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  :گروه راهبردي مرتع به شرح زير مرور گرديد 9تا  1خست جمع بندي جلسات ن

مراتع كشور كنوني مسائل و مشكالت اغلب ..... عليرغم افزايش تعداد متخصصين مرتع كشور، صرف اعتبارات و  .1
 .همان مسائل و مشكالتي است كه طي دهه هاي گذشته مطرح مي شده است

 برايدر رسيدن به راه حل  اتع و آبخيزداري كشور يكي از مشكالت عمدهدر سازمان جنگلها، مرنگرش بخشي  .2
 ؟ .است مراتع مشكالت

فراتر از جايگاه مردم و مطرح شدن ضرورت مشاركت مردم، در عمل نقش و  عليرغم ايجاد تشكلهاي مختلف، .3
به لحاظ نظري در . .نمود وبروز پيدا نكرده استدانش بومي آنها جلسات و نشستها در عرصه مرتع نقش مردم و 

 موضوع مشاركت هنوز فهم مشترك و صحيحي از مشاركت  در سازمان وجود ندارد
 هنوز دريافت از مسئله به صورت ملي نيست اتفاق نظر در اين مهم عليرغم در حوزه فرهنگ سازي  .4
هاي دولت، درآمدتغيير تحت شرايطي كه تحوالت اقتصاد جهاني و پي آمد هاي آن بر كشور، اثرات ناشي از  .5

مسائلي است كه هريك به نوعي از طريق تاثيري تاثير تعهدات دولت در كنوانيسونهايي كه در آن عضويت دارد 
به مراتع كشور  كه بر ظرفيتهاي دولت براي تحقق اهداف برنامه هايش در پي دارد مي تواند بر مسائل مربوط

 .تاثير گذار باشد
قانون افزايش بهره وري وجود دارد به دليل عدم اجرا يا اجراي ناقص  ظرفيتهايي كه در قوانين مصوب از جمله .6

 جمع بندي مسول  به خصوص در زمينه تعادل دام و مرتع نياز به تامل و بررسي دارد
در كار تحقيقاتي همه چيز قابل كنترل است، ولي در كار اجرا تاثير عوامل مختلف امكان تحت كنترل درآوردن  .7

ر مسائل اقتصادي و اجتماعي روستائيان، نبود هيچ در آمدي در مناطق روستاها زمينه تاثي.همه عوامل نيست
علم و دانش شناخت از مرتع در ايران كم نيست، ولي وقتي . فشار و دست اندازي به مراتع را فراهم كرده است

كه تكيه آنها بر منابع سازمان اجرايي با مسائلي در اجرا مواجه مي شود كه عمدتا ناشي از فشار بهره برداراني 
اگر پيشرفته ترين علم مرتع هم در اختيار باشد،  تحت شرايط مراتع ايران شكوفا نمي شود . طبيعي است

ولي هر دستگاهي به . كار خود را انجام داده استنيز سازمان جنگلها ،تحقيقات به وظايف خود عمل كرده 
بايد از . ن دخالتها تعادل سيستم مرتع را به هم زده استاي. تناسب حوزه كاري خود به مراتع تجاوز كرده است

نگاه درون بخشي بيرون بياييم مشكل ما خارج از سازمان جنگلها است بايد در آنجا حل مشكل را جستجو 
 محل تامين علوفه نمي داندفقط امروز دنيا مرتع را .كرد

بعد از . چه مي خواهند انجام مي دهندنگاه دوم اينكه مردم هستند و هر. نخست اين كه دولت متولي است  .8
به نظر مي رسد تعامل بين مردم و دولت . ملي شدن سالهاي سال تقابل بين دولت و بهره برداران مطرح است

اگر راهي براي گذراندن چرخ زندگي مردم بدست آورد مي توان به از بين رفتن فشار . بايد با قوت پيگيري شود
سي سال قبل مشكل . مشكالت همان مشكالت سي سال قبل است. وار بودو تخريب بر منابع طبيعي اميد

