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  و اقتصادي كردن دامداري نهايي كردن دستورالعمل ايل راه براي برنامه ششم: دستور جلسه

مهندس صادقي پناه، ، مهندس مقيمي، مهندس خادممهندس يوسفي، ،  دكتر باغستاني، دكتر رزاقي ،دكتر ارزاني: آقايان :حاضرين
  ، دكتر عليرضا افتخاريمهندس فياض ، ، مهندس بهزادمهندس والي

  ، دكتر فرح پورمهندس اسكندري: آقايان: ينغائب

  : مباحثي كه كليه اعضاء در مورد آنها اتفاق نظر داشتند

  .بايد در مورد ايل راه يك دستورالعمل تهيه شود و همان دستورالعمل در برنامه ششم گنجانده شود -1

راهها مشخص شده و بهتر بتوان براي حل اين معضل  بايد در مورد ايل راه ها مطالعه جامعي صورت گيرد تا وضعيت و مشكالت ايل -2
  .عشاير تصميم گيري نمود

   .بايد دامداري اقتصادي شود و هزينه هاي آن كم شود -3

  :مشكالت جلسه

و الزام اعضاء به پاسخگويي پيشنهاد تنظيم گوشي در وضعيت جلسه  جهت زنگ تلفن هاي همراه برخي بي نظمي ناشي از  -1
  اس صداي زنگ گوشي جلوگيري از انعك

  در جلسهبحث هاي دو نفره مواردي از  -2

  :. پيشنهادات

اين دستورالعمل از مجموع پيشنهادات و با توجه به كلمات كليدي مهم (دستورالعمل پيشنهادي راجع به ايل راه براي برنامه ششم 
  )تهيه شده است

ايل راه هاي  ، مسيرمراتع ميان بند و تثبيت مالكيتربري مرتع كاحفظ  عالوه بردولت مكلف است براي رفع مشكالت كوچ عشاير،  -
عشاير اقدام  ساماندهي كوچ احداث اطراقگاه و ،ايل راه هاي تصرف شده ءاحيانسبت به  و همچنينتعيين   عالمتگذاريبا  را موجود
  . بط اقدام شوددر مواردي كه براي رفع اين مشكل نياز به پژوهش باشد از طريق مراجع پژوهشي ذير. نمايد

  : ارائه شده در جلسه نظرات

  .بايد بررسي شود كه براي ايل راه چه اتفاقي افتاده است -

  سيصد هزار پرونده قضايي در منابع طبيعي داريم -

  ).مهندس بهزاد(دبا نظر خود عشاير در مكانيابي اطراقگاه امكانپذير مي باشو تنها از راه احداث اطراقگاه  احيا ايل راه امكانپذير نبوده -

همچنين بايد نهاده ها را تامين  .بايد مكلف شوند كه در مشكالت كوچ نقشي داشته باشندو ساير دستگاههاي حاكميتي استانداريها  -
  .كنند

  ؟!يك اطاقك از سوي مسئولين امر خراب مي شود اما ويال خراب نمي شود -

  .استفاده بهينه نمود در جهت بهبود شرايط كوچ  ين ظرفيتمي توان از ا،شوراي عالي عشاير ظرفيت زيادي دارد  -
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  .شود... بايد سازمان زمين تشكيل شود تا متولي امور مربوط به زمين از جمله مالكيت، تصرف، خلع يد و  -

له مهمي مي ان بند و چراي  غير قانوني از مراتع عشاير نيز مي باشد كه مسامراتع تخريب شده مي ،مشكل كوچ عالوه بر ايل راه -
  ).مهندس صفرزاده(باشد

اما با همه اين اوصاف براي عبور ايل مشكلي وجود . برخي از ايل راه ها تبديل به شهر و تاسيسات شده و امكان احياء آن وجود ندارد  -
كه مجلس قانوني كشاورزيها غير قانوني مي باشد مگر اينبرخي ازچون راه است اما مشكل اصلي كشاورزي مي باشد كه قطعا . ندارد

  . تصويب كند

  .اگر قرار است حكمي دهيم بايد جامع باشد -

از اينرو در حل مشكل كوچ نبايد خيلي مشكل داشته ). 1387آمار سال (مي باشددرصد  30كوچ عشاير به شكل سنتي كمتر از  -
  . باشيم

  .و اجرايي باشد بايد واقعيات جامعه را بپذيريم و  راهكارهايي را ارايه دهيم كه كاربردي -

تا حدودي مشكل را حل كردند و بايد از آنها براي راه حل  خودشان االن مردم. مشكالت كوچ متنوع بوده و حتما نياز به مطالعه دارد -
  .احتمالي كوچ و ايل راه الگو گرفت

