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 چکيده

ای موجب شده ترا   يلهقبتنوع اقليمی، قومی و . بقای جوامع روستايی و عشايری از ديرباز در ايران وابسته به مراتع بوده است
در ايرن  . ی مختلرف دامرداری باشرد   هرا  روشنظام دامداری سنتی متکی به مراتع در مناطق مختلف ايران دارای تقويم كراری و  

 شده پرداخته( بخشی از مراتع البرز مركزی)مطالعه به بررسی تقويم كاری و بازدهی مالی دامداری سنتی در مراتع منطقه بلده نور 
كه معرف نظام دامرداری منطقره   ( يالا، چل و بلدهدو هایدر روستا)مطالعه پ  از ارزيابی اوليه منطقه، سه دامدار در اين . است
ی از نيمه بردار نمونه. ساله انجام شد ی يکا بازهدر  ها آنهای دامداری و بررسی عملکرد مالی  يتفعالشده و پايش  يیشناسابودند 

روزه در عرصه  09در طول دوره بررسی، محقق در فواصل زمانی . ادامه داشته است 0050ن آماز و تا فروردي 0050دوم فروردين 
كاری نظام دامداری سنتی نتايج نشان داد تقويم. های دام و دامداری را ثبت نموده است يتفعالمراتع حضور داشته و تمام جزئياا 

در مورد ميزان بازدهی مالی دامداری سنتی، . ول يک سال استهای متفاوا دامداری در ط يتفعالكاری با منطقه دارای پنج دوره
، سرود  هرا  برهنتايج در اين بخش نشان داد با در نظر گرفتن ارزش مالی . ها و درآمدها در طول سال محاسبه گرديد ينههزتمامی 

 آنچره يت نها در. ورد گرديدتومان برآ 00 10تومان و در بلده   1 151تومان، در چل  1 717خالص روزانه دامداری در دويالا 
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
 

 .نور، نظام دامداری سنتی جوامع روستايی، دوره كاری، روستاهای هدف بلده: های كليدیواژه
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 قدمهم

 برر اسراس   عمردتا   مراترع  بره  متکری  دامداری نظام كه در مناطق روستايی ايران، داد نشان شده انجام های یبررس
 و گردد یم یبردار بهره سنتی چارچو  نظام در مراتع بخش مهمی از ايران در زيرا شود، یم مديريت سنتی یها دستگاه

 بنرابراين . گيرد ینم قرار جدی توجه مورد منابع اقتصادی یور بهره گذاری و يهسرما بازده اقتصادی، بنگاه يک صورا به

 ی،برردار  بهرهپيامد چنين  (. 0100فياض، )ضروری است  مرتع يتو مالک مديريت در نظام اين یها جنبه دقيق شناخت

 و منظرر كرارگزاران   از و بيشتر سود به دستيابی ،بردار بهره منظر از .استمراتع  گياهی پوشش كيفيت و كميت در تغيير
. نظام دامداری در دنيا بر دو وجه چريدن و چراندن استوار است .دارد مراتع اهميت از پايدار استفاده كشور مراتع مديران

ی، بيشرتر در  برردار  بهرره چريدن، در نظام مديريت مرتع در قالب قطعراا چراگراهی بيشرتر رواج دارد كره ايرن نظرام       
و بيشرتر در  اما چراندن، بيشتر در نظام گله گردانری  . شود یمكشورهای پيشرفته مانند آمريکا،  استراليا و ميره مشاهده 

برارانی،  )شود  یمو آسيای ميانه ديده ( ايران)يانه خاورم –مثل كشورهای شمال و شرق آفريقا  توسعه درحالكشورهای 
، پرنج دوره كراری   در مطالعاتی جهت بررسی تقويم كاری نظام دامداری در البرز شرقی و قريه گيلوان خلخرال (. 0110

و دو ( بره دنبال، دام و دوش و نركل انداختن)فعاليت دامداری تعيين شد كه سه دوره در ييالق  مختلف برای يک سال
نتايج مطالعه در (. 0101هاشمی، ؛0110، بارانی و همکاران)گرفته است  یمانجام ( گله داشت و زهگاه)دوره در قشالق 

ی بومی منطقه نقرش مهمری در   ها گونهمراتع دره آواش اتيوپی نشان داد، درک شرايط محيطی و شناخت دامداران از 
در پرارک ملری لروبرون، تصرميماا     (. 0119 و همکراران،  0ابول)كند  یمی ايفا دار گلهی ها روشتصميماا مديريتی و 
و انردازه   موقع بهباعح رونق دامداری شده و چرای  0119تا  0559ی ها سالاقتصادی در بين  -یدرست فنی و اجتماع

