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 شهریار نصریمهندس 

                                                                                                                              

  

         

در  یفرهنگ و یاسیس ،یاجتماع ،یاز تحوالت اقتصاد یاریواساس بس هیپا خیهمواره در طول تار صنعت کشاورزی

برنده  شیپ یرویمحرکه ون یرویبه عنوان ن یکشاورزوتوسعه  یکه امروزه کشاورز یبطور ،سرتاسر جهان بوده است

 .توجه قرار می گیردمورد بطور خاص  ییتوسعه بطور عام وتوسعه روستا

بطور مثال در سالهای اخیر  در دهه گذشته به کشاورزی به عنوان توجیه پذیری منافع ملی نیز بسیار توجه می شود ،

در کشور ما هشدار های کمبود منابع آب و شرایط اقلیمی نمونه ای از تعیین باید ها و نباید ها در توسعه کشاورزی 

 .عنوان شده است 

اصولی است که در کشورهای توسعه ، از اهمیت برنامه ریزی دقیق و مدیریت در نهاده ها ی کشاورزی  از آنجایی که

 "یافته قاعده اصلی توسعه کشاورزی محسوب می شود به جهت حصول بهره برداری از نهاده های کشاورزی عمدتا

ل کشت در هر اقلیم با توجه به میزان ، استفاده از بذر مناسب و نوع محصول قاب دشرایط توازن مد نظر قرار می گیر

بطور مثال ممکن است کاشت و داشت برخی از  ،قراردارد کنش و واکنش مستقیم در تقابل با شرایط  اکولوژیکی منطقه 

محصوالت کشاورزی موجب برهم خوردگی خاک و منابع آبهای زیر زمینی در یک منطقه شود و یا موجب شیوع و 

نقش مدیریت کشاورزی و برنامه ریزی دقیق در حفظ تعادل  بین این . در منطقه دیگر گردد افزایش آفات غیر بومی در

 .هر منطقه و جلوگیری از بر هم خوردگی توازن اکوسیستم  در کشاورزی بسیار حائز اهمیت تلقی می شود 

ش و یا کاهش یابد  وبه همچنین در این نوع مدیریت شرایط محیط زیست و گونه های جانوری هم زیست می تواند افزای 

 عنوان تغییر در اکوسیستم طبیعی یک منطقه به حساب می آید.

در تبیین مدیریت کشاورزی برخی موانع قابل تغییر و یا تطبیق با شرایط جدید است و در اصول برنامه ریزی به  "گاها

بررسی ، کشاورزی علمی  عنوان یک نبوغ در جهت متعادل سازی اکوسیستم محسوب می شود ، شرط اول درمدیریت

 آثار و جوانب میزان تغییرات اقلیمی منشعب از بهره برداری است . 

 های الکتریکی در حفظ اکوسیستمعنوان : نقش حصار
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در این رابطه چنانچه بخواهیم در صنعت کشاورزی واژه ی کشاورزی پایدار را در ایران بصورت بنیادی پیاده سازی 

برای ایجاد این تعادل در برخی از موارد   نماییم ، مستلزم رعایت میزان بهره برداری با تعادل اکوسیستم خواهیم بود و

 گامهای خالقانه می تواند موجب کاهش اثرات تخریب محیط زیست شود  . 

طرح حصار الکتریکی نمونه ای از متد هوشمندانه در جهت حفظ تعادل بین بهره برداری کشاورزی  و جلوگیری از 

در غالب طرح  ثبت اختراع و به وسیله اینجانب 1386ل تخریب محیط زیست است که برای اولین بار در ایران  در سا

ف و نتایج یتعار رفتگقرار بررسی و اجرا مورد مشترک با سازمان جهاد کشاورزی  در سی هکتار از اراضی استان گیالن 

  . ین مقاله استذیل خالصه ای ا

 حصار الکتریکی چیست؟

دستگاهی است که بر پایه ایجاد یک جریان گردابی و   

ترس آور بسیار کوتاه موجب فرار حیوانات از مناطق محصور 

در این سیستم یک رشته سیم از روی پایه های ،می شود 

عایق شده در پیرامون مزارع و باغات عبور داده می شود ،و 

با انجام این سامانه چنانچه حیوانات اهلی  ،کتریکی می نمایددستگاه مرکزی  با استفاده از نور خورشید ایجاد ضربان ال

