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چکيده
بقای جوامع روستايی و عشايری از ديرباز در ايران وابسته به مراتع بوده است .تنوع اقليمی ،قومی و قبيلهای موجب شده ترا
نظام دامداری سنتی متکی به مراتع در مناطق مختلف ايران دارای تقويم كراری و روشهرای مختلرف دامرداری باشرد .در ايرن
مطالعه به بررسی تقويم كاری و بازدهی مالی دامداری سنتی در مراتع منطقه بلده نور (بخشی از مراتع البرز مركزی) پرداختهشده
است .در اين مطالعه پ از ارزيابی اوليه منطقه ،سه دامدار (در روستاهای دويالا ،چل و بلده) كه معرف نظام دامرداری منطقره
بودند شناسايیشده و پايش فعاليتهای دامداری و بررسی عملکرد مالی آنها در بازهای يکساله انجام شد .نمونهبرداری از نيمه
دوم فروردين  0050آماز و تا فروردين  0050ادامه داشته است .در طول دوره بررسی ،محقق در فواصل زمانی  09روزه در عرصه
مراتع حضور داشته و تمام جزئياا فعاليتهای دام و دامداری را ثبت نموده است .نتايج نشان داد تقويمكاری نظام دامداری سنتی
منطقه دارای پنج دورهكاری با فعاليتهای متفاوا دامداری در طول يک سال است .در مورد ميزان بازدهی مالی دامداری سنتی،
تمامی هزينه ها و درآمدها در طول سال محاسبه گرديد .نتايج در اين بخش نشان داد با در نظر گرفتن ارزش مالی برههرا ،سرود
خالص روزانه دامداری در دويالا  717 1تومان ،در چل  151 1تومان و در بلده  10 00تومان برآورد گرديد .در نهايت آنچره
در اين تحقيق مدنظر بوده شناخت بيشتر دامداری سنتی در جوامع روستايی جهت با بردن بازدهی دامداری و حفظ نيروی فعال
در جوامع روستايی و جلوگيری از مهاجرا روستائيان به شهر است.
واژههای كليدی :جوامع روستايی ،دوره كاری ،روستاهای هدف بلده نور ،نظام دامداری سنتی.