در بررسری  (. 0119، 0 سرئور )مناسب قطعاا چرايی عامل اصلی با  رفتن بازده توليداا دامی در منطقه بروده اسرت   
فقيت و بقای دامداری در شررايط سرخت محيطری منطقره ،     نظام شبانی صحرای كا هاری، نتايج نشان داد، عامل مو

هرای سرنتی    یدامردار بررسی كارآيی انرژی و سرود مرالی   (. 0117، 0كاتيجوا و وارد)دانش بومی چوپانان منطقه است 
 011تعداد دام زيرر  متکی به مرتع در قريه گيلوان خلخال، با محاسبه ارزش ريالی محصو ا دامی، دامداری سنتی با 

 (.0101هاشمی،)ده دانسته است ها فعاليتی زيان ينههزرا با توجه به درآمدها و  رهس

ی اضرافه  هرا  بره عالوه بهی بالغ ها دامدرصد  09، دام مازاد معادل شده انجامدر بحح توليداا دامی، طبق مطالعاا 
توليرداا گلره يراد     عنروان  بهی لبنی ها فرآوردهعالوه بر دام مازاد، از پشم، كرک و . شود یمبر جايگزين در نظر گرفته 

درآمرد و توليرداا دامرداری     عنوان به ها دامدرصد 00معمو    شده مشخصای ديگر در مطالعه. (0515قنبری، )شود  یم
به ايرن نتيجره رسريده كره عشراير      ( 0551)در مطالعه عشاير، تركمان (. 0551اميری، )شوند  یمسا نه به بازار عرضه 

را جرزو درآمرد دامرداری     هرا  آنكنند و  یممازاد  به بازار عرضه   صورا بهی خود را ها دامدرصد از  7/09 هرسالهايران 
های  ينههزی نظام دامداری عشايری، ور بهرهدر بررسی  نيز( 0515)قنبری (. 0551تركمان،)كند  یمعشايری محسو  

ی شامل هزينه علوفه و خوراک دام و هزينه بهداشت و درمران  ا واسطههای  ينههز نام بای گله در بين عشاير را دار نگه

                                                                                                                                                         
1 - Abule 

2 - Lasseur 

3 - Katijua and Ward 
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درآمرد و   ينه ميزانزم در. آورده است حسا  بهی را نيز هزينه متفرقه ا واسطههای  ينههزگله دانسته و حدود نيم درصد 
بررآورد   رهس 9 ی رهسر  011هزينه نظام دامداری سنتی، پژوهش صورا گرفته در فومن، ميزان فروش دام را در گله 

های گله شامل دستمزد چوپان، هزينه خوراک چوپانان،  ينههزو  ستبره ا رهس 09دام پير و  رهس 01نموده كه شامل 
در بررسری نظرام   (. 0550افراختره،  ) سرت ی گلره ا دار نگره سرا نه   ، هزينه دارو و درمان گله و هزينهونقل حملهزينه 

 011هستند كه در گلره   هرسالی نر توليدی ها برهآمده كه دام مازاد هر گله  دست بهدامداری ايل بختياری اين نتيجه 
ی در بحح توليداا دامی در نظرام دامرداری سرنتی    طوركل به(. 0559كياوند، ) ستا( درصد 00)بره نر  00ی معادل رهس

. برره بررآورد شرده اسرت     رهس 11 سرال  هرر ی در رهس 011دانند و تعداد آن در گله  یمايران، بره را جزو توليداا گله 
در بررسی درآمرد  (. 0555امان اللهی، )ی مرتع است بها اجارههای دامداری، دستمزد چوپان و  ينههزين تر مهمهمچنين 

 درآمد درصد 71 حدود عشايری بردار بهره خانوارهای درآمد در مرتع سهم ،دشت لرستان عشاير از مراتع در منطقه كوه

بخش توليداا دامی، بررسی اقتصاد جوامع روسرتايی و   در.  (0100خاكی پور و همکاران، ) ها است آن دامداری خالص
های دامداری بر مبنای افزايش توليد شرير برز    يتفعالشرايط اجتماعی دامداران در سومالی نشان داد كه اساس تمامی 

 (. 051، 0بهنکره )ترين عامل بقای ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه روستايی سومالی است  یاصلاستوار است و شير 
ميليرون نفرر    011تا  011ين ب دهد كه  یمنشان  جهانهای سنتی در سراسر  یدامداربررسی توليد محصو ا لبنی در 

. ميليون واحد دامداری مشغول به كار هستند كه توليداا لبنی گوسفند و بز جزو اهداف اصلی ايرن افرراد اسرت    01در 
حجم توليد شير در سطح پايينی قرار دارند اما نقش اين فررآورده   ازنظردهد اگرچه گوسفند و بز  یمنتايج مطالعه نشان 

