجییان و فییار -مرکییز نشییین بقییرار زیییر میییباش یند:6

28
 -5چکید نتایج آمارگیری از گاوداریمای صنعتی کشور  ،2869مرکز آمار ایران،
 -6چکید نتایج آمارگیری از گاوداریمای صنعتی کشور  ،2869همان ،ص  12و 18
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2869

2866

جنوبی
آ.شرای
آ.غربی
اردبیل
زنجان
همدان

فعال
282
198
88
212
288

غیر فعال
212
221
212
222
219

فعال
221
022
126
202
188

غیر فعال
118
282
209
21
222

فعال
222
080
268
288
188

غیر فعال
118
282
282
26
281

ازوین
جمع

119
1 438

82
697

022
1 992

62
832

089
2 002

82
840

2 135

استانهای مرکزز2868 -
فارس نشین
فعال
2 091
اصفمان

2 842

2 824

2869

2866
غیر فعال
422

فعال
2 389

غیر فعال
367

فعال
2 404

غیر فعال
363

بوشمر
تمران
خ.جنوبی

98
2 628
289

51
651
82

169
3 349
168

119
1091
09

170
3 287
189

118
1156
28

خ.رضوی

2 003

431

2 314

296

2 380

231

سمنان
فار

869
771

341
307

1 000
1 442

227
345

982
1 471

245
351

ام

404

71

574

190

652

183

کرمان
مرکزی

324
836

23
322

642
1 564

85
391

654
1 635

89
336

هرمزگان
یزد
جمع

17
741
10 961
13 491

23
193
2 530

53
1 311
15 090
18 492

61
181
3 402

51
1 320
15 285
18 664

63
187
3 379
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با توجه به آمیار جیداول بیاال در سیال  2868از  14 267گیاوداری فعیال اییران تنمیا 1 438
واود آن در  8استان آذربایجان ارار داشتند که  %22.28کل گاوداریمای فعال اییران مییشیدند.
در همیین سیال از همییان تعیداد گییاوداری فعیال ایییران  10 961واویید ییا  %88.61آنمییا در 21
استان فار -مرکز نشین ارار داشتند.
در سال  2868کل گاوداریمای فعال  8استان آذربایجان جنوبی از کل گاوداریهای فعیال اسیتان
اصییفمان هییم کمتییر بییود اس ی  ،در صییورتی کییه سییطح نباتییا علوفییهای اسییتان اصییفمان در سییال
زراعییی  %26... ،68-68سییطح نباتییا علوفییهای  8اسییتان آذربایجییان بییود اسی  .اسییتانهییای
دیرر فار -مرکز نشین هم شرایطی مشابه اسیتان اصیفمان دارنید کیه بیا نییم نریاهی بیه آمارهیای
باال متوجه آن خواهید شد .در سال  2866هم وض به همان منوال بود ،ولی تا ویدودی بیا رشید
نسبی بیشتری نسب

به مناطق فار -مرکز نشین همرا بود اس .

در سال  2869که عمد بو ما روی ایین سیال انجیام خواهید گرفی تعیداد کیل گیاوداریهیای
آذربایجان  %22...کل گاوداریهای ایران بود که در همین سال تعیداد گاوداریمیای  21اسیتان
کویری-فار

 %4..97کل گاوداریهای ایران را شامل میشد (نمودار شمار . 2

مقایسه گاوداریهای 12استان فارس-مرکزی با  6استان آذربایجان با در نظر گرفتن
پتانسیل تولید علوفه و وسعت
درصد کل گاوداری ها از کل گاوداری های ایران در سال 89
درصد سطح نباتا

علوفه ای در سال  87از کل سطح نباتا

علوفه ای ایران

درصد وسع از کل ایران
75.68
60.9
42.7

35.6

11.52

9.9
 6استان آذربایجان

 12استان مرکزی-فار

نمودار شمار 2
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برای ماال کل گاوداریهای صنعتی فعال  8استان آذربایجان در سال  69از کل گیاوداریهیای
فعال استان اصفمان کمتر بود اس  .در والی که سیطح نباتیا