 - 0استاديار دانشکده كشاورزی ،دانشگاه تربت حيدريه
 - 0استاد دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان
 - 0دانشيار دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان
 دانشيار دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی ساری(* -نويسنده مسئول)haghiyan24@gmail.com :
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مقدمه
بررسیهای انجامشده نشان داد كه در مناطق روستايی ايران ،نظام دامداری متکری بره مراترع عمردتا برر اسراس
دستگاههای سنتی مديريت میشود ،زيرا در ايران بخش مهمی از مراتع در چارچو نظام سنتی بهرهبرداری میگردد و
بهصورا يک بنگاه اقتصادی ،بازده سرمايهگذاری و بهرهوری اقتصادی منابع مورد توجه جدی قرار نمیگيرد .بنرابراين
شناخت دقيق جنبههای اين نظام در مديريت و مالکيت مرتع ضروری است (فياض .)0100 ،پيامد چنين بهرهبررداری،
تغيير در كميت و كيفيت پوشش گياهی مراتع است .از منظر بهرهبردار ،دستيابی به سود بيشتر و از منظرر كرارگزاران و
مديران مراتع كشور استفاده پايدار از مراتع اهميت دارد .نظام دامداری در دنيا بر دو وجه چريدن و چراندن استوار است.
چريدن ،در نظام مديريت مرتع در قالب قطعراا چراگراهی بيشرتر رواج دارد كره ايرن نظرام بهررهبررداری ،بيشرتر در
كشورهای پيشرفته مانند آمريکا ،استراليا و ميره مشاهده میشود .اما چراندن ،بيشتر در نظام گله گردانری و بيشرتر در
كشورهای درحالتوسعه مثل كشورهای شمال و شرق آفريقا – خاورميانه (ايران) و آسيای ميانه ديده میشود (برارانی،
 .)0110در مطالعاتی جهت بررسی تقويم كاری نظام دامداری در البرز شرقی و قريه گيلوان خلخرال ،پرنج دوره كراری
مختلف برای يک سال فعاليت دامداری تعيين شد كه سه دوره در ييالق (بره دنبال ،دام و دوش و نركل انداختن) و دو
دوره در قشالق (گله داشت و زهگاه) انجام میگرفته است (بارانی و همکاران0110 ،؛ هاشمی .)0101،نتايج مطالعه در
مراتع دره آواش اتيوپی نشان داد ،درک شرايط محيطی و شناخت دامداران از گونههای بومی منطقه نقرش مهمری در
تصميماا مديريتی و روشهای گلهداری ايفا میكند (ابول 0و همکراران .)0119 ،در پرارک ملری لروبرون ،تصرميماا
درست فنی و اجتماعی -اقتصادی در بين سالهای  0559تا  0119باعح رونق دامداری شده و چرای بهموقع و انردازه
مناسب قطعاا چرايی عامل اصلی با رفتن بازده توليداا دامی در منطقه بروده اسرت ( سرئور .)0119 ،0در بررسری
نظام شبانی صحرای كا هاری ،نتايج نشان داد ،عامل موفقيت و بقای دامداری در شررايط سرخت محيطری منطقره ،
دانش بومی چوپانان منطقه است (كاتيجوا و وارد .)0117 ،0بررسی كارآيی انرژی و سرود مرالی دامرداریهرای سرنتی
متکی به مرتع در قريه گيلوان خلخال ،با محاسبه ارزش ريالی محصو ا دامی ،دامداری سنتی با تعداد دام زيرر 011
رهس را با توجه به درآمدها و هزينهها فعاليتی زيانده دانسته است (هاشمی.)0101،
در بحح توليداا دامی ،طبق مطالعاا انجامشده ،دام مازاد معادل  09درصد دامهای بالغ بهعالوه برههرای اضرافه
بر جايگزين در نظر گرفته میشود .عالوه بر دام مازاد ،از پشم ،كرک و فرآوردههای لبنی بهعنروان توليرداا گلره يراد
میشود (قنبری .)0515 ،در مطالعهای ديگر مشخصشده معمو 00درصد دامها بهعنوان درآمرد و توليرداا دامرداری
سا نه به بازار عرضه میشوند (اميری .)0551 ،در مطالعه عشاير ،تركمان ( )0551به ايرن نتيجره رسريده كره عشراير
ايران هرساله  09/7درصد از دامهای خود را بهصورا مازاد به بازار عرضه میكنند و آنهرا را جرزو درآمرد دامرداری
عشايری محسو میكند (تركمان .)0551،قنبری ( )0515نيز در بررسی بهرهوری نظام دامداری عشايری ،هزينههای
نگهداری گله در بين عشاير را با نام هزينههای واسطهای شامل هزينه علوفه و خوراک دام و هزينه بهداشت و درمران
1 -Abule
2 -Lasseur
3 -Katijua and Ward
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گله دانسته و حدود نيم درصد هزينههای واسطهای را نيز هزينه متفرقه بهحسا آورده است .در زمينه ميزان درآمرد و
هزينه نظام دامداری سنتی ،پژوهش صورا گرفته در فومن ،ميزان فروش دام را در گله  011رهسری  9رهس بررآورد
نموده كه شامل  01رهس دام پير و  09رهس بره است و هزينههای گله شامل دستمزد چوپان ،هزينه خوراک چوپانان،
هزينه حملونقل ،هزينه دارو و درمان گله و هزينه سرا نه نگرهداری گلره اسرت (افراختره .)0550 ،در بررسری نظرام
دامداری ايل بختياری اين نتيجه بهدست آمده كه دام مازاد هر گله برههای نر توليدی هرسال هستند كه در گلره 011
رهسی معادل  00بره نر ( 00درصد) است (كياوند .)0559 ،بهطوركلی در بحح توليداا دامی در نظرام دامرداری سرنتی
ايران ،بره را جزو توليداا گله میدانند و تعداد آن در گله  011رهسی در هرر سرال  11رهس برره بررآورد شرده اسرت.
همچنين مهمترين هزينههای دامداری ،دستمزد چوپان و اجارهبهای مرتع است (امان اللهی .)0555 ،در بررسی درآمرد
عشاير از مراتع در منطقه كوه دشت لرستان ،سهم مرتع در درآمد خانوارهای بهرهبردار عشايری حدود  71درصد درآمد
خالص دامداری آنها است (خاكی پور و همکاران . )0100 ،در بخش توليداا دامی ،بررسی اقتصاد جوامع روسرتايی و
شرايط اجتماعی دامداران در سومالی نشان داد كه اساس تمامی فعاليت های دامداری بر مبنای افزايش توليد شرير برز
استوار است و شير اصلی ترين عامل بقای ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه روستايی سومالی است (بهنکره.)051 ،0
بررسی توليد محصو ا لبنی در دامداریهای سنتی در سراسر جهان نشان میدهد كه بين  011تا  011ميليرون نفرر
در  01ميليون واحد دامداری مشغول به كار هستند كه توليداا لبنی گوسفند و بز جزو اهداف اصلی ايرن افرراد اسرت.
نتايج مطالعه نشان میدهد اگرچه گوسفند و بز ازنظر حجم توليد شير در سطح پايينی قرار دارند اما نقش اين فررآورده
در رونق اقتصادی جوامعی كه دارای نظام سنتی دامداری هستند با اهميت است (دگن.)0117 ،0
فياض ( )0100عملکرد اقتصادی گوسفند و بز در نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع را بررسی نموده و بره
اين نتيجه رسيده است كه عملکرد اقتصادی گوسفند بهتر از بز بوده و بز ،بيشتر ،تأمينكننده نياز خود دامدار اسرت .برا
توجه به مطالعاا انجام گرفته  ،بررسی تقويم كاری و بازدهی مالی در جهت پايداری جوامع روستايی و بهبود وضرعيت
معيشت دامداران روستانشين ضروری به نظر میرسد.
مواد و روشها
معرفی منطقه و روش نمونهگيری