توسعه ساخت و ساز و بهره بردراي از معادن همه از عرصه منابع طبيعي . شهرك سازي به اين ابعاد نبوده است
ز مسوليت دادن به مردم و هزينه كرد بخشي ا. نبايد درون بخشي به مسئله نگاه كرد. اينها نوپديد هستند. است

 . اعتبارات به دست مردم
مشكل دام مازاد آنگونه كه به طور مستمر در نشستها و جلسات مطرح مي شود، در همه جا اينگونه نيست    .9

. در مناطقي از روستاههاي استان مركزي و مناطقي از استان زنجان جمعيت دام كاهش يافته است:  مثال
اشته و مديريت چراي دام را درعرصه عهده دار بوده اند در فرزندان كساني كه به حرفه دامداري اشتغال د

مناطقي از كشور، تمايلي به اين شغل ندارند و مهاجرين افغان هدايت گله را عهده دار هستند كه تجربه 
افزايش رفاه اجتماعي در ساير اقشار ا جتماعي  اتفاق افتاده است ولي جامعه بهره .مرتعداران گذشته را ندارند

 .از مرتع نسبت به ساير اقشار اجتماعي از رفاه كمتري برخوردار هستندبردار 
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 . بايد منافع مختلف مرتع را تعريف و سپس استفاده از آنها را براي اهداف بهبود مراتع برنامه ريزي نمود   .10
در شيوه . يرندضرورت پذيرش اجتماعي و اينكه مردم ايده ها و برنامه هاي ما را بپذيريند تا در كنار ما قرار گ  .11

هنوز قادر به واگذاري مسؤليت اجراي پروزه هاي اجرايي . هاي كنوني مردم ما را مقابل خود احساس مي كنند
وجود تعداد زيادي پرونده تخلف . اصالح مراتع به مردم نيستيم و نتوانسته ايم راه كار قانوني آن را فراهم كنيم

 . ي اشتباه در عملكرد و رويه هاي مديريت منابع طبيعي استدر منابع طبيعي نشانه خوبي نيست و بيان نوع
طرح مديريت مرتع در قالب يك طرحي كه كليه منابع موجود در مرتع اعم از علوفه، معدن، گياهان دارويي و  .12

همچنين كليه فعاليتهاي اقتصادي متكي به مرتع اعم از زنبورداري و گردشگري و راههاي افزايش بهره وري دام 
سته به مرتع در يك طرح لحاظ و منافع آن در جهت ايجاد درآمد جايگزين براي مرتعدار و كاهش وابستگي واب

 .به علوفه مرتع و كاهش جمعيت دام مورد توجه قرار گيرد
مشكل جدا افتادگي اجزاء سازمان . تغيير در نگرش و تفكر سازمان بازنگري در شيوه عمل در حوزه آبخيزداري  .13

امه اي با پوشش در برگيرنده همه اجزاء سازمان به صورت مجموعه اي هماهنگ، مديريت جزيره و نبود يك برن
 .. اي و بدون ارتباط محتوايي واحدهاي مختلف هر دفتر موافقتنامه جداگانه دارد

عدم تثبيت كاربري شرايط را مستعد دست اندازي به منابع طبيعي كرده و نوعي ناپايداري را در عرصه هاي  .14
در مديريت برنامه ها . سازمان در امر تثبيب كاربري هاي موفق نبوده است ،ع طبيعي را موضوعيت بخشيدهمناب

 و طرحها، سازمان هم مجري است، هم ناظر و هم تحليل گر نتايج، 
 از ابتدا وزن جنگل بيشتر از مرتع بوده و آغاز فعاليت قانونمند سازمان از جنگلها  .15
بايد تناقضها را شناخت اين . رو به افزايش است، بايد براي سرريز جمعيت فكر بشود مرتع مبنع  ثابت ولي تقاضا .16

پي . طور نيست كه همه جا مشكل يكسان باشد در برخي روستايي دام و دامدار از مرتع خارج شده است
ج آمدهاي خشكسالي، كمبود آب و به تبع آن كاهش درآمد مردمي كه به اين منابع وابسته اند، موجب خار

