
بسمه تعالی
)94- 8-16(بندي جلسه یازدهمجمع

١

عشایر و کوچ، اسکان عشایر:  دستور جلسه

و ، مهندس خادم، مهندس صفرزاده، دکتر باغستانی، دکتررزاقی، مهندس مقیمی، مهندس یوسفیدکتر ارزانی: آقایان:حاضرین
، مهندس بهزادمهندس فیاض

مهندس اسکندري: آقاي: غائبین

.خانم مهندس رضایی: اعضاي حاضر از گروه راهبردي

: مباحثی که کلیه اعضاء در مورد آنها اتفاق نظر داشتند

در غیر اینصورت هیچ اتفاق . باید از مواردي که در آن اتفاق نظر وجود دارد در قالب برنامه ششم در موافقت نامه گنجانده شود-1
.ملموسی رخ نخواهد داد

.باید به مردم و مشارکت آنها اهمیت داد و به شکل عملی این مورد به اجرا درآید-2

.رویکرد طرحهاي موفق مطالعه و سپس تعمیم داده شود-3

.باید هزینه هاي تولید را پایین آورده و درآمد دامداري را افزایش داد-4

.برند سازي محصوالت مرتعی مانند گوشت ارگانیک-5

.انی آمارها مانند ممیزي جدید مراتع کشوربه روز رس- 6

:مشکالت جلسه

.مسایل به طور پراکنده بحث شد و از دستور جلسه فاصله گرفته شد-1

.مثال براي سه ماه طول کوچ راه حلی ارایه نشد. بحث مدیریت کوچ منجر به توافق و جمع بندي خاصی نشد-2

:پیشنهادات براي بهبود جلسات آتی

.کمتري براي دستور کار هر جلسه تعیین شودمحورهاي -1

حاضرین دستور کار را در برگه اي یادداشت نموده و در مدت زمان صحبت خود بر روي محورهاي دستور کار صحبت کرده و سعی -2
.کنند راهکار یا راه حلی پیشنهاد نمایند

. اعضا زمان کافی براي تفکر راجع به آنها داشته باشنددستور کار و محورهاي هر جلسه از جلسه قبل تعیین و اعالم شود تا -3

: سایر نقطه نظرات

3تا 2کیلومتر راه می پیمایند و سپس حداقل 30عشایر روزانه حداکثر .دارندکیلومتر 200بیش از یهزار خانوار عشایر کوچ43-
می تصمیم گیري صورت در مورد تقویم کوچ صورت نانقرقباسیستم قبلی با کنترل در .روز استراحت کرده و دوباره حرکت می کنند

. از ییالق به قشالق کوچ زود هنگام نداریم ولی از قشالق به ییالق داریم و همزمان با فصل کشت و سبز بودن مزارع است. گرفت
براي کسانی . ی دیم استواگذاري حقوق بهره برداري بین عشایر، متوسط زمین سه هکتار در خوزستان واگذار شده نصف آن آبی و مابق

قطب مخالف آن شخصص به آنها واگذار مرتعزراعت را به دیگري واگذار کنند در عوض که حاضر می شوند حق زمین واگذار شده براي
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افراد اسکان یافته اغلب دیگر اغلب. راس می باشد40متوسط تعداد دام در کانونهاي اسکان الق استعمده اسکان در قش. می شود
راس 113میانگین دام خانوارهاي عشایري .که هدف نیز همین می باشددامداري نمی کنند و به مشاغل دیگري مشغول هستند

بهترین شیوه بهره برداري از مراتع زندگی عشایري با دو قطب ییالق و قشالق و محوریت . )راس سنگین13راس سبک و 100(است
زیرا در این شیوه حداقل مدتی از سال مرتع استراحت می کند و زندگی عشایري منطبق با طبیعت می باشد و به دام و . باشدکوچ می 

.مرتع خود تعلق خاطر دارند

ل او. براي این کار سه کلید وجود دارد،داشته باشیم و بدانیم می خواهیم چه کار کنیم و چگونهراهبرد بر مبناي دام و مرتعباید-
دامدار روي 36000.ایجاد تشکل مرتعداران، دوم تعریف راهبرد و سوم ساماندهی زنجیره خروجی محصوالت مرتعی از تولید تا مصرف