ي را ندارند و بايد دستگاههاي ديگر را نيز توان اجرايي كافبراي اجراي حكم ايل راه دو سازمان امور عشاير و سازمان جنگلها و مراتع  -
  . تقويت تشكل ها با ابزارهاي مورد نياز نيز يك راهكار مهم ديگر براي اجراي اين حكم مي باشد. كرد مسئهدرگير 

ط براي نه اينكه فق. هم وقت گذاشت كشور در اين جلسات براي مراتع روستايي و بهره برداران آن و ديگر مشكالت مراتع بهتر است -
  ).مهندس يوسفي(كل ايل راه آنها وقت گذاشته شودعشاير و آنهم فقط مش

بهتر است اول مسائل را از يكديگر تفكيك و دسته بندي كنيم و سپس در مورد هريك بحث كارشناسي و نتيجه گيري شود و سرانجام 
  .به اين دليل به طور خاص مورد بحث قرار مي گيردايل را . بصورت يكپارچه تلفيق و تحت عنوان برنامه مراتع كشور جمع بندي شود

ظرفيت چرا در  كاهش تنها راهكار . فشار بر مراتع قشالقي و ييالقي شده استراتع ميان بند كم شده است و موجب افزايش اسطح م -
م و مشكل سه ماه زمان اگر ظرفيت چرا را كاهش دهيم، مي توانيم زمان ورود و خروج را مديريت كني. د مدت استميان مدت و بلن
  ).دكتر باغستاني(كوچ را حل كنيم

  . زمينهاي تصرف شده بايد با اجبار دولت علوفه كاري شود و اطراقگاهها نيز در همين محلها استقرار يابند -

  . ايل راه، ميان بند و چراي زودرس سه مشكل مهم كوچ هستند كه بايد هر سه حل شوند، نه فقط ايل راه -

  . ل راه را با عاليمي مانند سيمان و بتن در كف زمين مشخص كرد نه تابلو، زيرا تابلو را روستاييان مي كنندبايد اي -

  . بايد نقشه جامع ايل راه هاي كشور تهيه شود -

ا دادن قابل قبول نيست زيرا اگر يكسال دولت بودجه نداشت يا خشكسالي شد، تكليف دامدار چيست؟ ثانيعلوفه دادن در اطراقگاه  -
  . علوفه خشك در حاليكه گوسفند علوفه تر خورده مشكل است

شاير خودش بايد سازمان ع. واگذاري ايل راه ها قانونا ممنوع است و به ندرت دستگاههاي دولتي در آن تغيير كاربري ايجاد كرده اند -
  . چون قانونا سازمان عشاير مالك آنها مي باشد. ايل راه ها را تثبيت كند نه اينكه تحيا كند
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  خاتمه بحث ايل راه 

  شروع بحث اقتصادي كردن دامداري با مديريت دام و گله

  . اقتصادي ترين منبع درآمد مرتعداران دام مي باشد -

م نه تقابل نظرات، زيرا بايد از اين جلسات دستورالعملي براي بهبود وضعيت دامداري و بايد در اين جلسات به دنبال راهكار باشي -
  .مراتع حاصل شود

  .بايد از ضايعات كشاورزي براي خوراك دام استفاده كنيم -

رصد خوراك را تقبل د 30اطراقگاه ها دولت بايد در مناطقي كه ميان بند از بين رفته است تسهيالتي براي كوچ ارايه كند يا اينكه در  -
   .زيرا بيشتر از اين مقدار منجر  به افزايش تعداد دامداران غير واقعي مي شود كند

  . نيز دو مقوله مهم براي دامداري هستندساماندهي سوخت و آبرساني به مراتع  -

  . براي ييالق تهيه شوددر تهيه طرحهاي مرتعداري بايد همه سال مد نظر باشد نه اينكه يك طرح براي قشالق و يك طرح  -

ترجمه شده آن نزد آقاي مهندس . و كتاب خوبي براي مطالعه مي باشد كشور تهيه كرده اند 120را  Global rangelandكتاب  -
  .مقدسي موجود است

  . ي كم شودهزينه هاي دامدار -3رفاه دامدار تامين شود  -2. مرتعداري اقتصادي شود -1. پيش شرط مرتعداري ايران سه چيز است -

براي محصوالت ارگانيك مرتعي برند سازي  -2. تمام عوايد حاصل از مرتع نصيب دامدار شود - 1براي اقتصادي كردن دامداري بايد  -
) راس 500(اندازه گله اقتصادي شود -4. دامهاي پرواري به ويژه بره ها از مرتع خارج شده و با علوفه غير مرتعي پروار شوند -3. شود