سير مهاجرت از روستا به  .شدن آنان از اين عرصه و تالش براي كسب درآمد در خارج از روستا شده است
 شهر،كاهش تمايل به چوپاني و كاهش جمعيت چوپان با تجربه و حرفه اي از پيامدهاي اين تحوالت است

ه بايد مورد توجه قرار كز مسائلي است مسئله بازرگاني و فروش محصول و تاثير نوسانات قيمت بر درآمد دامدار نيز ا. 17
 گيرد

بايد بين دامدران برخوردار و دامدارني كه كمتر برخوردار هستند تفكيك قائل شويم، اكنون هيچكدام حاضر به   .18
بهره بردران و عشايري بين مديريت مراتع . سرمايه گذاري در مرتع نيستند همه از دولت انتظار سرمايه گذاري دارند

حل مسائل مراتع روستايي نمي تواند . ح مراتع در اختيار آنها است بايد تفكيك قائل شويمه بيشترين سطروستايي ك
مستقل مسئله توسعه روستا ديده شود يكي از درآمد و مشاغل روستايي  استفاده از مرتع براي چراي دام است، افزايش 

 . در مر اتع عشاير بهره وري منابع پائين است. مي گذردسطح زندگي روستائيان به تنهايي از مسير منابع درآمدي مرتع ن
. در مورد عشاير اسكان يافته بايد در نظام دامداري آنها تجديد نظر شود  و به دامداري نيمه صنعتي فكر شود .19

بين عشاير اسكان يافته و عشاير كوچنده بايد تفاوت . اپتيممم اقتصادي جمعيت گله براي مناطق مختلف روشن نيست
در مورد عشاير كوچنده بايد در مورد منبع جايگزين مراتع ميان بند به عنوان محلي براي تامين علوفه چاره اي . ئل شدقا

 . انديشيد
در موضوع مرتع مسئله را نبايد آنقدر در ابعاد بزرگ و گسترده ببينيم كه نتوانيم راه حلي براي برون رفت از   .20   

محدود كنيم كه سرانجام محدود به تعريف چند پروژه خاص شود، مسائلي مانند  مشكالت آن بيابيم و نه آنقدر آن را
و كاهش هزينه هاي آن در جاي خود خوب است ولي نخست از نگاهي جامع تر بايد به يك جمع  رافزايش درآمد مرتعدا

 .بندي برسيم و جايگاه افزايش درآمد و كاهش هزينه در آن نگاه جامع بيابيم و به آن بپردازيم
هنوز اطالعات جامع و كاملي از دام و مرتع نداريم، تا برپايه شناخت نوع مسائل و مشكالتي كه در مراتع مناطق  .21  

 .مختلف كشور وجود دارد و شدت بروز آنها راه حلهاي متناسب با آن را مورد بحث قرار دهيم
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هايي را عهده دار است، و در مديريت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور به حسب وظايف قانوني مسؤليت  .22
مراتع كشور تعيين حق استفاه از مراتع بر اساس ضوابطي كه قانون و آيين نامه هاي مربوطه مشخص كرده ، به عهده 

براي رفع ) تعيين بهره بردار ذيحق، تعداد دام مجاز براي چرا در مراتع و مدت زمان مجاز استفاده از مرتع ( سازمان است
ه مانع از اجراي صحيح اين قانون مي گردد، از جمله دام مازادي كه در بسياري از موارد متاثر از تعداد زياد مسائلي ك

جمعيت بهره بردار است، قانون وظيفه اي براي سازمان تعريف نكرده است، اختياري فراتر از وظايف قانوني براي ورود به 
 .وظيفه تعريف شده در قانون نيز ندارد مسائل ندارد و امكانات الزم حتي براي انجام همين