روستایی از عشایري، کوچ باید دامداري تفکیک . راسی اقتصادي است500و 1000کاغذ در استان مرکزي داریم، در عرصه گله هاي 
راهکار باید بر . مردم خودشان راهکارهایی را اجرا می کنند. اجاره اي استایرانمراتعازدرصد30. شودطوالنی شود تا مرتع آماده

در مرتع باید بر روي . هزار راسی داریم40ي یک راسی تا اکنون مرتعدار.و قشالق را باهم دیدن صورت گیردمبناي دوقطب ییالق
روز در بهار و 45(مراتع میان بند قابلیت دامداري اقتصادي را ندارند. ه بر روي مرتعدارمولفه هاي ثابت دام و مرتع تصمیم گیري شود ن

از مرتع و بهره برداريدر هر مرتعپوشش گیاهیتولید و رسیدن به حداکثر پتانسیل داريهدف مرتع). روز در پاییز توان چرا دارند45
.راس دام بالغ شناسنامه دار در یک واحد می باشد500اندازه اقتصادي در یک سامانه یکپارچه دو قطبی ییالق و قشالق با حداقل

اصالح دستورالعمل ممیزي . واگذاري قطب مخالف به غیر عشایر می تواند زمینه تخریب دوقطب اسکان و قطب مخالف فراهم کند-
شود، در مجموعه دولت یک دیدگاه واحدي راهبرد مناسب براي برنامه ششم تعریف . مرتع اصالح شود تا دامداران اضافی حذف شوند

ممکن است در آینده . شودجدید مرتعی تعریفمشاغل جایگزین . زیرا آمار قدیمی قابل اطمینان نیستآمار بهنگام شود. مطرح گردد
.نه چندان دور مرتع باشد ولی دام و دامدار نباشد

دو مشکل اصلی . متخصص هنوز هم مراتع در حال تخریب استسال قانونگذاري و گسترش تشکیالت و افزایش نیروي 70پس از -
مرتع را بدون دام دیدیم، دامداري هاي وابسته به مرتع اقتصادي نیست و از فقیر ترین اقشار جامعه هستند و اول اینکه. وجود دارد

به لحاظ جنبه (رکرد اقتصادي ندارندبسیاري از مراتع قشالقی کا.این سیستم سود آور نیست. مجبور به تحمل این شیوه زندگی هستند
100د در روستا داریم در حالیکه باید درص70و عشایردر درصد60بره زایی. و دوم اینکه باید تشکل داشته باشیم)هاي غیر دامداري

اخصهاي بهره وري ش. برابر شده اما درآمد تقریبا ثابت مانده است5/2هزینه هاي دامداري سال گذشته6- 5طی . درصد باشد110تا 
بهره وري با علم روز در صنعت مرغداري . باید خط و مشی را تغییر دهیم اگر دام یک رکن است مسول دام باید وارد شود.پایین است
دار مسئولیت باید با یک ساز و کار مناسب بر عهده دام.سود مرتع را واسطه ها می برند. بودبهره وري پایینصورتیکه قبال باال رفته در

.باشد و ما با او مشارکت کنیم نه او با ما

. باید بهره برداران و دامهایشان کددار و شناسنامه دار شوند-

. اکوتوریسم بدون مطالعه باعث معضل جدیدي براي مراتع می شود-

و احیا آن سرمایه چندانی الزم گله داري رو به زوال است و بهبود. وجود بانک اطالعاتی براي مدیریت صحیح در مرتع ضروري می باشد
هزینه علوفه مرتع، . درصد زیان انباشته در سال دارد40هزینه دامداري بیشتر از سود آن بوده و دامداري در بهترین حالت . ندارد
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ن گله داران متوسط س. جزء هزینه هاي جاري دامداري است که دامداران آنرا سود می پندارند... تاسیسات، سرمایه ناشی از میشها و 
اگر دامداران دام خود را بفروشند و پول خود را در بانک بگذارند سود .سال است زیرا جوانها دنبال ضرر نمی روند45باالي 

مشکالتی هستند که باعث می شوند هزینه هاي تولید باال رفته . یک میلیون نفر گله دار در کشور داریم. بیشتري عاید آنها می شود
که ) زمان زایش اولین میش تا آخرین میش(درصد قوچ مازاد، طول دوره زایش طوالنی30نگهداري : م شود که عبارتند ازو یا درآمد ک