  (. 0117، 0دگن)يت است اهم بادر رونق اقتصادی جوامعی كه دارای نظام سنتی دامداری هستند 

تکی به عرصه مرتع را بررسی نموده و بره  عملکرد اقتصادی گوسفند و بز در نظام دامداری سنتی م( 0100)فياض 
برا  . كننده نياز خود دامدار اسرت  ينتأماين نتيجه رسيده است كه عملکرد اقتصادی گوسفند بهتر از بز بوده و بز، بيشتر، 

، بررسی تقويم كاری و بازدهی مالی در جهت پايداری جوامع روستايی و بهبود وضرعيت  گرفته  انجامتوجه به مطالعاا 
 .رسد یم به نظردامداران روستانشين ضروری  معيشت

 هامواد و روش

 گيرینمونهمعرفی منطقه و روش   

ايرن حوضره   . كيلرومتر فاصرله دارد   99( تهرران  -آمل)از جاده اصلی هراز ( نور رودحوزه آبخيز )مراتع منطقه بلده 
تايی مشرخص و اسرتمرار دامرداری در    دليل گزينش بلده، داشتن روستاهای زياد و جوامع روس. كامال  كوهستانی است

يت دامداران روستانشين در  منطقه و جمعهکتار بوده  50111مساحت مراتع بلده حدود . طول سال در مراتع منطقه بود
تعداد دام موجود .  دهند یممراتع استان را تشکيل  برداران بهرهدرصد جمعيت  00نفر بوده كه بيش از  0111بلده حدود 
با توجه بره گسرتردگی عرصره مراترع منطقره،      . ( 010حقيان،  ؛ 0115حيدری و همکاران، )می است واحد دا 79111

برای رسيدن بره نترايج دقيرق،    . ی مديريتی انجام گرفتها روشمطالعه اوليه برای شناخت كامل از شرايط دامداران و 

                                                                                                                                                         
1 - Behnke 

2 - Degen 
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آمده و با توجره بره ايرن بررسری سره       به عملبررسی اوليه از جوامع روستايی و موقعيت جغرافيايی روستاهای منطقه 
شدند سپ  از دامداران روستانشينی بهره گرفته شد كره برومی و    انتخا روستای دويالا، چل و بخش مركزی بلده 

تواننرد معررف نظرام    و تعرداد دام بره   هرا  سامانحت ی عرفی، مساها سامانتعداد  نظر ازساكن روستاهای هدف بوده و 
ی گوسفند بوده و نژاد گوسفند در ايرن منطقره از نروع زل و    ها گلهدامداری در منطقه بر مبنای . دامداری منطقه باشند

 شرده  انجرام ميدانی  بامطالعه(.   0115ارزانی،  ؛ 0111مناف حسينی، )است  خوراک كمسنگسری بوده كه سبک جثه و 
سا نه در  طور بهدر روستاهای هدف، سه دامدار در سه روستای، دويالا، چل و بخش مركزی بلده شناسايی شدند كه 

كره مجمروع سره     یطرور  بره هکتار است؛  11 تا  011ی تحت اختيار آنان بين ها سامانو مساحت  حضورداشتهمنطقه 
 191هکتار، دامدار ساكن روستای چرل   711انه و پائيزه دامدار ساكن روستای دويالا حدود سامان عرفی بهاره، تابست

با توجه به پيمايش صحرايی انجام شده ميانگين تعرداد دام  . هکتار است 701هکتار و دامدار ساكن بخش مركزی بلده 
سنگسری است، لذا از دامردارانی بهرره   دام بوده و نوع دام مالب گوسفند و نژاد زل و  رهس 091تا  011هر دامدار بين 

ی برردار  نمونره دامدار ساكن روستای دويالا در شروع )گرفته شد كه از نظر تعداد دام هم معرف شرايط منطقه باشند 
برا توجره بره تعرداد     (. رهس 1 0و دامدار ساكن بخش مركزی بلرده   رهس 011، دامدار ساكن روستای چل رهس 019

و ايرن حضرور در    حضورداشتهروز در ماه در عرصه مراتع منطقه 01تا   0منابع محقق بين  ی و مروربررس مورددامدار 
 حضرور در منطقره   هرمراه ی انتها وروز در ابتدا  5تا  7كه بين  یطور بهشده است  يمتقسبه دو قسمت  هرماهمنطقه در 

گيری در فصل بهار با توجه به شروع چرای بهاره زمان نمونه(. روز 071مجموع روزهای حضور در منطقه ) است داشته
ی عرفی بهاره، ها سامانماه و حضور گله در  ينفروردبا توجه به شروع چرای بهاره در نيمه دوم . در منطقه تعيين گرديد