در پرداختن به موضوع درآمد و هزينه مرتعدار بايد بين نظام عشاير و روستايي تفاوت قائل شويم، و توجه داشته . 23 
اگر در ارائه نظرات، . باشيم كه در روستا درآمد صاحبان دام استفاده كننده از مراتع، عمدتا متكي به كشاورزي است

مد و كاهش هزينه را به عنوان راه حلي براي فراهم كردن زمينه بهبود مراتع مي دانيم بايد درآمد فرد از مرتع افزايش درآ
و كشاورزي را توام مورد مالحظه قرار دهيم عالوه براين در روستا ممكن است برخي افراد كه صاحب دام استفاده كننده 

 . رزي داشته باشنداز مرتع هستند درآمد از منابع غير وابسته به كشاو
   به نظر مي رسد تصور از در آمد زائي از ساير منابع مرتعي براي مرتعدار غير واقعي است، از جمله گياهان  دارويي. 24   
در همه مراتع گياهان دارويي از نظر نوع و تراكم در اندازه اي نيستند كه بتواند درآمد قابل اعتنايي براي مرتعدار داشته ( 

رفع مشكالت پيش .(ه در مناطقي كه اين بهره برداري ها صورت مي گيرد،اغلب توسط غير مرتعدار است باشد، دوم اينك
روي اصالح نظام بازرگاني و داللي پيچيدگي هاي زيادي دارد،  بنابراين توجه به سازو كار بازار از اهميت زيادي برخوردار 

نوز اين اطمينان را نمي توان داد كه فعال كردن اين ، ظرفيت گردشگري فقط در نقاط خاصي مطرح است، ولي ه)است 
ظرفيت منجر به اثر مثبت براي بهبود مراتع گردد، زيرا در مديريت مناطقي كه اكنون عرصه گردشگري است، مشكالتي 

شايد تنها جنبه . وجود دارد كه نگراني هايي را در خصوص تخريب ناشي از گردشگري نادرست را موضوعيت مي بخشد
ه درآمد آن مي تواند در خور توجه براي مرتعدار باشد تغيير كاربري است كه اين امر نيز موضوعي  است كه بايد اي ك

خيلي سنجيده و با اتكاء به قوانيني كه اطمينانهاي الزم را براي عدم انحراف از مسير اهداف آن فراهم نمايد، مورد توجه 
 .قرار گيرد

اي يكدست تلقي كرد، اين گونه نيست كه همه مرتعداران بنيه اقتصادي مناسب  جامعه مرتعدار را نبايد جامعه . 25  
براي هزينه در امر توسعه مرتع نداشته باشند، كمترين هزينه اي كه الاقل از قشر برخوردار مرتعدار مي توان داشت، 

د در اجراي قانون جدي تر در مورد اين بخش از جامعه مرتعدار باي. رعايت ظرفيت چرا و كاهش جمعيت دام مازاد است
بايد توجه داشت كه تخريب مرتع به معني ايجاد نوعي هزينه ملي براي كشور است، زيرا پيامدهاي آن محدود . عمل كرد

به زندگي همان مرتعدار و همان مرتع نمي گردد، هزينه هاي ناشي از فرسايش خاك و كاهش عمر مفيد سدهاي ذخيره 
بين رفتن ذخاير ژني گياهي كشور و كاهش تنوع زيستي كه ايران متعهد به بهبود آن در  اي به دليل افزايش رسوب، از

كنوانسيونهاي بين المللي است، از جمله خسارتهاي ناشي از تخريب مراتع است،از اين رو براي بخشي كه كاهش جمعيت 
 .دام زندگي آنها را مختل نمي كند بايد جدي تر بود

با ظرفيت توليد را از مراتع همه پذيرفته اند، بنابراين در مورد عشاير كوچ رو كه مشكالت اگر اصل استفاده متناسب . 26  
راتع و خروج دير هنگام آنها از مراتع در بسياري از مناطق به دليل تغيير كاربري مراتع ناشي از ورود زود هنگام آنها به م