با یک شوک کوتاه الکتریکی مواجه می شوند و این مسئله موجب  ،و یا وحشی به حریم مناطق کشت شده نزدیک شوند

 کشاورزی می شود. و ایجاد حریم درآموزش حیوانات اهلی و وحشی 

ارع و مناطق کشت شده در سطح مز سرگردان به یها ورود دام کشاورزی یکی از عمده مشکالت واحدهای تولیدی

همواره  می باشد ، ورود احشام ،چهارپایان و ماکیان در تمام طول دوره رشد محصوالت از مرحله کاشت تا برداشتباغات 

به دست با اجرا و پیاده سازی این روش دستاوردهای مهمی   می شود ، موجب رکود بهره وری مناسب از سطح زیر کشت

)از جمله گرازها ، ضمن افزایش بازده محصوالت کشاورزی موجب جلوگیری از کشتار بی رویه حیوانات وحشی  ، کهآمد

  ...( و از سوی دیگر جلو گیری از قطع شاخ و برگ درختان گردید. روباه و سمور آبی 
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 کشاورزی مرسوم رچین هاینیازی به  قطع شاخ و برگ درختان برای ساخت پدیگر با پیاده سازی این روش  -

 .)یکی از گام های حفظ تعادل نسبی در محیط زیست(نیست

 بردای در چرای چهار پایان در مراتع و مناطق بکر به خوبی مدیریت می شود .ه بهر -

جلوگیری از تله گذاری برای از بین بردن حیواناتی همچون گراز ، روباه ، گرگ و سمور آبی که در مناطق  -

 شیالت نوعی  آفت محسوب می شود .)کمک موثر به حفظ حیات و حش و محیط زیست(کشاورزی و 

  ساده ترین روش برای ایجاد مناطق قرنطینه کشاورزی به روش موثر -

-  

 نتایج ثبت شده از اجرای حصار الکتریکی

 افتیوک را درش نیشتریچند روز اول گوسفندان و بزها ب یدر ط  النیدر منطقه گ 1386در سال  یمطالعه آمار کیدر 

 گریهمان هفته اول د انیکه در پا یکاسته شد. به طور وارهیبه د وانیکردند. پس از آن هر روز از تعداد برخورد ح

 .دیثبت نگرد واریبا د یبرخورد
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را  یمحدود میمشخص و حر ریکه مس ردیگ یم ادی  وانی، ح یخطر شرط کی جادیدهد پس از ا ینشان م یآمار جهینت

 .برد ینم نیاز ب عا  یرا سر یشرط زیعکس العمل، پره کیکند که  یم دییتا جینتا نیو ا دیحرکت نما

احتماال   دیرس یشدند که به نظر م ینم کیبه آن نزد  یحامل انرژ یها میبدون تجربه برخورد با س زیاز گاوها ن یبرخ

 یاجتماع یریادگی ینوع دیباشد  که شا یم واریبعد از برخوردشان با د  واناتیح ریعکس العمل سا یپس از مشاهده 

 .باشد یاهل واناتیح

سیستم طراحی شده می تواند در موارد ذیل به عنوان یک ابزار مکانیزه در بهره وری مناسب سطح زیر کشت و همچنین 

 :کمک در حفظ تعادل محیط زیست نقش بسزایی داشته باشد

 دامهای سرگردان و یا حیوانات وحشیاستفاده در مزارع و کشتزارها به منظور کنترل ورود  -

 استفاده در استخرهای پرورش ماهی به منظور ممانعت از ورود مارها -

  استفاده در دامداریها و یا چراگاهها به منظور عدم پراکندگی دامها -

 قابلیت  محصور نمودن خزانه  -

 دو از حیوانات وحشیقابلیت استفاده در  مسافرتها و کوه نوردی به منظور محصور نمودن چادرهای ار -

 و پارک های جنگلیحیات وحش  ،استفاده در نگهداری زیستگاهها  -

 استفاده در باغچه ها ی خانگی به منظور جلوگیری از ورود حیوانات دست آموز و یا اهلی -

به عنوان سیستم امنیتی جهت ممانعت از ورود  این دستگاه  ،مدلی ازتحقیق و توسعهدر سالهای اخیر با  -

 در اماکن و تاسیسات نیز مورد استفاده قرار می گیرد.سارقین 

sabz.ir-www.noavaran 
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