مراتع منطقه بلده (حوزه آبخيز نور رود) از جاده اصلی هراز (آمل -تهرران)  99كيلرومتر فاصرله دارد .ايرن حوضره
كامال كوهستانی است .دليل گزينش بلده ،داشتن روستاهای زياد و جوامع روستايی مشرخص و اسرتمرار دامرداری در
طول سال در مراتع منطقه بود .مساحت مراتع بلده حدود  50111هکتار بوده و جمعيت دامداران روستانشين در منطقه
بلده حدود  0111نفر بوده كه بيش از  00درصد جمعيت بهرهبرداران مراتع استان را تشکيل میدهند .تعداد دام موجود
 79111واحد دامی است (حيدری و همکاران 0115 ،؛ حقيان .)010 ،با توجه بره گسرتردگی عرصره مراترع منطقره،
مطالعه اوليه برای شناخت كامل از شرايط دامداران و روشهای مديريتی انجام گرفت .برای رسيدن بره نترايج دقيرق،
1 -Behnke
2 -Degen
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بررسی اوليه از جوامع روستايی و موقعيت جغرافيايی روستاهای منطقه به عمل آمده و با توجره بره ايرن بررسری سره
روستای دويالا ،چل و بخش مركزی بلده انتخا شدند سپ از دامداران روستانشينی بهره گرفته شد كره برومی و
ساكن روستاهای هدف بوده و از نظر تعداد سامانهای عرفی ،مساحت سامانهرا و تعرداد دام برهتواننرد معررف نظرام
دامداری منطقه باشند .دامداری در منطقه بر مبنای گلههای گوسفند بوده و نژاد گوسفند در ايرن منطقره از نروع زل و
سنگسری بوده كه سبک جثه و كمخوراک است (مناف حسينی 0111 ،؛ ارزانی .) 0115 ،بامطالعه ميدانی انجرامشرده
در روستاهای هدف ،سه دامدار در سه روستای ،دويالا ،چل و بخش مركزی بلده شناسايی شدند كه بهطور سا نه در
منطقه حضورداشته و مساحت سامانهای تحت اختيار آنان بين  011تا  11هکتار است؛ برهطروریكره مجمروع سره
سامان عرفی بهاره ،تابستانه و پائيزه دامدار ساكن روستای دويالا حدود  711هکتار ،دامدار ساكن روستای چرل 191
هکتار و دامدار ساكن بخش مركزی بلده  701هکتار است .با توجه به پيمايش صحرايی انجام شده ميانگين تعرداد دام
هر دامدار بين  011تا  091رهس دام بوده و نوع دام مالب گوسفند و نژاد زل و سنگسری است ،لذا از دامردارانی بهرره
گرفته شد كه از نظر تعداد دام هم معرف شرايط منطقه باشند (دامدار ساكن روستای دويالا در شروع نمونرهبررداری
 019رهس ،دامدار ساكن روستای چل  011رهس و دامدار ساكن بخش مركزی بلرده  0 1رهس) .برا توجره بره تعرداد
دامدار مورد بررسی و مرور منابع محقق بين  0تا 01روز در ماه در عرصه مراتع منطقه حضورداشته و ايرن حضرور در
منطقه در هرماه به دو قسمت تقسيمشده است بهطوریكه بين  7تا  5روز در ابتدا و انتهای هرمراه در منطقره حضرور
داشته است (مجموع روزهای حضور در منطقه  071روز) .زمان نمونهگيری در فصل بهار با توجه به شروع چرای بهاره
در منطقه تعيين گرديد .با توجه به شروع چرای بهاره در نيمه دوم فروردينماه و حضور گله در سامانهای عرفی بهاره،
انجام گرفت .پايش و ثبت فعاليتهای دامداری در طول فصول مختلف تا نيمه اول فروردين سال بعد ادامه داشرت .در
طول دوره بررسی ،محقق ،تمامی تقويم كاری دامداری ،فروش محصو ا و ميزان هزينههای دامداری را ثبت نمروده
است .در واقع ،تمامی اطالعاا و نتايج براساس مشاهداا خود محقق و مستندسازی دادهها انجامگرفته است.
نتايج و بحث
دورههای کاری و فعاليتهای دامی در فصل بهار