ميان بند به ساير كاربري ها ازجمله كشاورزي موضوعيت يافته است، بنابراين بايد براي تقويم زماني كه دام در مرتع ميان 
ع در بسياري از موارد زياد و در مواردي غير قابل بند بوده است، چاره انديشي كرد، اگر بپذيريم كه هزينه تخريب مرات

جبران است، خريد زمين هاي كشاورزي درقلمرو ميان بند و تخصيص آنها براي تامين علوفه دام عشاير با حمايت 
تكرار طرح . تسهيالتي دولت به عشاير به عنوان يك راه  حل جهت برون رفت از اين مشكل قابل تامل و بررسي مي باشد

 . تاكنون نتيجه براي حل آن نداشته استمشكل 
بهتر است همه جامعه و دست اندركاران در كشور هزينه هاي الزم براي حل مشكالت مراتع را متقبل شوند  . 27  

كمااينكه در برخي از مسائل از جمله مسئله آب به مراتب توجه بيشتري صورت مي گيرد  و جامعه بخشي از هزينه هاي 
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. ولي در مرتع كه يكي از منافع آن براي كشور  تامين آب سالم است، اين توجه صورت نمي گيردآب را متقبل مي شود 
 .بايد توجه داده شود كه آثار اقتصادي مرتع درصورت پايداري مرتع، دائمي است

ود، به به كاهش درآمد مرتعدار در مواردي كه نوسانات بازار آن را متضرر مي كند، مشابه ساير مسائل توجه نمي ش   .28
محض افزايش قيمت گوشت، با واردات گوشت ارزان درآمد مرتعدار كه علي القاعده بايد متناسب با تورم افزايش يابد، 
كاهش داده مي شود، ولي هزينه هاي آن از جمله تامين جو كه بخشي از هزينه علوفه زمستاني دام را در بر مي گيرد، 

اگر حل مسائلي از اين نوع مورد توجه قرار گيرد، مي توان در افزايش . د تهيه كنددامدار وابسته به مرتع بايد از بازار آزا
 .درآمد مرتعدار كمك موثري داشته باشد

موضوع مرتع يك مسئله توسعه اي است، توجه به همه پتانسيلهاي مرتع از جمله گردشگري، معدن، زنبور عسل    . 29
 . از اين پتانسيلها ديده شود بايد براي ا فزايش درآمد مرتعدار براي آن منافعي

تغيير كاربري با هدف فراهم كردن زمينه بهبود مراتع و اقتصاد بهره بردار مطرح است، ولي موضوعي حساس و   .30 
پيچيده است از اين رو نبايد تا قبل از اطمينان از در  اختيار بودن قوانين كارآمد براي جلوگيري از انحراف از اهداف، به 

نظر به اينكه در همه مراتع پتانسيل الزم براي تغيير كاربري وجود ندارد، بنابراين در مراتعي كه . شود آن رسميت داده
تغيير كاربري موضوعيت مي يابد منافع آن براي عرف هاي هم جوار و به بيان ديگر از اين امكان براي مشكالت مراتع 

 .همجوار نيز بايد استفاده گردد
براي حل مشكالت مرتع مطرح مي گردد از جمله پرورش آبزيان، زنبورداري، گردشگري، در ساير پتانسيلها كه   .31 

 . سازمان از ظرفيت فني الزم براي مديريت آن برخوداري نيست
  : در ادامه اعضاي جلسه به شرح زير نقطه نظرات خود را مطرح كردند

علي رغم اينكه حاكم نبود نظامي كارآمد  اهميت مرتع روشن است ولي وضع موجود خيلي روشن نيست :)مهندس صفرزاده(
در مرتع بر اساس اطالعات دقيق نداريم، وضع موجود را صحيح تبيين نكرده ايم و به همين دليل راه حل خوبي ارائه نكرده 

اشتغال تا زماني كه وضع بهره برداران، . بعد از ملي شدن جنگلها و مراتع شرايط متفاوت و نوعي به هم ريختگي ايجاد شد. ايم
مراتع روستايي است و در تمام سال هم از مرتع استفاده %  62دام و % 72.. و در آمد آنها درست نشود هيچ كاري نميتوان كرد