  . ديريت گله با مالكيت گله را بايد از هم تفكيك كرديعني م

اگر از راه مستقيم نتوانستيم وارد شويم و كاري را پيش ببريم بايد از . غير مستقيم -2مستقيم  -1براي مرتعداري دو راه وجود دارد  -
  . راه غير مستقيم وارد شد مثل ورود سوخت و انرژي به روستاها و اتمام بوته كني

  .پروانه هاي چرا مجددا بررسي شده و افرادي كه دامدار نيستند حذف شوندبايد  -

  ).مهندس طاهري(همچنين بايد تشكل ها را تقويت كرد. بايد تلفات دامها با باال رفتن بهداشت دام كم شود و دامداري علمي شود -

  .ميانگين سن پرورش دهندگان باال رفته و اين يك معضل مهم مي باشد -

  .انك ژن و اسپرم تشكيل شود زيرا آميختگي زياد شده و نژاد خالص كم شده استبايد ب -

در اين زمينه سازمان امور عشاير  .يد بسيار مهم است بايد تمام حلقه هاي اين زنجيره متصل به هم بوده و تقويت شوندزنجيره تول -
  .طرح زنجيره توليد گوشت عشاير را تعريف نموده است

  . بايد مديريت خوبي در زمينه تغذيه و پروار دامها داشته باشيم. ل در اقتصادي كردن دامداري مهم استمديريت توليد مث -

  .ميليون نفر معيشت شان به مرتع وابسته است 7/5حدود . راس دام ميانگين كل كشور است 91هكتار مرتع و  100 -

  ).مهندس صفرزاده(سال هستند 40درصد جمعيت عشاير زير  71 -
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درصد از صندوق  1اريابي دام عشاير و صادرات آن از مباحث مهم است كه سازمان امور عشاير در اين زمينه طرحي دارد كه باز -
  .ميليارد تومان براي آن پول در نظر گرفته شده است 130توسعه ملي كشور معادل 

  .توسعه صنايع دستي عشاير يكي ديگر از راهكارهاي اقتصادي كردن زندگي آنهاست -

تعداد زياد دامدار در مرتع يكي از مهمترين موانع دامداري اقتصادي در كشور است بايد دولت به طريقي دامداران با تعداد دام كم را  -
  .از مراتع حذف كند

به آن ... كه مي توان از طريق تغذيه و بهداشت و . افزايش توليد بره و بزغاله يكي از مسايل مهم در افزايش درآمد دامداري مي باشد -
  . دست يافت

  .هزينه آن يك سوم پروار بندي فعلي مي باشد. پروار استاستفاده از علوفه مرتع براي اقتصادي ترين روش پروار بندي،  -

و مشكل تامين علوفه دام مازاد را نيز تغذيه دام با علوفه، ذرت و كنسانتره خارجي مي تواند مصرف و نياز آب كشور را كاهش داده  -
  . ن كندتامي

  . برند سازي محصوالت ارگانيك بايد روي لبنيات باشد  زيرا بره اي كه با كنسانتره تغذيه مي شود، ديگر ارگانيك نيست -

  . زنجيره توليد قوي و حساب شده دارند -3تشكل دارند  - 2صنعتي است  -1. عوامل موفقيت مرغداري به سه دليل است -

  . كيلوگرم است 18 -17و گوسفند  14ميانگين الشه بز  -

از آن لوازم آرايش گران قيمت توليد مي شود و با قيمت گزاف به داخل كشور بر مي دنبه گوسفندان داخل به تركيه صادر مي شود و  -
  . گردد

  .مجوز صادرات دام آزاد است -

  .توليد گوشت حمايت نمي كند اين يعني از دامداري و. دولت مرغ، گندم و سيب زميني را تضميني مي خرد اما گوشت را نه -

در محصوالت آرايش بهداشتي و پوشاك ما نمي توانيم وارد شويم زيرا پتانسيل . سايز بازار در اقتصادي كردن محصوالت مهم است -
  .آنرا نداريم

  .صورت ميگيردروز  200روز و در كشور همين ميزان در  100كيلوگرم در  19وزن الشه گوسفند در نيوزلند  -

  .درصد شير گوسفند ماده خشك است 17 -

در اين روش اندامهاي گوارشي . ابتدا بره يك سال در مرتع بزرگ مي شود و سپس با كنسانتره تغذيه مي شود: پروار بندي شيشك -
  . بزرگ شده و توان بهتري براي پروار خواهند داشت

 .والسالم                         . كيلوگرم است 18اقتصادي ترين وزن الشه گوسفند زير  -