در . های دامداری در طول فصول مختلف تا نيمه اول فروردين سال بعد ادامه داشرت  يتفعالپايش و ثبت . انجام گرفت
های دامداری را ثبت نمروده   ينههزطول دوره بررسی، محقق، تمامی تقويم كاری دامداری، فروش محصو ا و ميزان 

 .است گرفته انجام ها دادهدر واقع، تمامی اطالعاا و نتايج براساس مشاهداا خود محقق و مستندسازی . است

 نتايج و بحث

 ی دامی در فصل بهارها تيفعالی کاری و ها دوره

سنتی بوده و تقويم كاری دامداران وابستگی به شرايط آ   صورا بهی، بايد گفت دامداری در منطقه بلده طوركل به
روز اتفاقراا زيرادی در عرصره مرترع رخ      50كه در اين  استروز  50و هوايی دارد فصل بهار در تقويم شمسی دارای 

چرای دام در مرتع از نيمه دوم . نمايد یمدامی ايفا  های يتفعالدهد تغييراا پوشش گياهی نقش زيادی در تغييراا  یم
( 0شك كرره )، اولين دوره كاری در فصل بهار، بره دوره برره دنبرال يرا در زبران محلری       واقع در. شود یمفروردين آماز 

در ايرن دوره گلره مرادری بره     . يابرد  یمر معروف است كه از نيمه دوم فروردين تا انتهای نيمره اول ارديبهشرت ادامره    
دوره دوم، دوره دام و دوش است كه در . شوند یمدر آمل تيمار  ها برهو  شوند یمی عرفی بهاره برای چرا برده ها سامان

گردد و تا آخر خرداد در مراترع بهراره    یممعروف است اين دوره از نيمه دوم ارديبهشت آماز ( 0ماه تاش)زبان محلی به 

                                                                                                                                                         
 بره اشاره داردباشد اين اصطالح به شيردهی و تيمار ميش از  یموره به معنای بره و كش به معنای آموش : كشوره - 0

 تاش به معنای دوشيدن است و ماه به معنی دوره است اين اصطالح به شروع دوره دوشيدن دام اشاره دارد: ماهتاش - 0
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يابرد در ايرن دوره شيردوشری     یمر در مراتع تابستانه ادامره   مردادماهری تا آخر ، اين دوره كاآن از  پ يداكرده و پادامه 
گرمای هوا و  به خاطرشوند اما در برخی مواقع  یمباهم به چرا برده  ها برهگردد و معمو   گله مادری و  یمانجام  ها دام

 (.0جدول )ند شو یمدر صبح جداگانه به چرا برده  ها برهها، گله  يشماستحصال بيشتر شير از 

 های مهم دامداری در طول فصل بهار يتفعال .1جدول
 مقاطع زمانی          

 

های  يتفعال

 دامداری

 دوره دام و دوش دوره بره دنبال

نيمه دوم 

 فروردين

نيمه اول 

 ارديبهشت

نيمه دوم 

 ارديبهشت

نيمه اول 

 خرداد

نيمه دوم 

 خرداد

چرای گله مادری در 
 عرصه

     

در  ها برهتعليف دستی 
 آمل

  - - - 

    - - در عرصه ها برهچرای 
    - - ها يشمشيردوشی 
 -  - - - ينیچ پشم

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

 ی دامی در فصل تابستان ها تيفعالی کاری و ها دوره

 مکران  نقرل ی عرفری تابسرتانه   هرا  سرامان به  تر شادا ی از علوفه بردار بهرهبا شروع فصل تابستان دامداران برای 
ين ترأم ی قرار دارند و دارای پوشش مناسربی بررای   تر مرتفعارتفاعی در مناطق  نظر ازی عرفی ها ساماناين . كنند یم

ی بلده، برا  چرل و نسرم دويرالا     مار خونی عرفی ها سامانرو، مطالعاا فصل تابستان در  ينا از. باشند یمعلوفه دام 
شرود دوره اول، دوره دام و   یمر در فصل تابستان دو دوره كاری مختلف در تقويم كراری دامرداران ديرده    . انجام گرفت

يابرد و از ابتردای    یمر ادامه  مردادماهاين دوره از ابتدای تيرماه تا انتهای . دوش كه مشابه دوره دام و دوش بهاره است
در . ی عرفی تابسرتانه جريران دارد  ها ساماندر ( 0كرچ ماه) مهر دوره نركل انداختن يا در زبان محلی  شهريور تا اواسط

افتد؛ امرا در فعاليرت    ینمهای دامداری به نسبت دوره بهاره اتفاق  يتفعالدوره دام و دوش تابستانه تغيير محسوسی در 
يابد و چرای ثابت و استراحت در  یمهپيمايی دام افزايش مشخص تحرک و را طور به. شود یمروزانه دام تغييراتی ايجاد 