سطح مرتع در . مي كند هيچ كاري هم نميتوان با آن كرد حتي در مواردي برف روي زمين است دام هم در مرتع است
مراتع، عشايري است كه بخشي با مرتع روستايي % 38. قشالق هم سه ماه هستندماه ييالق و  سه ماه  4صورتيكه عشاير 

بيشتر هم به همين بخش عشايري پرداخته ايم . شواهد نشان مي دهد مراتع عشايري بهتر از مراتع روستايي است. تداخل دارد
  :سؤاالتي از قبيل. و با بخش روستايي به صورت جدي كاري نداريم

  مراتع در چه حدي است؟ ميزان عدم تعادل در -1

 علت عدم تعادل چيست؟  -2

ما از جايگاه مردم در مديريت بهره بردار غفلت كرده ايم قبل از ملي شدن صاحب داشتند و حفظ مي كردند با ملي شدن 
هزار بهره بردار عشاير داريم كه يك ظرفيت حفاظتي براي مرتع هستند و از  230. وجه مردمي مديريت مرتع ضعيف شد

توان . اكنون واگذاري مسئوليت به مردم را پيگيري مي كنيم.جلوگيري مي كنند چون محل تامين معاش آنها است تعرض
ما مردم كه در تمام ايام سال در مرتع . ساعت كار مي كنند 8هزار نفرپرسنل اداري است كه روزانه  6تا  5دولت در حد 

ل كه بايد در برنامه ششم مورد توجه قرار دهيم حساس كردن يكي از مسائ. حضور دارند مورد توجه جدي قرار نداديم
  .مردم نسبت به مراتع  اكنون اين گونه نيست
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مثال، بي تفاوتي مردم نسبت به آتش سوزي مرتع و اينكه منتظر حضور دولت براي خاموش كردن مرتعي هستند كه از  
ب اسكان بخشي از عشاير كه سرريز جمعيت عشاير در قال. قبال حتي درختان صاحب داشتند. آن بهره برداري مي كنند

راس بر اين اساس تعداد  112هكتار ، متوسط دام هر خانوار 150ميانگين مرتع عشاير . هستنتداز مراتع خارج مي شوند
  .دام بيش از ظرفيت مرتع است

عاليتهايي مانند زنبورداري، براي توسعه ف. تنوع بخشي به منابع در آمدي عشاير از مسائل در خور توجه و اهميت هستند
كشت گياهان دارويي، به دليل اينكه بعد از تفكيك وظايف از حوزه مسؤليت سازمان امور عشاير جدا گرديد اعتباري در 
اين زمينه در اختيار سازمان امور عشاير قرار نمي گيرد ولي ما آماده همكاري با دستگاههاي مرتبط هستيم در موارد از 

در مواردي كه  اسكان مي يابند مرتع . ربايجان غربي عشاير اسكان يافته و روستا شده و كد گرفته استجمله  استان آذ
  .قطب مخالف آزاد مي شود

يكي از مشكالت . مطرح است 82ميليون نسبت به  20ميليون مطرح مي شود  و كاهش  70آمار دام  :)مهندس بهزاد(
موضوع راستي آزمايي آمار بايد مورد توجه قرار گيرد در خصوص بهره بردار نبود آمار صحيح و قابل اعتماد است از اين رو 

لحاظ مي شود و جمع كل آمار را به صورت غير واقعي زياد نشان مي ) قشالق و ييالق(استان  2آمار يك بهره بردار در 
خانوار بهره بردار صحيح هزار  916. مميز هاي هم قديمي و مشكالت زيادي دارد و تا كنون  به هنگام نشده است. دهد

مسائلي مانند دامداران بدون پروانه، دامداراني  كه كهولت سن دارد و فرزندانشان اين حرفه را پيگيري نميكنند . نيست
  مطرح ولي ابعاد آن از نظر كميت و مناطق آنها نامشخص است  

