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کاهش فشار بر مراتع
از طریق اقتصادی کردن مرتعداری
حسین ارزانی 1و جواد معتمدی

مقدمه

بررسیها نشان میدهد فشار وارد بر مراتع ،بیش از توان آنها است و
بهرهبرداری از آنها ،برابر ضوابط علمی و مطابق با مقیاس تولید نیست
(شکلهای  1تا ( )3محمدی و همکاران1386 ،؛ معتمدی و همکاران،
.)1397
اگر بهرهبرداری از مراتع ،پاسخگوی معیشت و زندگی اقتصادی
مرتعداران نباشد ،فشار بر آن ،موجودیت مرتع را تهدید میکند
(کریمی و کرمیدهکردی1385 ،؛ مظهری و همکاران.)1389 ،
طبیعی است که اندازه کوچکتر از حد بهینه واحدهای مرتعداری،
باعث تخریب هرچه بیشتر مراتع و اندازه بزرگتر از حد مطلوب
نیز باعث اتالف منابعشود ( .)McGregor, 2007ازاینرو بررسی
اجتماعی و نیازهای اقتصادی مرتعداران ،باید از جنبههای اساسی
مدیریت و بهرهبرداری بهینه از مراتع باشد .همچنین باید در شرح
خدمات طرحهای مرتعداری رایج ،تجدیدنظر کرد و به هنگام
ممیزی مراتع و صدور پروانه چرا ،به اندازه مطلوب هر خانوار
و حداقل مساحت مرتع مورد نیاز هر یک از خانوارهای مرتعدار
جهت استفاده چندمنظوره از مرتع ،بهویژه استفاده چرایی ،توجه
خاصی داشت.

شکل -1در زمانیکه هنوز مرتع ،آمادگی الزم را برای چرا ندارد ،تعداد
زیادی دام ،در مرتع مشغول به چرا هستند (گوسفند نژاد ماکویی ،چالدران).
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بررسیها ،گویای این است که هر سال در هنگام ممیزی
مرتع ،به این موضوع توجه کمتری شده و بدون توجه به نیاز
واحدهای پایه اجتماعی و توان اکولوژیکی مراتع در مناطق مختلف
بوهوایی ،پروانه چرا تمدید یا صادر میشود (شکلهای 4و .)5
آ 
این امر سبب خواهد شد ،تعداد مرتعدار بیشتری در مساحتهای
کوچکتری از مرتع به فعالیت مشغول شوند .در نتیجه ،توان تولیدی
مراتع ،کاهش یافته و برقراری رابطه منطقی بین مرتعداران و مراتع
و به تبع آن ،بهبود وضعیت مراتع کشور را ضروری ساخته است
(شکلهای  6تا .)8

رابطه بین حداقل اندازه واحدهای مرتعداری با نیاز
واحدهای پایه اجتماعی و توان اکولوژیکی مراتع
بهطورکلی در شرایط امروز ایران ،چنانچه در استقرار نظام تولید
که از کنش متقابل سه عامل انسان ،دام و مرتع شکل میگیرد
(شکل( )9ارزانی و سنجری ،)1387 ،وضعیت مرتع و توان
اکولوژیکی آن بهعنوان عامل محدودکننده در نظر گرفته شود،
واحد پایه اجتماعی میتواند اساس بهرهبرداری اصولی را تشکیل
دهد و در جهت توسعه پایدار و بهرهبرداری مستمر ،سرمایهگذاری

شکل -2کوچ بیش از ظرفیت چرا و زود هنگام دام به مراتع ییالقی
(گوسفند نژاد ماکویی ،ماکو)

 -*2دانشیار پژوهش ،بخش تحقیقات مرتع ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي ،تهران ،ایران .پست الکترونیکmotamedi@rifr-ac.ir :
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ت چرا و زود هنگام دام به مراتع ییالقی (گوسفند نژاد هرکی ،راژان ،ارومیه)
شکل -3نمای دیگر از کوچ بیش از ظرفی 
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شکل -4ممیزی مراتع در آغاز فصل رویش و تطبیق تعداد دام هر مرتعدار با
تعداد واحد دامی درج شده در پروانه چرا (مسیر کوچ دام از خوی به چالدران)