بهطوركلی ،بايد گفت دامداری در منطقه بلده بهصورا سنتی بوده و تقويم كاری دامداران وابستگی به شرايط آ
و هوايی دارد فصل بهار در تقويم شمسی دارای  50روز است كه در اين  50روز اتفاقراا زيرادی در عرصره مرترع رخ
می دهد تغييراا پوشش گياهی نقش زيادی در تغييراا فعاليتهای دامی ايفا مینمايد .چرای دام در مرتع از نيمه دوم
فروردين آماز میشود .در واقع ،اولين دوره كاری در فصل بهار ،بره دوره برره دنبرال يرا در زبران محلری (كرره كش)0
معروف است كه از نيمه دوم فروردين تا انتهای نيمره اول ارديبهشرت ادامره مریيابرد .در ايرن دوره گلره مرادری بره
سامانهای عرفی بهاره برای چرا برده میشوند و برهها در آمل تيمار میشوند .دوره دوم ،دوره دام و دوش است كه در
زبان محلی به (تاش ماه )0معروف است اين دوره از نيمه دوم ارديبهشت آماز میگردد و تا آخر خرداد در مراترع بهراره
 - 0ورهكش :وره به معنای بره و كش به معنای آموش میباشد اين اصطالح به شيردهی و تيمار ميش از بره اشاره دارد
 - 0تاشماه :تاش به معنای دوشيدن است و ماه به معنی دوره است اين اصطالح به شروع دوره دوشيدن دام اشاره دارد
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ادامه پيداكرده و پ از آن ،اين دوره كاری تا آخر مردادماه در مراتع تابستانه ادامره مریيابرد در ايرن دوره شيردوشری
دامها انجام میگردد و معمو گله مادری و برهها باهم به چرا برده میشوند اما در برخی مواقع به خاطر گرمای هوا و
استحصال بيشتر شير از ميشها ،گله برهها در صبح جداگانه به چرا برده میشوند (جدول .)0
جدول .1فعاليتهای مهم دامداری در طول فصل بهار
مقاطع زمانی
فعاليتهای
دامداری
چرای گله مادری در
عرصه
تعليف دستی برهها در
آمل
چرای برهها در عرصه
شيردوشی ميشها
پشمچينی
مأخذ :يافتههای تحقيق

دوره دام و دوش

دوره بره دنبال
نيمه دوم

نيمه اول

نيمه دوم

نيمه اول

نيمه دوم

فروردين

ارديبهشت

ارديبهشت

خرداد

خرداد















-

-

-

-

-













-



-

دورههای کاری و فعاليتهای دامی در فصل تابستان

با شروع فصل تابستان دامداران برای بهرهبرداری از علوفه شادا تر به سرامانهرای عرفری تابسرتانه نقرلمکران
میكنند .اين سامانهای عرفی از نظر ارتفاعی در مناطق مرتفعتری قرار دارند و دارای پوشش مناسربی بررای ترأمين
علوفه دام میباشند .از اينرو ،مطالعاا فصل تابستان در سامانهای عرفی مار خونی بلده ،برا چرل و نسرم دويرالا
انجام گرفت .در فصل تابستان دو دوره كاری مختلف در تقويم كراری دامرداران ديرده مریشرود دوره اول ،دوره دام و
دوش كه مشابه دوره دام و دوش بهاره است .اين دوره از ابتدای تيرماه تا انتهای مردادماه ادامه مریيابرد و از ابتردای
شهريور تا اواسط مهر دوره نركل انداختن يا در زبان محلی ( كرچ ماه )0در سامانهای عرفی تابسرتانه جريران دارد .در
دوره دام و دوش تابستانه تغيير محسوسی در فعاليتهای دامداری به نسبت دوره بهاره اتفاق نمیافتد؛ امرا در فعاليرت
روزانه دام تغييراتی ايجاد میشود .بهطور مشخص تحرک و راهپيمايی دام افزايش میيابد و چرای ثابت و استراحت در
عرصه كاهش میيابد .با شروع دوره نركل انداختن شيردوشی از ميشها قطعشده و قوچها برای جفتگيری وارد گلره
میشوند .رفتهرفته با كوتاهتر شدن روزها مدازمان حضور گله در عرصه مراتع كاهش میيابد (جدول.)0
فعاليتهای دامی در سامانهای عرفی پائيزه منطقه بلده