ميليون هكتار در دست اجرا 14گذار ولي ميليون هكتار مرتع وا 18.  بخشي از مشكل مربوط به عدم نظارت و پايش است
ضعف در كيفيت برخي از طرحها در مراحل تهيه و حتي تصويب، عدم ..طرح اجرا شده موفق خيلي كم وجود دارد. داريم

برنامه پشت سر گذاشته ايم هيچيك را  5. تطابق طرحها با عرصه در مرتع به نحوي كه نوعي بن بست احساس مي شود
اگر قبلي بايد بازنگري شود، اصالح شود بايد برنامه اي متناسب با شرايط و سياست روز كشور ارائه . بررسي نكرده ايم

  .كنيم

تغيير پست نيروهاي . پرسنل شاغل در مرتع از توانمدي و كيفيت متناسب با مسئوليتهاي دفتر برخوردار نيستند
  و نيروي كيفي پشتيبابي به كارشناس ، عدم ثبات مديريت، نظارت، تهيه طرح، آمار

بايد جهت گيري جلسه به سمتي برود كه حاصل آن ارائه احكام پيشنهادي براي برنامه ششم باشد  :)دكتر احساني(
بحثهاي كلي خوب است ولي در عمل آنچه مي تواند تاثير گذار باشد پيش بيني احكام براي برنامه ششم بر اساس 

ست توجه به احكام برنامه اي و موضوعات خاص در خصوص عشاير مسائلي مانند در ، اهداف ا           ظرفيتها، چالشها، راهبردها
  آمد ، اشتغال، يارانه ها، بهداشت، بايد روشن شود كه درچه بخشي مي خواهيم وارد شويم

يد با. اقتصادي كردن در آمد بهره برداران، آيا مي دانيم يك واحد دامي چه ميزان در آمد خالص دارند :)دكتر باغستاني(
  .اطالعات پايه صحيح در اين زمينه را مورد نظر قرار داد
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جامع نگري و مشاركت . آيا مدل موفقي در كشور داريم كه توسعه آن را براي برنامه ششم مبنا قرار دهيم :)دكتر رزاقي(
كه همه علي رغم اين. مردم از مسائلي است كه در خصوص نحوه انجام آن هنوز در داخل سازمان يك همگرايي نداريم

اينها . براي عرصه اي واحد كار كنيم ، تكرار يك كار براي يك عرصه در دو  مقطع زماني با تغيير مديريتها اتفاق مي افتد
در خصوص جامع نگري در وزارتخانه تفاهم نامه مطرح مي شود ولي در قالب برنامه، عملياتي .  نشانه اي خوبي نيست

نيستند وقتي در جريان تصميم نيستند چگونه انتظار داريم مردم همكاري  صورت نميگيرد مردم در جريان تصميمات
  .  بخش مهمي از  مشكل درون سازماني است. كنند

اسكان، عشاير از گردونه مرتع خارج مي كند، تنوع بخشي مطرح مي شود ولي مهم چگونگي عملي شدن آنها  :)دكتر ارزاني(
راهكار رسيده  3سازمان جنگلها به . صوالت مرتع بايد مورد توجه قرار گيردارگانيك تلقي شدن مح. است كه توجه نشده است

  گياهان دارويي در كنار علوفه- 3مشاركت -2جامع نگري -1:  است

آمار سرشماري بر اساس پرسشنامه هاي . شناسنامه دار كردن دامها و پالك گذاري، مكانيزه كردن اطالعات :)مهندس بهزاد(
  آمار مطمئن از طريق شمارش دام و شناسنامه دار كردن آنها امكان پذير است . افراد استآماري و مبتني بر اظهار 

تفاوت آمار ييالق و . آمار مورد استناد سازمان امور عشاير، آمار مركز آمار ايران است. آمار مشكل داريم: )مهندس نعمت الهي(
در خصوص سوخت . دامي عشاير در كل كشور استميليون واحد  23. قشالق اشتباه ما است كه دو جا محاسبه مي كنيم