شکل -5نمای دیگر از ممیزی مراتع
(گوسفند نژاد قزل ،شاهیندژ)

اقتصادی و ایجاد تعادل پویای دام و مرتع ،قابل استفاده باشد.
بهکارگیری اصول مرتعداری ،تنها در صورتی امکانپذیر است که
ارزشهای طبیعی و اکولوژیک مرتع در ارتباط با شرایط اجتماعی
در واحدهای اقتصادی در نظر گرفته شود تا به تأمین نیاز انسان و
هزینههای سرمایهگذاری در مرتع نیز بیانجامد (مظهری و همکاران،
1389؛ میالدفر و همکاران1389 ،؛ محمدی و همکاران.)1386 ،
طبیعی است ،برقراری رابطه منطقی بین مرتعداران و مراتع ،سبب حفظ
منابع تجدیدشونده و دستیابی مرتعداران به درآمد کافی جهت معیشت
و مشارکت در اجرای طرحهای مرتعداریشود .بدین ترتیب ،عالوهبر
اصالح و احیای مراتع؛ افزایش تولید ،بازده و بارآوری نیروی کار (که
از اهداف اساسی طرحهای مرتعداری هستند) ،افزایش مشارکت را

نیز بهدنبال خواهد داشت.
توان تولید و ظرفیت مراتع با توجه به توان اکولوژیک ،در هر
بوهوایی ،محدود و متفاوت است ،از طرفی با توجه به شرایط
منطقه آ 
اقتصادی و اجتماعی و متناسب با پیشرفت تکنولوژی و ضروریات
زندگی ،نیازمندیهای خانوارهای مرتعداران نیز تغییر خواهد کرد؛
لذا ،در هر منطقه آبوهوایی ،باید براساس مدل ارائه شده (شکل،)9
سه عنصر انسان ،دام و مرتع ،مورد مطالعه قرار گیرد تا اندازه واحد
مناسب بهرهبرداری مشخص شود .بنابراین همواره این سؤال مطرح
است که تعداد واحد دامی و مساحت مرتع موردنیاز مرتعداران جهت
تأمین معیشت آنها و سرمایهگذاری در دیگر بخشهای اقتصادی ،در
هر منطقه آبوهوایی چه اندازه است؟
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شکل -6وجود گلههای کوچک و غیراقتصادی در مساحت کوچکی از مرتع

نتایج مطالعات انجام شده

مطالعات زیادی برای تعیین حداقل اندازه واحدهای مرتعداری
متناسب با نیاز واحدهای پایه اجتماعی و توان اکولوژیکی مراتع
جهت استفاده چرایی از مرتع ،در کشورهای دیگر (Child, 1974؛
Galvine & Athornton, 2001؛ )Harrington et al., 1990

انجام و از نتایج آنها در مدیریت مراتع ،استفاده شده است .بهعبارت
دیگر ،انجام این نوع از مطالعات پایه در مرتعداری ،سالهاست
که در کشورهای دیگر تمام شده و هماکنون ،پژوهشهای آنها،
بیشتر بر تعیین حداقل اندازه اقتصادی جهت استفاده چندمنظوره
از مراتع ،متمرکز است .همین امر سبب شده است کشورهایی نظیر
استرالیا و نیوزلند ،صادرکننده پشم و گوشت باشند و با استفاده
از سود اقتصادی نگهداری دام ،معیشت خانوارهای بهرهبردار
تأمین و سرمایهگذاریها در بخشهای دیگر اقتصادی ،انجام
شود .در ایران ،مطالعات بهطور پراکنده و تنها در چند استان
انجام شده است .با توجه به تنوع شرایط آبوهوایی و پوشش

شکل -7وجود چندین خانوار مرتعدار در مساحت کوچکی از مرتع
(مراتع ییالقی کوههای اورین ،خوی)