علوفیهای  8اسیتان آذربایجیان در

سییال زراعییی  406 670 ،68-68هکتییار یییا  %7..4از کییل سییطح نباتییا علوفییهای ایییران و
همییین مییورد بییرای اسییتان اصییفمان  53 793هکتییار یییا  %..9.از کییل سییطح نباتییا علوفییهای
ایران بود (نمودار شمار . 1
مقایسه گاوداریهای فعال استان اصفهان با  6استان آذربایجان با در نظر
گرفتن پتانسیل تولید علوفه و وسعت
درصد کل گاوداری های فعال از کل گاوداری های فعال ایران در سال 89
درصد سطح نباتا

علوفه ای در سال  87از کل سطح نباتا

علوفه ای ایران

درصد وسع از کل ایران
42.7

12.18
6.49

10.14

9.9

5.65

 6استان آذربایجان

اصفمان

نمودار شمار 1
ماالی دیریر :تعیداد کیل گیاوداریهیای اسیتانمای اردبییل-زنجیان در سیال  2869بیا دارا بیودن
 88 915هکتار ییا  %9.67از کیل سیطح نباتیا علوفیهای اییران در سیال  551 ،2868واوید
بود که همین مورد برای استانمای یزد-اصفمان با دارا بیودن  65 687هکتیار ییا  %9.9از کیل
سطح نباتا

علوفهای ایران در سال  4 274 ،2868واود بود (نمودار شمار . 8
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مقایسه گاوداریهای استانهای اصفهان-یزد با اردبیل -
زنجان با در نظر گرفتن پتانسیل تولید علوفه و وسعت
درصد کل گاوداری ها از کل گاوداری های ایران در سال 89
درصد سطح نباتا

علوفه ای ایران

علوفه ای در سال  87از کل سطح نباتا

درصد وسع از کل ایران
17.33

14.33

9.34

6.9
2.4
یزد-اصفمان

2.23
اردبیل-زنجان

نمودار شمار 8
از وی تعداد گاوداری میتوانیید بیین سیایر اسیتانمای آذربایجیان و فیار -مرکیز نشیین مقایسیاتی
انجام دهید (ماال بین اردبیل با یزد وسمنان ،اردبییل بیا تمیران ،زنجیان بیا کرمیان و  ...کیه نتیایج
همه آنما شبیه به هم اس .

تورک ستیزی ،تبعیض ،استعمار ،اقتصاد ضعیف و مهاجرت آذربایجانیها
آمارها گویای سمم بسیار نیاچیز آذربایجیان از گاوداریمیای صینعتی در سیال  2869اسی کیه
منطقهای با چنین آب و هوا ،بارش و در نمای سرسبزی و مرات متیراکم (بمتیرین مراتی خیوب
ایران در استانمای آذربایجان و کردستان ارار دارد بسییار چیرا از نظیر صینع گیاوداری وتیی
اابل ایا

با یکی از استانهای کویری ،خشک و مرکزی نیستند؟

در مقدمییه ذکییر کییردیم کییه مقییدار  028.882هکتییار یییا  % 01.8از مقییدار  922.212هکتییار
سطح نباتا

علوفیه ای اییران در سیال  68-68در  8اسیتان آذربایجیان ایرار دارد .امیا در همیان

سال زراعی در استانهای اصفمان ،بوشمر ،تمران (کر  ،خراسان جنیوبی ،خراسیان رضیوی،
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سییمنان ،فییار  ،اییم ،کرمییان ،مرکییزی ،هرمزگییان و یییزد ( 21اسییتان کییه  %82.9از اراضییی
ایران را تشکیل میدهند تنما  338 756هکتار یا  %82.8از کل سطح نباتیا علوفیهای اییران
در این  21استان با مساو چندین برابری آذربایجیان ایرار دارد .بیا وجیود اینکیه گیاوداریهیای
صنعتی آذربایجان جنوبی کمتر از ود ظرفی آن اس  ،ظرفی
هم پایین اس

(تین در هکتیار تولیید علوفیه آن

و در عوض مناطق کویری ایران با وجود اینکیه سیوط زییر کشی علوفیه کمتیری

هم دارند ولی عملکرد علوفه آن چندین برابیر آذربایجیان اسی (مقدمیه کتیاب :عملکیرد علوفیه در
اصفمان  11.28تن در هکتار بود که همین مورد برای آ.شرای  8.22تن در هکتار اس

.