در خصوص محصوالت ارگانيك توليدي عشاير طرحي در استان چهارمحال و كرمانشاه در . تحت پوشش است% 80عشاير تا 
مسئله ديگر از بين رفتن ايل . دست انجام است و سه الي چهار سال زمان تا رسيدن به مرحله برند سازي و عملياتي شدن دارد

ها است نتيجه از بين رفتن آن  سه ماه زمان بدون علوفه در عرصه داريم سازمان امور عشاير استفاده از ايستگاه انتظار دام  راه
  .را براي اين مسئله پيشنهاد در در دستور قرار داده است

ريزي در مورد مرتع توجه داشته باشيد كه در خصوص برنامه . اكنون كه در مرحله تنظيم احكام هستيم :)هندس صفر زادهم(
مرتع و دامپزشكي قبال با سازمان امور عشاير بود، بعد از آن به دستگاههاي مربوطه واگذار شد . سازمان عشاير مسئوليتي ندارد

درآمد سرانه خانوار عشاير بر مبناي آمار . ولي سازمان امور عشاير اين بخش از كار را با هماهنگي منابع طبيعي انجام مي دهد 
راس دام مطرح  250تعداد  76اندازه اقتصاد ي سال . ميليون آن مربوط به مرتع است  4ميليون تومان  است  كه  8،  92سال 

مشاركت پذيري خوب است هدف . شده، اكنون كمتر از نصف است جامعه عشاير از نظر سواد نسبت به قبل بهتر شده است
ر بر مرتع مشروط به مديريت صحيح و كفايت منابع محل اسكان اسكان سامان دادن سرريز جمعيت عشاير است، كاهش فشا

آزاد سازي قطب مخالف همه جا منطقي نيست يك هكتار زمين مي گيرد به ازاي چندين هكتار مرتع كه از . براي تامين آنها
طرح هاي موفق را واحد تعادل دام و مرتع، نمونه . محدوديت آب براي اسكان ، پايش را جدي بگيريم. عشاير گرفته مي شود

  .افزايش دهيم

اسكان عشاير به معني تغيير شغل . مرتعدار ، زنبوردار. بهره برداري از يك عرصه به چند نفر پروانه مي دهد :)دكتر ارزاني(
  .نباشد

 تصميم گيري در سطح استان از طريق كميته هاي مشترك ، آموزش در عرصه: )سلحشورمهندس (
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اعضاي جلسه جديد وارد شدند و ديدگاههاي خود را مطرح كردند قدري  با توجه به اينكه برخي از: )مهندس فياض(
موضوعات مطرح شده گرچه  مهم، الزم و به نوعي بايد مورد توجه قرار گيرد ولي مسائل بهتر است مشخص تر در دستور 

  . كار جلسه مورد بحث قرار گيرد

  : دستور پيشنهادي جلسه

زماني كه عشاير به دليل از بين رفتن مراتع ميان بند محلي براي تامين علوفه در چه راه حل و يا راه حلهايي براي سه ماه 
  .عرصه ندارند، وجود دارد كه بتوان به نوعي در احكام برنامه ششم مورد توجه قرار داد

مي اگر حفظ مراتع تحت مديريت عشاير بهتر از مراتع تحت مديريت روستائيان اتفاق مي افتد، آيا عشايري كه اسكان 
يابند الزامي به گرفتن مراتع قطب مخالف آنها بايد باشد؟  با اين فرض كه اگر عشاير بعد از اسكان كاركرد روستائياني را 

آيا بهتر نيست عشاير از مزاياي  اسكان در زمينه . پيدا مي كنند كه تجربه نقش مخرب آنها را در مراتع نشان داده است
د و دولت از طريق حفظ حقوق آنها در مرتع قطب مخالف از نقش آنها در حفظ مراتع بهره من... هاي بهداشت، آموزش و 

  استفاده كند؟ 

 آيا دامداري نيمه صنعتي در مناطق اسكان عشاير اقدام مناسبي و در جهت توسعه عشاير و مراتع كشور است؟

  
 