از نيمه دوم مهرماه چرای دام در مراتع پائيزه كه در حاشيه روستای محل سکونت دامدار هستند آماز میشود .اين
 - 0كرچماه :به دوره جفت گيری گله اشاره دارد
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دوره كاری كه به گله داشت معروف است از  09مهر آمازشده و تا  09آذر ادامه میيابد .در ابتدای دورهفروش دام مازاد
انجام میگيرد و پشمچينی از برخی دامها انجام میگيررد .در طرول ايرن دوره علوفره زمسرتانه جمرعآوری و در آمرل
نگهداری میگردد .همچنين مرمت و بازسازی آمل زمستانه در زمره كارهای دامدار قرار میگيرد (جدول.)0
جدول .2فعاليتهای مهم دامداری در طول فصل تابستان
دوره دام و دوش

مقاطع زمانی
فعاليتهای دامداری
چرای گله مادری در عرصه
چرای برهها در عرصه
شيردوشی ميشها
حضور قوچ در گله
فروش دام مازاد
پشمچينی
مأخذ :يافتههای تحقيق

دوره نركل انداختن

نيمه اول

نيمه دوم

نيمه اول

نيمه دوم

نيمه اول

نيمه دوم

نيمه اول

تير

تير

مرداد

مرداد

شهريور

شهريور

مهر





































-

-

-

-

-

-

-









-

-



-



جدول .3فعاليت دامداری در طول فصل پائيز
مقاطع زمانی
فعاليتهای دامداری
چرای گله مادری در عرصه
چرای برهها در عرصه
دادن دارو به دام
فروش دام مازاد
پشمچينی
مرمت آمل زمستانه
مأخذ :يافتههای تحقيق

دوره گله داشت
نيمه دوم مهر

نيمه اول آبان

نيمه دوم آبان

نيمه اول آذر



























-





-

-









بررسی فعاليت دامداری در فصل زمستان

با شروع بارش برف زمستانه در نيمه دوم آذرماه و كاهش شديد درجه حرارا دامدار ،دام را از عرصه خارج نموده و
در آمل نگهداری مینمايد دوره  001روزه زهگاه به همراه تعليف دستی دام در آمل از نيمه دوم آذر آماز و در نيمه اول
فروردين پايان میيابد .در تعليف دستی دامدار روزی پنج بار مخلوطی از كراه  ،علوفره خشرک و جرو را در سراعاا 1
صبح 01 ،صبح 0 ،بعدازظهر 1 ،بعدازظهر و  01شب در اختيار دام قرار میدهد (جدول ).
جمعبندی دورههای کاری دامدار

با توجه به مطالب فوق در طول يک سال ،پنج دوره فعاليتی متفاوا تعيين گرديد .در چهار دوره بره دنبرال ،دام و

مطالعه نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در جوامع روستایی در روستاهای...
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دوش ،نر كل انداختن و گله داشت دام در عرصره مرترع حضورداشرته و در دوره زهگراه دام در آمرل حضرور دارد .در
مجموع ،دام  0 1روز در عرصه مرتع و  001روز در آمل حضورداشته اسرت .دوره دام دوش بره علرت تغييرر فعاليرت
روزانه دام در بهار و تابستان به دو قسمت تقسيم گرديد .شروع و پايان اين دورههای كاری به شرح ذيرل اسرت :دوره
بره دنبال به مدا  00روز از  09فروردين تا  09ارديبهشرت ،دوره دام و دوش بهراره  7روز از  01ارديبهشرت ترا 00
خرداد و دام و دوش تابستانه  10روز از اول تير تا  00مرداد ،دوره  1روزه نركل انداختن از اول شرهريور ترا  09مهرر،
دوره  11روزه گله داشت از نيمه دوم مهر تا نيمه دوم آذر و درنهايت دوره  001روزه زهگاه و تيمار خالمه از  01آذر تا
 09فروردين.
جدول  .4فعاليت دامداری در فصل زمستان
دوره زهگاه

مقاطع زمانی
فعاليتهای دامداری
تيمار گله در آمل
تعليف دستی گله
زايش و تيمار برههای جديد
دادن دارو به ميشهای باردار
چرای قوچ ،بره و ميش بدون بره در مرتع
مأخذ :يافتههای تحقيق

نيمه دوم آذر

دی

بهمن

اسفند و نيمه اول فروردين

























-

-

-

-



جدول .5ارزش مالی توليداا دامی
محصوالت دامی برحسب كيلوگرم
گوشت ميش
گوشت بره
شير ميش
پنير
سرشير
ماست
كره حيوانی
رومن زرد
دوغ
پشم گوسفند
مأخذ :يافتههای تحقيق