گفتنی اس با توجه به اینکه تقریبا تمامی گاوداریهای صنعتی بیشتر از نژاد خاصی از گیاو
(هلشتاین استفاد می کنند که بیومی کشیور هلنید و آلمیان اسی

کیه کیامال بیه شیرایط آب و هیوایی

سرد و کوهستانی (آذربایجان ،کردستان و لرستان عاد داشته و پیرورش آن در منیاطق گیرم و
خشک (مرکزی ایران با سختی های فراوانیی همیرا اسی  .بطوریکیه تقریبیا بیه مید  8میا از
سال با استفاد از فنها و مه پاشمای فیراوان شیرایط سیرد کوهسیتانی را بیرای فضیای نریه داری
گاوها فراهم میکنند.
عییدم ایجییاد و وجییود گییاوداریهییای صیینعتی بییه تعییداد کییافی نسییب بییه اسییتانمای کییویری در
آذربایجان را در عدم حمایت دولت (وام و تسحیالت) ،توجه ویزه سیاسزتهای کزالن کشزوری بزه
مرکز و مناطق فارس نشین و سطح پایین شعور ملی (متفاوت با شزعور انسزانی) آذربایجزانیهزا
و سززایر قومیززتهززا بایززد جسززت کییه دولیی مرکزگییرا از چنییین ظرفییی فییوق العییاد آذربایجییان،
کردستان و لرستان صیرف نظیر کیرد و اایدام بیه تمرکیز صینع

گیاوداری در منیاطق خشیک و

کویری میکند که هزینه ومل و نقل علوفه به مرکز هم به جان خرید میشود.
چون نزدیک به  %88از کل گاوداریهای ایران در استانمای فار -مرکز وااعند ،پ

عمید

صنای گوش  ،پوس  ،پشم ،لبنی و هر بخشی از صنع که میواد خیام آنمیا از صینع گیاوداری
تامین میشود در مناطق فار -مرکز نشین ارار دارند کیه وابسیتری سینرینی از ویی نیازمنیدی
به این صنای بر مناطق اومی ایران تومیل میشود با اینکه مناطقی چون آذربایجیان و کردسیتان
میتوانستند از وجود چنین صنایعی بی نیاز باشند.
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با این وال صنای مرکزی روز به روز بیر شیکوفایی آنمیا افیزود مییشیود و پیروژ ی وابسیتری
فرزند به مادر هم با گذشی
خلق تیور

زمیان تکمییلتیر مییشیود ،کیه اسیتواله و ژنوسیاید (کشیتار فرهنریی

و سیایر اومیتمیا از عواایب دیریر ااتصیاد ضیعیف ایین منیاطق بیا رویکیرد ممیاجر

منفی و فقر اس .

اشتغال ،توانمندی و چشم اندازهای صنعت گاوداری آذربایجان
با توجه به اینکه تعیداد کیل کارکنیان گاوداریمیای صینعتی سیال  )2866کیل گاوداریمیای فعیال
 766 230 ،(19 448نفر بود اس  ،پ

به طور میانرین در هر گاوداری  3.4نفر مییتواننید

مش ول به کار شوند.
در آذربایجان جنوبی با توجیه بیه اینکیه سیطح تولیید علوفیه از  21اسیتان کیویری-مرکیزی بیشیتر
اسی و بیا وجیود تعیداد  18 664گیاوداری در  21اسیتان ( 2869بیا سیطح تولیید 338 756
هکتاری علوفه ،پ