13، تلفات )روز می باشد18در سنگسر این زمان (در حالیکه باید زیر دو ماه باشد تا هزینه ها کم شود. روز طول می کشد140گاها تا 
درصد میش ها، سبک فروخته 12درصدي دامهاي بالغ، قصر در رفتن 7رصد هم می رسد، تلفات د50درصدي بره ها که گاهی تا 

شدن برخی بره هاي دیر به دنیا آمده، وجود بیماریها و انگلها، تغذیه نامناسب به نحوي که با وجود خوراك دادن به دامها ضریب تبدیل 
.  گرمی که مقدار مناسبی نمی باشدکیلو5/37به دالیل مختلف پایین است، میانگین وزن فروش 

5حذف قوچ مازاد، حذف میش قصر با سونوگرافی، کاهش تلفات بره ها به کمتر از . اما راهکارهاي پیشنهادي نیز بدین نحو می باشد
بهداشت، تغذیه دام و اصالح نژاد، شناسایی دامهاي درصد با رعایت اصول بهداشتی، افزایش وزن بره ها با مدیریت تولید مثل، رعایت

. مولد خوب و نگهداري آنها، ثبت رکوردها، نگهداري بره هاي سنگین براي اصالح نژاد در حالیکه برعکس این عمل می شود

سه ماه زمان کوچ راه حلی براي. راه حلی که فنی باشد اما از نظر اجتماعی قابل اجرا نباشد کاربردي نبوده و اصال راه حل نمی باشد-
انجمن صنفی مرتعداران عشایري تشکیل شود تا .پیشنهاد نشده و فقط سازمان امور عشایر جایگاه انتظار دام را مطرح کرده است

. مدیریت کوچ را به خود عشایر واگذار کنیم. حقوق خود را پیگیري نمایند

تعداد بهره برداران . درصد تغییر دارند30تا 25زیرا دامها حتی از نوع مولد هم ساالنه . بهره برداران باید شناسایی شوند نه دامهایشان-
.درصد مراتع کشور را عشایر بهره برداري می کنند38. عشایري زیاد شده اما بعد خانوار آنها کم شده است

فه در مراتع قشالقی، گرمی هوا و زیاد شدن کمبود یا فقدان آب و علوعواملی باعث کوچ زودرس می شوند که اهم آنها عبارتند از -
حشرات و بیماریهاي دامی، رقابت در زود رسیدن به ییالق، عادت عشایر به کوچ در زمانی معین و عدم امکان توقف در طول مسیر به 

. دلیل نبودن مراتع خوب و مناسب
عبارتند از فقدان قانون الزم براي م آنها مشکالتی نیز وجو دارند که رسیدگی به این مساله را دشوار کرده است که اه-

متخلفینی که زودتر کوچ کرده و یا فاقد پروانه بوده و یا پروانه چرا خود را تمدید نمی کنند، فقدان قرقبان و کمبود امکاناتی چون بی 
. و چراسیم براي آنها، فقدان اطالعات صحیح از دامداران ذیحق و عدم اعتقاد مسئولین به اهمیت مساله کوچ 

ارگان یا . ما با مردم بومی بیگانه هستیم و اعتقاد عملی به مشارکت آنها نداریم. درصد مشکالت درون سازمانی می باشد70-
اینکه کسی مطالعه کند و شخص دیگر اجرا کند این شیوه در دنیا منسوخ . شخصی که مطالعه می کند باید خودش هم اجرا کند

. شده است
عشایري بهترین شیوه دامداري می باشد جامعه مرتعداري براي عشایر چه کاري انجام داده است؟ آیا مدل اگر دامداري -

کوچ سه جنبه دارد که شامل جنبه هاي فنی، اکولوژیکی و .موفقی براي کوچ داریم تا بتوانیم آنرا مطالعه کرده و تعمیم دهیم
اگر اسکان عشایر به منظور تغییر شغل آنها و خروج آنها از دامداري .گیرداجتماعی می باشد که باید همه آنها مورد مطالعه قرار

انجمن علمی منابع طبیعی و 13. است آیا با توجه به اینکه آنها بهترین اداره کنندگان مراتع هستند این کار اصوال صحیح است؟
دیریت کوچ باید هم دام و هم انسان مورد مطالعه در م. ظرفیتهاي زیادي در مرتع داریم که باید از آنها به خوبی استفاده شود

مالسلاو. مدیریت کوچ موضوع واحد جلسه بعدي باشد. واقع شود