گیاهی عرصههای مرتعی همچنین متناسب با پیشرفت تکنولوژی
و ضروریات زندگی و تغییر نیاز معیشتی خانوارها ،ضروری است
در نقاط مختلف ،به سؤال مطرح شده در قبل پاسخ داده شود .از
طرفی با توجه به تغییرات اقلیمی ،مطالعات مذکور ،باید هر چند
سال یکبار ،بهنگام شود .برای تحقق این امر ،باید به سؤاالت
مطرح در ذیل ،نیز پاسخ داده شود .ازجمله اینکه باید مشخص شود؛
 یک نوع استفاده از مرتع باید صورت گیرد یا چند نوع؟ درآمد و هزینه هر نوع استفاده ،چقدر است؟ چه عواملی را برای هزینه کمتر و درآمد بیشتر در هر نوعاستفاده ،میتوان تغییر داد؟
 هزینه خانوار ثابت است یا رو به افزایش و چگونه؟ اگر امکان بزرگ کردن واحدهای بهرهبرداری به اندازه مخارجخانوار مرتعدار نباشد ،آیا تنوع در استفاده و استفاده بیشتر از فناوری،
میتواند به کاهش هزینه عملیات مرتعداری ،کمک کند یا خیر؟
 -و اینکه دستیابی به اهداف فوق در چهارچوب طرحهای مرتعداری

شکل -8نمای دیگری از وجود چندین خانوار مرتعدار در مساحت کوچکی از مرتع (مراتع بهاره ،شاهیندژ)
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رایج ،میسر هست یا اینکه باید در شرح خدمات آنها،
اصالحاتی انجام داد و به شیوهای دیگر ،آنها را دنبال کرد؟
بررسیها نشان داد ،مساحت الزم برای چرای
یک واحد دامی در مناطق مختلف اقلیمی ،یکسان
نیست .طبیعی است هرچه اقلیم منطقه ،مرطوبتر و
مقدار بارندگی آن بیشتر باشد ،کمیت و کیفیت علوفه
تولیدی نیز بیشتر و در نتیجه ،نیاز انرژی متابولیسمی
روزانه معادل واحد دامی چراکننده در مراتع ،بیشتر تأمین
خواهد شد .ازاینرو مساحت کمتری برای تأمین نیاز
روزانه یک واحد دامی ،مورد نیاز است (شکل.)10
همچنین ،نسبت درآمد به هزینه گلهداری متکی به مرتع
و بهتبع آن درآمد خالص ساالنه بهرهبردار ،در مراتع با اقلیم
مرطوبتر نسبت به مراتع با اقلیم خشکتر ،بیشتر است.
ضمن اینکه حداقل اندازه مرتع واحدهای بهرهبرداری برای
خانوارهای بهرهبردار ،در مناطق مرطوب ،کمتر از مناطق
خشک و در وضعیتهای متوسط مرتع ،بیشتر از وضعیتهای
عالی و خوب میباشد (ارزانی و همکاران1379 ،؛ محمدی
سرابی و همکاران .)1396 ،ازاینرو تعیین تعداد واحد
دامی و مساحت مرتع مورد نیاز مرتعداران ،جهت تأمین
معیشت آنها ،متناسب با نیاز واحدهای پایه اجتماعی و توان
اکولوژیکی مراتع در مناطق مختلف آبوهوایی ،ضروری است
و در صورت استفادههای دیگر ،باید درآمد هر نوع استفاده ،به

درآمد حاصل از چرای دام ،اضافه شود .از طرفی ،مطالعه وضعیت
موجود تعداد واحد دامی و مساحت مرتع مورد نیاز جهت تأمین
معیشت مرتعداران ،بر این موضوع ،تأکید دارد که مساحت در
اختیار هر مرتعدار در شرایط فعلی ،در اکثر مناطق رویشی ،کمتر
از اندازه بهینه میباشد .بنابراین یا باید اندازه هر واحد عرفی به
اندازه مطلوب خود برسد یا اندازه واحدهای بهرهبرداری به اندازه
مخارج خانوار مرتعدار بزرگ شود .در شرایطی که امکان بزرگ
کردن واحدهای بهرهبرداری به اندازه مخارج خانوار مرتعدار ،میسر
نیست؛ تنوع استفاده از مرتع و کاربرد فناوریهای نوین و انرژیهای
نو ،میتواند به کاهش هزینه عملیات مرتعداری ،کمک کند و در نتیجه
میزان سودآوری را افزایش دهد .بررسیهای انجام شده در مراتع
ییالقی طالقان در خصوص مدیریت بهینه اراضی با تأکید بر ارزش
اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی (موسوی ،)1390 ،نشان میدهد
تنوع استفاده از مراتع ،عالوهبر تأمین نیاز بهرهبرداران ،سبب حفظ
اکوسیستم و ارتقای خدمات اکوسیستمی مرتبط با آنها خواهد شد.