يری وارد گلره  گ جفتبرای  ها قوچو  شده قطعها  يشمانداختن شيردوشی از  ركلبا شروع دوره ن. يابد یمعرصه كاهش 
 (.0جدول)يابد  یمحضور گله در عرصه مراتع كاهش  زمان مداشدن روزها  تر كوتاهبا  رفته رفته. شوند یم

 ی عرفی پائيزه منطقه بلدهها سامانی دامی در ها تيفعال

اين . شود یمچرای دام در مراتع پائيزه كه در حاشيه روستای محل سکونت دامدار هستند آماز  مهرماهاز نيمه دوم 

                                                                                                                                                         
 به دوره جفت گيری گله اشاره دارد: ماهكرچ - 0
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دام مازاد  فروش دورهدر ابتدای . يابد یمآذر ادامه  09و تا  آمازشدهمهر  09داشت معروف است از  دوره كاری كه به گله
ی و در آمرل  آور جمرع در طرول ايرن دوره علوفره زمسرتانه     . گيررد  یمانجام  ها دامينی از برخی چ پشمگيرد و  یمانجام 
  (.0جدول) گيرد یمين مرمت و بازسازی آمل زمستانه در زمره كارهای دامدار قرار چن هم. گردد یمی دار نگه

 ستانهای مهم دامداری در طول فصل تاب يتفعال .2جدول

 مقاطع زمانی                

 

 های دامداری يتفعال

 دوره نركل انداختن دوره دام و دوش

نيمه اول 

 تير

نيمه دوم 

 تير

نيمه اول 

 مرداد

نيمه دوم 

 مرداد

نيمه اول 

 شهريور

نيمه دوم 

 شهريور

نيمه اول 

 مهر

        چرای گله مادری در عرصه
        در عرصه ها برهچرای 

 - - -     ها يشمشيردوشی 
    - - - - حضور قوچ در گله
  - -  - - - فروش دام مازاد

  - - - - - - ينیچ پشم

 های تحقيق يافته: مأخذ    
 

 فعاليت دامداری در طول فصل پائيز .3جدول
 مقاطع زمانی

 

 های دامداری يتفعال

 دوره گله داشت

 نيمه اول آذر نيمه دوم آبان اول آباننيمه  نيمه دوم مهر

     چرای گله مادری در عرصه
     در عرصه ها برهچرای 

     دادن دارو به دام
 - - -  فروش دام مازاد

 - -   ينیچ پشم
     مرمت آمل زمستانه

 های تحقيق يافته: مأخذ

 

 بررسی فعاليت دامداری در فصل زمستان

و كاهش شديد درجه حرارا دامدار، دام را از عرصه خارج نموده و  آذرماهبا شروع بارش برف زمستانه در نيمه دوم 
روزه زهگاه به همراه تعليف دستی دام در آمل از نيمه دوم آذر آماز و در نيمه اول  001نمايد دوره  یمی دار نگهدر آمل 

 1ر روزی پنج بار مخلوطی از كراه ، علوفره خشرک و جرو را در سراعاا      در تعليف دستی دامدا. يابد یمفروردين پايان 
 (.  جدول )دهد  یمشب در اختيار دام قرار  01و  بعدازظهر 1، بعدازظهر 0صبح،   01صبح، 

 ی کاری دامدارها دورهی بند جمع

در چهار دوره بره دنبرال، دام و  . با توجه به مطالب فوق در طول يک سال، پنج دوره فعاليتی متفاوا تعيين گرديد
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 در. و در دوره زهگراه دام در آمرل حضرور دارد    حضورداشرته داشت دام در عرصره مرترع    دوش، نر كل انداختن و گله
علرت تغييرر فعاليرت     دوره دام دوش بره . اسرت  شتهحضورداروز در آمل  001روز در عرصه مرتع و  1 0، دام مجموع

دوره : ی كاری به شرح ذيرل اسرت  ها دورهشروع و پايان اين . روزانه دام در بهار و تابستان به دو قسمت تقسيم گرديد
 00ارديبهشرت ترا    01روز از  7 ارديبهشرت، دوره دام و دوش بهراره    09فروردين تا  09روز از  00بره دنبال به مدا 

مهرر،   09روزه نركل انداختن از اول شرهريور ترا    1 مرداد، دوره  00روز از اول تير تا  10و دام و دوش تابستانه خرداد 
آذر تا  01روزه زهگاه و تيمار خالمه از  001يت دوره درنهاروزه گله داشت از نيمه دوم مهر تا نيمه دوم آذر و  11دوره 
 .  فروردين 09