ارزش مالی (تومان)
00911
00111
0111
5911
9911
0111
00111
9111
0911
0911

بررسی بازدهی مالی دامداری سنتی

با توجه به تعيين حجم توليداا دامی در دورههای كراری مختلرف و ميرزان هزينرههرای دامرداری در هريرک از
دورههای كاری با جمعبندی كليه درآمدها و هزينهها بيالن مالی يکساله فعاليرت دامرداری در عرصره مراترع تعيرين
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گرديده است .زم به ذكر است ارزش مالی توليداا دامی كه توسط خود دامدار مصرفشده است نيز در بررسی بيالن
مالی در نظر گرفتهشده است .همچنين ارزش مالی فروش توليداا دامی در منطقه در سرال  0050در جردول  9بيران
گرديده است.
محاسبه هزينه تأمين علوفه زمستانه

با تعيين مقدار حجم انواع خوراک دام در زمستان و تعيين قيمت هر يک از اجزای خوراک دام هزينه تأمين علوفره
در هر سه منطقه برآورد گرديد .قيمت هر كيلوگرم جو  111تومان ،كنستانتره  191تومران كراه  111تومران و علوفره
خشک  91تومان در منطقه تعيين گرديد.
تغذيه دستی در دويالا
روزانه برای كل گله  001كيلوگرم علوفه خشک 1 +كيلوگرم كاه 01 +كيلو جو 01 +كيلو كنستانتره
تغذيه دستی در چل
روزانه برای كل گله  001كيلوگرم علوفه خشک 1 +كيلوگرم كاه 01 +كيلو جو 09 +كيلو كنستانتره
تغذيه دستی در بلده
روزانه برای كل گله  001كيلوگرم علوفه خشک 91 +كيلوگرم كاه 01 +كيلو جو 01 +كيلو كنستانتره
زم به ذكر است با توجه به شرايط آ و هوايی مناسب و پوشش گياهی مطلو در سال  0050دامداران علوفه
خشک مصرفی را از مراتع خود برداشت میكنند و مبلغی برای آن پرداخت نمیكنند.
و برای در نظر گرفتن بيالن مالی سال  0050هزينه تأمين علوفه خشک از كل هزينه تأمين خوراک زمسرتانه دام
كسر میگردد(جدول.)1
جدول .6هزينه تأمين علوفه در دوره  001روزه زهگاه و تيمار خالمه
هزينهها به تومان
هزينه روزانه
كل هزينه مورد انتظار
ارزش ريالی علوفه خشک
مبلغ نهايی پرداختی جهت تأمين علوفه
مأخذ :يافتههای تحقيق

دويالت
011011
00100111
95 1111
1170111

چل
51191
00100111
95 1111
9110111

بلده
001111
00070111
1 11111
1750111

با توجه به بررسی ميدانی تعيين ميزان توليداا دامی و تعيين ارزش مالی توليداا دامداری ،درآمردهای حاصرله از
فعاليت دامداری اعم از فروش دام زنده ،محصو ا لبنری و پشرم محاسربه گرديرده و برا تکميرل پرسشرنامه ميرزان

مطالعه نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در جوامع روستایی در روستاهای...
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هزينههای دامداری نيز تعيين گرديد .بيشترين درآمد دامداران در هر سه منطقره از محرل فرروش دام زنرده هسرت و
فروش محصو ا لبنی و پشم به ترتيب در ردههای بعدی قرار میگيرند .در بخش هزينههرا نيرز در هرر سره منطقره
بيشترين ميزان هزينه مربوط به تأمين خوراک دام در زمستان هست و بعد از آن بيشرترين ميرزان هزينره مربروط بره
دستمزد كارگر و چوپان و هزينههای مربوط به تعمير يا اجاره آمل است .پ از كسر هزينرههرا از مجمروع درآمردها
ميزان سود سا نه تعيين و سود خالص روزانه از فعاليت دامداری تعيين گرديد (جدول.)7
جدول .7ميزان درآمدها و هزينهها و بيالن مالی يکساله دامداری در هر سه منطقه
هزينهها و درآمدها(تومان)
درآمد حاصل از فروش دام
درآمد حاصل از فروش محصو ا لبنی
درآمد حاصل از فروش ساير محصو ا
هزينه كارگر و چوپان
هزينه تأمين خوراک زمستانه دام
هزينه تعمير محل نگهداری دام
هزينه دارو و واكسيناسيون دام
ساير هزينهها
بيالن مالی سال 50
ميانگين درآمد خالص روزانه
مأخذ :يافتههای تحقيق

دويالت
05009111
7191111
091111
- 011111
-1170111
-191111
-011111
-091111
+09 50111
0001

چل
00091111
0091111
001111
-0191111
-9110111
-0091111
-091111
-011111
+09 11111
0007

بلده
01000911
9091111
91111
-9111111
-1750111
-0011111
-001111
- 91111
+07 91911
7111