جلوگیری از ادامه وضع موجود و ارائه راهکارهای پیشنهادی

هماکنون که مالك صدور پروانههاي چراي دام ،در تمام طرحهای
مرتعداری واگذار شده در کشور ،دستورالعمل ممیزي مرتع است و
تنها بر مسائل فنی متکی بوده و نقش و جایگاه مسائل اقتصادي
و اجتماعی و محیطزیستی در آن کمرنگ است؛ پیشنهاد میشود
ازاینپس برای واگذاري مراتع به مرتعداران ،شرایط بهینه اقتصادي
تأمین هزینهها
انسان

هزینههای نگهداری و بهداشت

درآمد ناخالص

دام

سرمایهگذاری در مرتع

مرتع

ظرفیت مرتع براساس شرایط اکولوژیک
مدیریت
متغیر
نوع آبوهوا

تعداد دام الزم

نیاز انسان
مبتنی بر مرتع

(براساس درآمد سرانه دام)

مساحت مرتع الزم

(براساس ظرفیت مرتع در هر منطقه
آب و هوایی)

شکل -9رابطه بین حداقل اندازه واحدهای مرتعداری با نیاز واحدهای پایه اجتماعی و توان اکولوژیکی مراتع
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بهمنظور بهرهوري بیشتر از این منابع ،مدنظر قرار گیرد و به
اندازه بهینه مرتع و حداقل تعداد دام مورد نیاز براي رفع نیازهاي
مرتعداران ،توجه شود .برای مثال ،میتوان به حداقل مساحت
مرتع مورد نیاز دامداران استانهای سمنان ،مرکزی و لرستان،
اشاره کرد که در چهارچوب تعیین اندازه اقتصادی و واحدهای
اجتماعی پایه مرتعداری (ارزانی و همکاران ،)1379 ،مطالعه شده
است .همچنین ،تعيين اندازه بهينه واحدهاي بهرهبرداري مرتعي بر
پايه بهرهوري اقتصادي و پايداري اجتماعي ،در مراتع روستایی و
ییالقی اروميه (میالدفر و همکاران ،)1389 ،نمونه دیگری است.
تحقق اهداف فوق ،بهطورقطع نیاز به اصالح شرح خدمات
شکل -10مساحت الزم برای چرای یک واحد دامی در مراتع به تصویر کشیده
طرحهای مرتعداری رایج و ارائه طرحهای مرتعداری جدید مبتنی
شده ،کمتر از  0/8هکتار است.
بر شرایط اقلیمی و خشکسالی حاکم بر عرصههای مرتعی و در
نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی و محیطزیستی حال حاضر
کشور دارد .در این راستا و بهمنظور اقتصادی کردن مرتعداری،
الزم است برخالف پیچیدگیهای اکولوژیکی ،اقتصادی ،اجتماعی
و محیطزیستی موجود در مسیر اجرا ،دامداران خردهپا (شکلهای
 11تا  )13را تشویق به تغییر معیشت و زمینه اشتغال آنان را در
دیگر حرفههای مرتبط با مرتع ،فراهم کرد .جهت نیل به این هدف و
مدیریت بهتر عرصهها ،باید به دیگر خدمات و جنبههای استفاده از
مرتع (استفاده چندمنظوره) ،همچنین فناوریهای قابل استفاده ،توجه
ویژهای داشت (ارزانی و همکاران1395 ،؛ محمدی سرابی.)1396 ،
شکل -11دامداران خردهپا که تعداد دام آنها ،کمتر از  50واحد دامی است.
توسعه مشاغل مرتبط با مرتع و افزایش درآمد خالص سرانه
خانوار در طول سال ،نیز میتواند باعث کاهش وابستگی خانوارهای
متکی به مرتع شود .برای مثال توجه به سایر جنبههای درآمدزای
مراتع مانند بهرهبرداری از گیاهان دارویی و محصوالت فرعی
(معتمدی و همکاران1396 ،؛ موقری و همکاران ،)1393 ،گردشگری
آزاد در مرتع و پرورش زنبورعسل (اداک و همکاران،)1397 ،