 ل زمستانفعاليت دامداری در فص .4جدول 

 مقاطع زمانی

 

 های دامداری يتفعال

 دوره زهگاه

 اسفند و نيمه اول فروردين بهمن دی نيمه دوم آذر

     تيمار گله در آمل
     تعليف دستی گله

 -    ی جديدها برهزايش و تيمار 
 - - -  های باردار يشمدادن دارو به 

  - - - مرتعچرای قوچ، بره و ميش بدون بره در 

 های تحقيق يافته: مأخذ

 
 ارزش مالی توليداا دامی .5جدول

 (تومان)ارزش مالی  محصوالت دامی برحسب كيلوگرم
 00911 گوشت ميش
 00111 گوشت بره
 0111 شير ميش
 5911 پنير
 9911 سرشير
 0111 ماست

 00111 كره حيوانی
 9111  رومن زرد
 0911 دوغ

 0911 پشم گوسفند

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

 بررسی بازدهی مالی دامداری سنتی

هرای دامرداری در هريرک از     ينره هزی كراری مختلرف و ميرزان    ها دورهبا توجه به تعيين حجم توليداا دامی در 
ساله فعاليرت دامرداری در عرصره مراترع تعيرين       ها بيالن مالی يک ينههزی كليه درآمدها و بند جمعی كاری با ها دوره
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است نيز در بررسی بيالن  شده مصرف زم به ذكر است ارزش مالی توليداا دامی كه توسط خود دامدار . گرديده است
بيران   9در جردول   0050همچنين ارزش مالی فروش توليداا دامی در منطقه در سرال  . است شده گرفتهمالی در نظر 
 .گرديده است

 علوفه زمستانه نيتأممحاسبه هزينه 

ين علوفره  تأمبا تعيين مقدار حجم انواع خوراک دام در زمستان و تعيين قيمت هر يک از اجزای خوراک دام هزينه 
تومران و علوفره    111تومران كراه    191تومان، كنستانتره  111قيمت هر كيلوگرم جو . در هر سه منطقه برآورد گرديد

 .تومان در منطقه تعيين گرديد 91 خشک 

 اتغذيه دستی در دويال

 كيلو كنستانتره 01+ كيلو جو 01+ يلوگرم كاهك 1 + كيلوگرم علوفه خشک 001روزانه برای كل گله 

 تغذيه دستی در چل

 كيلو كنستانتره 09+ كيلو جو 01+ يلوگرم كاهك 1 + كيلوگرم علوفه خشک 001روزانه برای كل گله 

 تغذيه دستی در بلده 

 كيلو كنستانتره 01+ كيلو جو 01+ يلوگرم كاهك 91+ كيلوگرم علوفه خشک 001روزانه برای كل گله 

دامداران علوفه  0050 زم به ذكر است  با توجه به شرايط آ  و هوايی مناسب و پوشش گياهی مطلو  در سال 
 . كنند ینمكنند و مبلغی برای آن پرداخت  یمخشک مصرفی را از مراتع خود برداشت 

ين خوراک زمسرتانه دام  تأمين علوفه خشک از كل هزينه تأمهزينه  0050و برای در نظر گرفتن بيالن مالی سال 
 (.1جدول)گردد یمكسر 

 روزه زهگاه و تيمار خالمه 001ين علوفه در دوره تأمهزينه  .6جدول

 بلده چل دويالت ها به تومان ينههز

 001111 51191 011011 هزينه روزانه
 00070111 00100111 00100111 كل هزينه مورد انتظار
 11111 1 1111 95 1111 95 ارزش ريالی علوفه خشک

 1750111 9110111 1170111 ين علوفهتأممبلغ نهايی پرداختی جهت 

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

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         
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و  هسرت در هر سه منطقره از محرل فرروش دام زنرده     بيشترين درآمد دامداران . های دامداری نيز تعيين گرديد ينههز
هرا نيرز در هرر سره منطقره       ينههزدر بخش . گيرند یمی بعدی قرار ها ردهفروش محصو ا لبنی و پشم به ترتيب در 

و بعد از آن بيشرترين ميرزان هزينره مربروط بره       هستين خوراک دام در زمستان تأمبيشترين ميزان هزينه مربوط به 
هرا از مجمروع درآمردها     ينره هزپ  از كسر . استهای مربوط به تعمير يا اجاره آمل  ينههزچوپان و  دستمزد  كارگر و

 (.7جدول)ميزان سود سا نه تعيين و سود خالص روزانه از فعاليت دامداری تعيين گرديد 

 ساله دامداری در هر سه منطقه ها و بيالن مالی يک ينههزميزان درآمدها و  .7جدول

 بلده چل دويالت (تومان)رآمدهاها و د ينههز

 01000911 00091111 05009111 درآمد حاصل از فروش دام
 9091111 0091111 7191111 درآمد حاصل از فروش محصو ا لبنی
 91111  001111 091111 درآمد حاصل از فروش ساير محصو ا