بر طبق نتايج مطالعاا انجامشده برهها جز توليداا گله محسو میشوند و يک سرمايه بالقوه میباشرند ( 0و)01
 .لذا با توجه به اينکه برهها در سال  0050به دنيا آمدند و تا پايان دوره بررسی به وزنی در حدود  01كيلوگرم رسريدند
بايد ارزش ريالی برهها را محاسبه و بهعنوان سرمايه بالقوه در نظر گرفت .با توجه به تعيين تعرداد بررههرا در هرر سره
منطقه و تعيين وزن آنان ارزش بالقوه مالی محاسبه گرديده و در سود خالص دامدار نيز با توجه به ارزش برهها تعيرين
گرديده است؛ بهطوریكه با در نظر گرفتن ارزش بالقوه برهها سود خالص روزانره دامرداران هرر سره منطقره افرزايش
محسوسی پيدا میكند (جدول.)1
جدول  .8ارزش بالقوه مالی برهها و تعيين سود دامداری
منطقه تعداد برهها ارزش بالقوه به تومان
01 11111
11
دويالا
5011111
71
چل
00091111
59
بلده
مأخذ :يافتههای تحقيق

مجموع سود دامدار در سال 1391
09150111
0 911111
05111911

سود خالص روزانه به تومان
717 1
151 1
10 00

بحث و نتيجهگيری
در مورد دورههای كاری نتايج مطالعه حاضر بيانگر اين هستند كه در طول يک سال پنج دوره كاری متفاوا ( بره
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دنبال ،دام و دوش ،قوچ اندازی ،گله داشت و زهگاه-تيمار خالمه) در نظام دامداری سنتی منطقه بلده وجرود دارد كره
چهار دوره كاری در عرصه مرتع و يک دوره زهگاه-تيمارخالمه در آمل صورا میپذيرد .اين تقسيمبندی از نظر نوع،
تعداد و مدازمان فعاليتهای دامداری مشابه (بارانی 0110 ،؛ هاشمی )0101 ،است.
در اين مطالعه ارزش ريالی و سهم فروش دام بالغ و بره در ميزان درآمد دامدار در دويالا 71درصرد ،در چرل 1
درصد و در بلده  10درصد محاسبه شد همچنين فروش تعداد رهس دام در دويالا معرادل 07درصرد گلره در چرل 01
درصد گله و در بلده  00درصد گله برآورد شد كه اين نتيجه نشان میدهد در منطقه بلده تعرداد رهس دام كمترری بره
نسبت ساير مناطق به فروش رسيده است بهطوریكه ميانگين فروش تعداد دام در منطقه معادل  01درصد گلره بروده
كه اين ميزان در ديگر مطالعاا بين  01تا  9درصد گله برآورد شده است .اين امر میتواند ناشی از كاهش تعرداد دام
در سنواا قبل به علت تلفاا ناشی از سرمای سال قبل بوده و دامداران منطقه بلده بررای افرزايش تعرداد رهس دام و
بزر تر نمودن گله در سال موردبررسی با توجه به مساعد بودن شرايط اقليمی و پوشرش گيراهی فرروش دام خرود را
كاهش دادند.
درزم ينه توليداا دامی محققينی در بررسی اقتصاد و شرايط اجتماعی دامداران در سومالی به ايرن نتيجره رسريدند
شير اصلی ترين عامل بقای ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه روستايی سومالی است (بهنکه .)051 ،درحرالیكره در
مطالعه حاضر سهم ارزش محصو ا لبنی بين  01تا  00درصد توليداا دامی بوده است .با توجه به سرهم حردود 11
درصدی ارزش فروش گوشت و دام زنده در توليداا دامی ،اين توليداا نقش اصلی در بقای دامداری و بازدهی مرالی
در منطقه موردمطالعه را به خود اختصاص دادند .در مورد هزينههای دامداری ،در اين مطالعره نيرز برا بررسری شررايط
دامداری مشخص شد به ترتيب ،هزينه تأمين علوفه زمستانه ،دستمزد چوپان ،هزينه تعمير و نگهداری آمرل بيشرترين
سهم را در هزينههای جاری دامداری دارا هستند و با توجه به نتايج بهدستآمده مشابهت بيشتری با مطالعاا (افراخته،
 0550؛ دهقانيان )0111 ،مشاهده میگردد .در مقوله سود مالی دامداری نتايج اين مطالعه نشان داد اگر برهها بهعنوان
يک سرمايه بالقوه در بررسی بيالن مالی در نظر گرفته شوند تا  71درصد به سود خالص دامدار اضافه میگردد .نکتره
مهم ديگر شرايط خو اقليمی و اثرگذاری بر پوشش گياهی منطقه بوده است كه باعح شده دامردار بتوانرد از سرطح
مراتع خود علوفه مازاد برداشت نمايد و اين علوفه را بهعنوان علوفه خشک در زمستان مصرف نمايد و توانسته تا حدود
 09درصد از هزينههای دامداری را كاهش داده و به سود خالص خود بيفزايد.
نتيجه مهم ديگر اين مطالعه اين است كه با در نظر گرفتن نسبت درآمد به هزينه در دامرداری سرنتی سروددهی
مالی در گله بزر تر (بلده با  0 1رهس دام) بيشتر از دو گله كوچکتر  019را سی در دويرالا و  011رهسری در چرل
است كه اين نتيجه نيز مشابه با نتايج (هاشمی )0101 ،است .علت اين امر اين است كه با افزايش تعرداد رهس دام در