به افزایش میزان درآمد در واحد سطح کمک خواهد کرد و ضمن
رعایت اندازه بهینه ،تعداد بهرهبردار بیشتری میتوانند معیشت خود
را از این محل تأمین کنند .در این ارتباط ،میانگین درآمد ناخالص
بهرهبرداری از گیاهان علوفهای خوراکی در یک دوره برداشت در
سال  ،1394برای هر خانوار بهرهبردار در جنوب آذربایجان غربی
(شکلهای 14تا  ،)16حدود  6986135تومان گزارش شد .پس از
شکل -12غیراقتصادی بودن فعالیتهای دامداران خردهپا
کسر هزینههای آشکار و پنهان بهرهبرداری ،درآمد خالص هر خانوار
در این شکل ،شیردوشی دامها ،توسط دست و با سختی زیاد و بدون اصول
بهداشتی ،انجام میگیرد.
در دوره بهرهبرداری ،به  5353497/5تومان رسید که سود اقتصادی
هر خانوار از درآمد ناخالص 4017682/5 ،تومان در سال و رانت
اقتصادی بهرهبرداری از گیاهان ذکر شده 252525 ،تومان در هر
هکتار در سال است (معتمدی و همکاران .)1396 ،همچنین با بررسی
نقش زنبورداری در افزایش درآمد مرتعدار در مراتع روستای ژیوار
کردستان؛ مقدار سود زنبورداری به ازای هر کندوی مدرن233307 ،
تومان و به ازای هر کندوی بومی 160525 ،تومان ،گزارش شد .در
این راستا ،مقدار عسل تولیدی در یک کندوی مدرن  14/6و در یک
کندوی بومی 4/6 ،کیلوگرم بوده است (اداک و همکاران.)1397 ،
بهطورکلی؛ زنبورداری ،بهرهبرداری از گیاهان دارویی و گردشگری
آزاد در مرتع ،ازجمله فعالیتهای تولیدی است که میتواند با سرمایه شکل -13بهعلت عدم توانایی مالی ،پشم گوسفندان بهصورت سنتی ،چیده میشود.
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شکل -14بهرهبرداری از گیاهان دارویی مرتع (مراتع وارناسا ،نقده)

شکل -15نمای دیگر از بهرهبرداری گیاهان دارویی مرتع
(مراتع ییالقی قرمزی یورد ،شاهیندژ)

کم ،اشتغال ایجاد کند و بهعنوان یک راهکار ،سبب افزایش درآمد
بهرهبرداران از مراتع ،تعادل دام در مرتع ،بهبود وضعیت اقتصادی
مرتعداران و مشارکت در طرحهای مرتعداری شود .بهعبارتی ،مدیریت
اصولی استفاده از مراتع و استفاده چندمنظوره ،میتواند عامل مهمی
در ارتقای سطح درآمد خانوارهای بهرهبردار ،کاهش فشار بر مراتع
و گامی به سوی شکوفایی اقتصادی در بهرهبرداری از مراتع باشد.
با توجه به اینکه ،در شرایط کنونی ،محققان دیگر (افتخاری و
همکاران1395 ،؛ برهانی و همکاران1393 ،؛ دهداری و همکاران،
 ،)1393وضعیت مراتع دارای طرح مرتعداری را از نظر شاخصهای
مختلف اکولوژیک ،بهتر از مراتع فاقد طرح مرتعداری بیان کردهاند،
الزم است تهیه طرحهای مرتعداری و بهویژه طرحهای مرتعداری
الگویی و تلفیقی ،برای مراتع فاقد طرح ،در اولویت برنامههای این
بخش قرار گیرد .این موضوع ،با توجه به بینظمی و آشفتگی قابل
مشاهده در نحوه بهرهبرداری از مراتع و همچنین وابستگی زندگی
معیشتی دامداران و بهرهبرداران محلی به مراتع ،اهمیت زیادی دارد.
ایجاد سیاستهای تشویقی برای بهرهبرداران بهمنظور استفادههای
چندمنظوره از مراتع برای افزایش درآمد و معیشت پایدار ،ازجمله