آذربایجان جنوبی با  406 670هکتار سطح تولید علوفه ظرفی 22 405

واود گاوداری را دارد (تناسب با شرایط  21استان  .سیطح تولیید علوفیه آذربایجیان هیم بیا وجیود
کشاورزی مکانیز منجمله آبیاری سیستمیک ،پتانسیل افزایش دارد که با وجود مرات مرغوب و
مناسب منطقه ،تمامی این واودهای صنعتی در صور ومای دولتیی و مردمیی توانیایی فعالیی
فعییال دارنیید .همچنییین الزم بییه ذکییر اس ی مسییاو و سییطح تولییید  8اسییتان فرضییی آذربایجییان از
مساو

و سطح تولید آذربایجان جنوبی که بین چندین استان تقسیم شد اس

کمتر هم هس .

بییا فییرض  8.0نفییر کییارکن در هییر واویید ،در  22 405واویید گییاوداری  76 177نفییر بییه
صور

مستقیم میتوانند مش ول کار شوند که با فرض خانواد های  0نفیری ،صینع

گیاوداری

توانایی ساپور مستقیم تقریبا  822هزار نفیر را دارد .در سیال  2869بیا وجیود  2 002واوید
گاوداری صنعتی فعال در  8اسیتان آذربایجیان ،تنمیا  6 806پسی شی لی وجیود داشی کیه چشیم

 -7چکید نتایج آمارگیری از گاوداریمای صنعتی کشور  ،2869همان،
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انداز این صنع در آذربایجان به صور

مستقیم  82هیزار پسی شی لی بیشیتر از شیرایط فعلیی

اس .

چشم اندار اشتغال مستقیم از گاوداری صنعتی در
آذربایجان جنوبی (هزار نفر)
70

80
60
40
6.8

20
0

چشم انداز (بدون وساب وضیع
)89

وضعی

موجود سال

در سال 89

نمودار شمار 0
صیینع گییاوداری در آذربایجییان مسییلما منییاب خییام بخییش صیینع مربوطییه (پشییم ،لبنییی ،کییود،
و  ...را تامین کرد که هزاران پس ش لی هم در بخش خیدما

گوش

(فروشیندگی ،آمیوزش،

رانندگی و  ...مربوط به نیروی کار بخش صنع گاوداری ایجاد میشیود کیه بیا فیرض یز
ی

اشت ال بخش کشاورزی ،صنع

صنع

بزه

و خدماتی 82*8( 122 ،8هزار هزار پس ش لی ارم ان

گاوداری برای آذربایجان اسی  .9کیه بیا فیرض خیانواد هیای  0نفیری ،بیکیار ،پییر ،و ...

جمعی تو الومایه صنع

گاوداری به ودود  2میلیون نفر میرسد (جمعیی اسیتان زنجیان در

سرشماری سال  1 015 734 ،92نفر بود اس

.

 -8با توجه به نتایج آمارگیری نیروی کار سال (2868مرکز آمار  ،نسب شیاغالن بخیش خیدما
کشاورزی به ترتیب  1.2و  2.22بودند .در این نوشته این نسب را یک به یک فرض کردیم.
 -9نسب یک به یک فرضی از نسب وااعی بخش خیدما و صینع بیه کشیاورزی بسییار کمتیر اسی و ممکین
اس در شرایط نرمال جامعه نسب یک به یک صادق نباشد (مسلما کمتیر ییا بیشیتر اسی  .لیذا میا بیا فیرض ایین
نسب تا ودودی خواهان مشخ کردن چشم انداز این صنع در آذربایجیان هسیتیم و چیون آمیار کیافی از نسیب
شاغالن بخیش گیاوداری در کشیاورزی بیه صینع و خیدما مربوطیه در دسی نیداریم ،ممکین اسی تعیداد پسی
ش لی مورد مواسبه ما کمتر از  122هزار هم باشد.
و صینع بیه
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یعنززی چشززم انززداز صززنعت گززاوداری در آذربایجززان توانززایی سززاپورت جمعیززت  2میلیززون (در ایززن
حدود) بیشتر از جمعیت فعلی را دارد.
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