 -9111111 -0191111 -011111  هزينه كارگر و چوپان
 -1750111 -9110111 -1170111 خوراک زمستانه دامين تأمهزينه 

 -0011111 -0091111 -191111 ی دامدار نگههزينه تعمير محل 
 -001111 -091111 -011111 هزينه دارو و واكسيناسيون دام

 -91111  -011111 -091111 ها ينههزساير 
 +91911 07 +11111 09 +50111 09 50بيالن مالی سال 

 7111  0007  0001  درآمد خالص روزانهميانگين 

 های تحقيق يافته: مأخذ               
 

( 01و 0)باشرند   یمشوند و يک سرمايه بالقوه  یمجز توليداا گله محسو   ها بره شده انجامنتايج مطالعاا  بر طبق
كيلوگرم رسريدند   01به دنيا آمدند و تا پايان دوره بررسی به وزنی در حدود  0050در سال  ها برهبه اينکه  با توجهلذا . 

در هرر سره    هرا  برره به تعيين تعرداد   با توجه. سرمايه بالقوه در نظر گرفت عنوان بهرا محاسبه و  ها برهبايد ارزش ريالی 
تعيرين   ها برهخالص دامدار نيز با توجه به ارزش منطقه و تعيين وزن آنان ارزش بالقوه مالی محاسبه گرديده و در سود 

سود خالص روزانره دامرداران هرر سره منطقره افرزايش        ها برهكه با در نظر گرفتن ارزش بالقوه  یطور بهگرديده است؛ 
 (. 1جدول)كند  یممحسوسی پيدا 

 و تعيين سود دامداری ها برهارزش بالقوه مالی . 8جدول 

 سود خالص روزانه به تومان 1391مجموع سود دامدار در سال  وه به تومانارزش بالق ها برهتعداد  منطقه

 1 717 09150111 11111 01 11 دويالا
 1 151 911111 0 5011111 71 چل
 00 10 05111911 00091111 59 بلده

 های تحقيق يافته: مأخذ         
 

 یريگ جهينتبحث و 

بره ) ی كاری نتايج مطالعه حاضر بيانگر اين هستند كه در طول يک سال پنج دوره كاری متفاوا ها دورهدر مورد 
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در نظام دامداری سنتی منطقه بلده وجرود دارد كره   ( تيمار خالمه-دنبال، دام و دوش، قوچ اندازی، گله داشت و زهگاه
نوع،  نظر ازبندی  يمتقساين . پذيرد یما تيمارخالمه در آمل صور-چهار دوره كاری در عرصه مرتع و يک دوره زهگاه

 . است( 0101هاشمی،  ؛ 0110بارانی، )های دامداری مشابه  يتفعال زمان مداتعداد و 

  1درصرد، در چرل   71در اين مطالعه ارزش ريالی و سهم فروش دام بالغ و بره در ميزان درآمد دامدار در دويالا 
 01درصرد گلره در چرل    07دام در دويالا معرادل   رهسفروش تعداد  ينچن همدرصد محاسبه شد  10درصد و در بلده 

دام كمترری بره    رهسدهد در منطقه بلده تعرداد   یمدرصد گله برآورد شد كه اين نتيجه نشان  00درصد گله و در بلده 
ده درصد گلره برو   01كه ميانگين فروش تعداد دام در منطقه معادل  یطور بهنسبت ساير مناطق به فروش رسيده است 

تواند ناشی از كاهش تعرداد دام   یماين امر . درصد گله برآورد شده است 9 تا  01كه اين ميزان در ديگر مطالعاا بين 
دام و  رهسدر سنواا قبل به علت تلفاا ناشی از سرمای سال قبل بوده و دامداران منطقه بلده بررای افرزايش تعرداد    

به مساعد بودن شرايط اقليمی و پوشرش گيراهی فرروش دام خرود را     ی با توجه موردبررسنمودن گله در سال  تر بزر 
 .كاهش دادند

ينه توليداا دامی محققينی در بررسی اقتصاد و شرايط اجتماعی دامداران در سومالی به ايرن نتيجره رسريدند    درزم
كره در   یدرحرال (.  051بهنکه، )ترين عامل بقای ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه روستايی سومالی است  یاصلشير 

 11با توجه به سرهم حردود   . درصد توليداا دامی بوده است 00تا  01مطالعه حاضر سهم ارزش محصو ا لبنی بين 
ش اصلی در بقای دامداری و بازدهی مرالی  درصدی ارزش فروش گوشت و دام زنده در توليداا دامی، اين توليداا نق