شکل  -17مرتع داری که با سیاستهای تشویقی ،دامهای خود را فروخته و در
حال حاضر در چهارچوب استفاده چندمنظوره از مراتع ،به پرورش زنبورعسل
و بهرهبرداری از گیاهان دارویی میپردازد (مراتع ییالقی علیآباد موسیری،
کوهرنگ ،چهارمحال و بختیاری).
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شکل -16فروش گیاهان دارویی
در بازارهای محلی (سهراهی
سیلوانا ،ارومیه)

راهکارهای بهرهبرداری پایدار از مراتع است (شکلهای  17و
 .)18بهگونهای که ادارات منابع طبیعی ،باید پروانه استفاده از
دیگر خدمات اکوسیستم مرتع نظیر زنبورداری ،بهرهبرداری از
گیاهان دارویی و محصوالت فرعی را به اسم مرتعدار عرفی صادر
کنند تا رغبت و عالقه بهرهبردار را به دیگر حرفههای مرتبط با
مرتع ،برانگیزند و بتوانند همکاری الزم را با جوامع شهری و
روستایی برای حفظ بهتر منابع طبیعی ،بهکار گیرند .ازاینرو،
برای اقتصادی شدن واحدهای مرتعداری ،ضروری است ،همه
درآمدهای ناشی از استفاده چندمنظوره ،به مرتعدار برسد و از
تهیه طرحهای مجزا ،خودداری شود تا هدف اقتصادی کردن
واحدهای بهرهبرداری در مراتع و حفظ و احیای آنها و افزایش
مشارکت مرتعدار در اجرای طرحهای مرتعداری ،محقق شود.

جمعبندی

با توجه به بیشتر بررسیهای انجام شده که مسئله غالب مراتع،
معیشت پایدار است ،تعیین اندازه مناسب مرتع به ازای هر
خانوار مرتعدار که در این اندازه از مرتع بتواند عالوهبر تأمین

شکل  -18مرتعداری که تعداد دامهای خود را به مقدار زیادی کاهش
داده و عالقهمند به اجرای طرحهای مرتعداری چندمنظوره است
(مراتع ییالقی و مرزی شیوه سور ،منطقه مرگور ،ارومیه).

شکل  -19درصورتیکه همه متخصصان ،انرژی و توان خود را روی هماهنگی
و همکاری با یگدیگر نگذارند و تحلیل درست و واقعبینانهای از وضعیت
موجود مراتع نداشته باشند و راهکار مناسب برای حذف دامداران خردهپا
و تغییر معیشت آنها ارائه ندهند ،مرتعداری اقتصادی ،محقق نخواهد شد.

شکل  -20دامدار خسته از وضعیت معیشتی خود ،با رغبت تمام ،حاضر به
ترک دامداری است ولی چون راه امرار معاش دیگری در بیرون از مرتع ،ندارد،
به ناچار به وضعیت موجود ،ادامه میدهد.

شکل  -21پسرک جوان که راه اشتباه بزرگان خود را میپیماید و سرنوشتی
وخیمتر از آنها ،در انتظار دارد.