هر گله بهجز هزينه علوفه زمستانه دام ديگر هزينهها مانند دستمزد چوپان و تعمير آمل افزايش محسوسی ندارد لرذا
افزايش متناسب و معقول تعداد رهس دام باعح افزايش سوددهی مالی میشود .با توجه به نتايج بهدسرتآمرده از ايرن
مطالعه و بررسی ديگر مطالعاا نشان میدهد شناسايی دقيق نظام دامداری برای بهبود وضعيت معيشرت دامرداران در
تمامی مناطق كشور الزامی است .پيشنهاد نهايی اين تحقيق اين است كه با توجره بره شررايط اجتمراعی و اقتصرادی
كشور ايران ،برای جلوگيری از خالی شدن روستاهای كشور از جمعيت فعال و مهاجرا جوانان روسرتايی بره شرهرها،
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بايد مطالعاا دقيقی درباره فعاليتهای كارآمد جديد و با بردن بازدهی فعاليتهای سنتی در مناطق روسرتايی انجرام
گيرد .منطقه مورد مطالعه اين پژوهش نيز با توجه به نزديکی به تهران و آمل برهشردا مسرتعد مهراجرا جوانران و
نيروی فعال منطقه به شهرهای اطراف است؛ لذا اين پژوهش نگرشی دقيق به شرايط زندگی مردم روسرتا و دامرداران
روستانشين داشته و به اين نتيجه رسيده كه علی رمم كاهش نيروی كار ،مهراجرا جوانران و عردم پررداختن جوانران
روستايی به دامداری هنوز دامداری سنتی جزئی از زندگی مردم بوده كه در صورا مسراعد برودن شررايط محيطری و
همراهی نهادهای دولتی ،توانمندی برای بهبود شرايط معيشت زندگی روستايی را داراست .همچنين با توجه به برنامره
كاری دامداری در منطقه و در نظر گرفتن شرايط محيطی ،امکان برنامهريزی مؤثر جهت كاهش سختی شغل دامداری
توسط نهادهای مربوطه وجود دارد كه با در نظر گرفتن امکان وقوع حوادث ميرقابلپيشبينی (اعرم از گرمرای شرديد
تابستان و سرمای زودرس در پائيز ،جاری شدن سيل و ريزش سنگ و صخره) بتواننرد در هرر دوره كراری تسرهيالا
زم (علوفه ،سوخت و تسهيالا مالی) جهت بهبود شرايط كاری دامداری و افزايش بازدهی اين فعاليرت را در اختيرار
دامداران و ساكنين مناطق روستايی قرار دهند تا بتوان شاهد پايداری اقتصادی اين مناطق و بقای جوامع روستايی بود.
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Abstract
The ability of rural and nomadic communities of Iran to survive has long been
dependent upon rangelands. Climatic, ethnic and tribal diversity has led to traditional
rangeland-based husbandry systems that have their own calendar and animal husbandry
methods in different regions of Iran. In this study surveying husbandry regime and financial
balance of traditional rangeland-based husbandry systems were carried out in Baladeh-Nour
(part of Central Alborz rangelands). After the initial assessment, three herders who were
representative cases were identified within certain rangelands (Davilat, Chell & Baladeh).
Monitoring their activities of animal husbandry and financial balance analysis was carried
out in a period of one year. Field survey was done from April 2012 to April 2013. The
researcher was involved in rangeland areas at intervals of 15 days and all of the details of
livestock and husbandry activities were recorded. The results showed that in this area
traditional husbandry system has 5 different work seasons in each year. For financial
balance of traditional husbandry systems, all of the costs and revenues were calculated
during the year. The results showed that considering the financial value of the lambs, there
was a daily net profit of 707460 Rials in Davilat, 696400 Rials in Chell and 814220 Rials in
Baladeh had daily net profit. Eventually, it was important in this research to learn more
about traditional husbandry in rural communities to increase the efficiency of livestock
husbandry, to maintain active labor in rural communities and to prevent rural migration to
cities.
Keywords: Rural communities, Work season, Central of Alborz and Baladeh-Nour
rangelands.
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