های دامداری، در اين مطالعره نيرز برا بررسری شررايط       ينههزمورد  در .اختصاص دادند به خودرا  موردمطالعهدر منطقه 
ی آمرل بيشرترين   دار نگهين علوفه زمستانه، دستمزد چوپان، هزينه تعمير و تأمدامداری مشخص شد به ترتيب، هزينه 

افراخته، )مشابهت بيشتری با مطالعاا  آمده دست بههای جاری دامداری دارا هستند و با توجه به نتايج  نهيهزسهم را در 
 عنوان به ها برهدر مقوله سود مالی دامداری نتايج اين مطالعه نشان داد اگر . گردد یممشاهده ( 0111دهقانيان،  ؛ 0550

نکتره  . گردد یمدرصد به  سود خالص دامدار اضافه  71الن مالی در نظر گرفته شوند تا يک سرمايه بالقوه در بررسی بي
ی بر پوشش گياهی منطقه بوده است كه باعح شده دامردار بتوانرد از سرطح    اثرگذارمهم ديگر شرايط خو  اقليمی و 

مصرف نمايد و توانسته تا حدود علوفه خشک در زمستان  عنوان بهمراتع خود علوفه مازاد برداشت نمايد و اين علوفه را 
 .  يفزايدبهای دامداری را كاهش داده و به سود خالص خود  ينههزدرصد از  09

نتيجه مهم ديگر اين مطالعه اين است كه با در نظر گرفتن نسبت درآمد به هزينه در دامرداری سرنتی سروددهی     
ی در چرل  رهسر  011ی در دويرالا و  را س 019 تر وچکكبيشتر از دو گله ( دام رهس 1 0بلده با ) تر بزر مالی در گله 

دام در  رهسعلت اين امر اين است كه با افزايش تعرداد  . است( 0101هاشمی، )است كه اين نتيجه نيز مشابه با نتايج 
ها مانند دستمزد چوپان و تعمير آمل افزايش محسوسی ندارد لرذا   ينههزهزينه علوفه زمستانه دام ديگر  جز بههر  گله  

از ايرن   آمرده  دسرت  بهبا توجه به نتايج . شود یمدام باعح افزايش سوددهی مالی  رهسافزايش متناسب و معقول تعداد 
امرداران در  دهد شناسايی دقيق نظام دامداری برای بهبود وضعيت معيشرت د  یممطالعه و بررسی ديگر مطالعاا نشان 

كه با توجره بره شررايط اجتمراعی و اقتصرادی       است يناپيشنهاد نهايی اين تحقيق . تمامی مناطق كشور الزامی است
كشور ايران، برای جلوگيری از خالی شدن روستاهای كشور از جمعيت فعال و مهاجرا جوانان روسرتايی بره شرهرها،    
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های سنتی در مناطق روسرتايی انجرام    يتفعالد و با  بردن بازدهی های كارآمد جدي يتفعالبايد مطالعاا دقيقی درباره 
مسرتعد مهراجرا جوانران و     شردا  بره اين پژوهش نيز با توجه به نزديکی به تهران و آمل   مطالعه موردمنطقه . گيرد

اران نيروی فعال منطقه به شهرهای اطراف است؛ لذا اين پژوهش نگرشی دقيق به شرايط زندگی مردم روسرتا و دامرد  
رمم كاهش نيروی كار، مهراجرا جوانران و عردم پررداختن جوانران       یعلروستانشين داشته و به اين نتيجه رسيده كه 

روستايی به دامداری هنوز دامداری سنتی جزئی از زندگی مردم بوده كه در صورا مسراعد برودن شررايط محيطری و     
ين با توجه به برنامره  چن هم. ستندگی روستايی را داراهمراهی نهادهای دولتی، توانمندی برای بهبود شرايط معيشت ز
جهت كاهش سختی شغل دامداری  مؤثريزی ر برنامهكاری دامداری در منطقه و در نظر گرفتن شرايط محيطی، امکان 

اعرم از گرمرای شرديد    )بينی  پيش يرقابلمتوسط نهادهای مربوطه وجود دارد كه با در نظر گرفتن امکان وقوع حوادث 
بتواننرد در هرر دوره كراری تسرهيالا     ( ان و سرمای زودرس در پائيز، جاری شدن سيل و ريزش سنگ و صخرهتابست
جهت بهبود شرايط كاری دامداری و افزايش بازدهی اين فعاليرت را در اختيرار   ( علوفه، سوخت و تسهيالا مالی) زم 

 .  ی اقتصادی اين مناطق و بقای جوامع روستايی بوددامداران و ساكنين مناطق روستايی قرار دهند تا بتوان شاهد پايدار
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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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