نیازهای وابسته به مرتعداری ،معیشت مناسبی را برای خانوار
ایجاد کند ،اهمیت دارد و اگر با دقت انجام شود ،میتواند مدیران
و کارشناسان را در شناخت و حل مسائل اقتصادی -اجتماعی
مرتعداران یاری دهد .از طرفی در حال حاضر که عمده مرتعداران،
دامدار هستند؛ اولویت دفتر امور مراتع ،باید تهیه طرحهای
مرتعداری اقتصادی یا طرحهای مرتعداری با وسعت زیاد باشد.
برای تحقق این امر ،باید با استفاده از فناوریهای نوین و
انرژیهای نو در مرتع ،هزینههای دامداری را کاهش و با استفاده
چندمنظوره از مرتع ،طی یک دوره  10ساله ،سطوح غیراقتصادی را
تبدیل به سطوح اقتصادی کرد .تا زمانیکه هزینههای مرتعداری ارزان
نشود ،همچنین نتوانیم مرتعداران را توانمند کنیم و رفاه آنان را باال
ببریم؛ شاهد تخریب مراتع خواهیم بود .بنابراین ارزان کردن مرتعداری،
توانمند کردن مرتعداران و باال بردن رفاه آنان ،سه پیششرط اساسی
برای جلوگیری از تخریب مراتع میباشد (شکلهای  19تا .)21
در این راستا ،با هدف معرفي و اجراي استراتژيهاي مديريت
چرا با استفاده از حصار الكتريكي (خورشيدي) (شکلهای  22و
 ،)23بهعنوان فناوري نوين در راستاي كاهش هزينههاي چراي دام،
همچنين اجراي اقتصاد چندمحصولي در مراتع طالقان میانی؛ گزارش
شد که اجراي سيستم چرایي عالوهبر توانايي حذف چوپان براي
هدايت و نگهداري دام و در نتيجه كاهش هزينه مرتعداري ،موجب
افزايش طول دوره چراي دام از مرتع و به تبع آن هزينه كمتر تعليف
زمستانه میشود و كاهش هزينه سرانه دام را در پي خواهد داشت
(ارزانی و همکاران.)1396 ،
هنوز راه زیادی تا رسیدن به حد مطلوب استفاده چندمنظوره از
مراتع وجود دارد؛ اما واقعیت این است ،ازاینپس نباید از مراتع تنها برای
تولیدات دامی استفاده کرد ،بلکه نشان و برچسب مرتعی بودن برای توریسم
(گردش آزاد در مرتع) و تولیدات سبز و تمیز در مقابل دامهای رشدیافته
با هورمون در محیطهای بسته دامداری ،جهت بازاریابی محصوالت
مرتعی الزم است .عالوهبراین ،استفاده از گیاهان بومی و محصوالت
بازارپسند ،سبب افزایش درآمد حاصل از استفاده چندمنظوره از مرتع
میشود (ارزانی و همکاران .)1395 ،از طرفی ،چنانچه بهمنظور پیشگیری
از چرای محدودههای عرفی ،توسط دامداران و بهرهبرداران غیرقانونی،
سیاستهای تهدید مکانیکی حدود مراتع با حصارهای الکتریکی و
مجازی در دستور کار قرار گیرد ،میتوان هزینههای اجرا و پیادهسازی
این فناوریها را نیز بهعنوان هزینههای بنگاه مرتعداری لحاظ و اندازه
بهینه مرتع را با در نظر گرفتن آن تعیین کرد ،بهگونهای که ضمن محصور
کردن عرصههای مرتعی ،این عملیات از نظر اقتصادی نیز مقرونبهصرفه
باشد .ضرورت این مسئله بهویژه با توجه به گستردگی عرصهها و
اندازه بزرگ سایز مطلوب که کنترل مستمر انسانی را با مشکل مواجه
میسازد ،بیش ازپیش نمایان است (محمدی سرابی و همکاران.)1396 ،
ارائه طرحهای مرتعداری الگویی (تلفیقی) با قابلیت توجه به هر سه
جنبه مسائل اقتصادی -اجتماعی ،اصول فنی و سیاست و قوانین و تأکید
بر استفاده چندمنظوره از مراتع و استفاده از فناوریهای نوین و انرژیهای
نو در مدیریت مرتع ،عالوهبر افزایش جذابیت ،سبب اقتصادی شدن
مرتعداری و افزایش رفاه و توانمندسازی جوامع بهرهبردار عرفی میشود.
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شکل -22پنل خورشیدی و سیمهای حصار الکتریکی (طراحی شده توسط
دانشگاه تهران) (مراتع ییالقی طالقان)

شکل -23پنل خورشیدی (طراحی شده توسط دانشگاه تهران)
(مراتع ییالقی طالقان)
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