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اردوخاني، مهندس طاهري، مهندس خادم، مهندس صفرزاده، مهندس والي، مهندس بهزاد و جناب آقايان علمدار و  هداوند 

  .مهندس فياض، دكتر عليرضا افتخاري و سركار خانم مهندس رضايي ).مرتعدار نمونه استان تهران(خاني

  .آقاي مهندس اسكندري: غائبين

  : دستور جلسه

قابل افزايش در جهت بهبود اقتصاد مرتعداران  است، چگونه بهره وري دام كه اصلي ترين منبع درآمد عشاير بهره بردار از مراتع
  .دادن است

؟ اقتصادي كردن دامداري در سيستم عشايري چگونه بايد عمل كنيم براي عشاير هستند، مرتعبخشي از جامعه بهره بردار 
پيشنهادات ممكن است در مورد تمام جامعه عشاير قابل اجرا نباشد و درصدي ازعشاير شرايط الزم رابراي انجام  برخي از

  ؟اجرايي شودمردم توسط توسط دولت و چه بخشي بايد از پيشنهادات  چه بخشي. پيشنهاد داشته باشند

مركز اصالح نژاد و بهبود توليدات دامي برنامه ريزي مي  ، از ديدگاه تولي گري وزات جهاد متولي توليد است، براي اين وظيفه
براي اينكه بتوانيم . و كامل استشناخت صحيح  نيازمندبرنامه ريزي اجرايي . پرواربندي به اين بخش مربوط نمي شود،كند

گله داران در سامانه هاي مرتعي،  براي. شده است تثبيت كنيم نرم افزار جامع اصالح نژاد دام طراحيمرحله شناخت را 
درصد باروري درصد زايش،  ،توليد مثل: پارامترها ذيمدخل در توليد. روستايي و مزرعه اي اطالعات رادر نرم افزار وارد كنيم

ايجاد زنجيره هاي .  وجود دارد ايستگاه  بز 6گوسفند و  12ايستگاه  18اصالح نژاد  براي..است پارامترهاي الشه و زنده ماني
اطالعات موجود مبتني بر سرشماري ها است، پارامترهاي مربوط به توليد و درآمد . توليد و تشكلها راه نجات گله داري است
مثال دو  . متفاوت است )وزستانگلستان، خ(روشهاي گله داري در استانهاي مختلف . گله دار در سالهاي مختلف متفاوت است

بايد در شرايط كنوني از . گله دارهاي نمونه با ميانگين تفاوتهاي زيادي دارند. قلوزايي همه جا متناسب با شرايط نيست
تشكيل انجمن هاي نژادي براي گله هاي هدف مي تواند . نيم بره گيري پائين استدااكنون مي . اطالعات موجود استفاده كرد

  .زنجيره توليد باشد بخشي از

زيرا توليد پشم  ديگر  .بايد به سمت توليد بره بيشتر حركت كرد .بروند به مرتعد يبايد به سيستم پروار وارد شوند و نبابره ها 
تقاضا  ،و استفاده از الياف رفته يصنعت فرش به سمت فرشهاي ماشين .كاركرد اقتصادي خود را براي دامدار از دست داده است

پشم كاهش يافته، اگر دنبال تقاضا براي فرش هستيم بايد به سمت اصالح نژاد براي توليد پشم با كاربردهاي بيشتر و براي 
بره زايي خارج از فصل را بايد . دهم بره به ازاي هرميش عدد مناسبي نيست بايد اين نقص را رفع كنيم 7 .ظريف تر برويم

براي كاهش قسر،  تكنيكهايي وجود دارد و مي توان باروري را . توليد مثل كنيمتوسعه داد، دام را بايد با روشهايي آماده 
  . تعدادي از دامدارها بايد تغيير معيشت بدهند زيرا مرتع آنها خوراكي براي دام ندارد. افزايش داد

  . ريف شده استتعي كه در سازمان فعاليت 200 به تشكلهاي مرتعداران در چارچوب  واگذاري فعاليتهاي سازمان جنگلها

صورت گرفته و بازار يابي آن  ميليون بره و بزغاله 5پيش بيني براي پروار. سازمان امور عشاير زنجيره توليد را آغاز كرده است
به . درصد است 65تا  63بره  زائي خارج ازفصل، هورمون تراپي، نرخ بره گيري در دام عشاير حدود . هم در دستور كار است
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صورت سازمان امور عشاير با اقداماتي كه  بره گيري .صد دام هزينه دارد ولي توليدي به صاحب دام نمي دهددر 30 بيان ديگر
دامدارهاي . نيز از عواملي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد بهينه سازي مديريت كوچ. يافته استدرصد افزايش  80تا  داده

راس است اين تعداد  54است برخي استانها از جمله چهار محال  راس 113متوسط دام عشاير . نمونه تعداد كمي هستند
حفاظت، بهره برداي . يك راه حل برگرداندن اختيارات قبلي به عشاير است. جوابگو نيست،از اين رو زمستان كارگري مي كنند

زمان ورود و خروج دام  كمتر موضوع احياء مراتع مطرح مي شود بيشتر تاكيد بر. از مرتع تحت مديرت عشاير قبال بهتر بود
  .به عشاير بدهيم در خيلي از مناطق درآمد آن از دام مي تواند بيشتر باشد را اگر بهره برداري از گياهان دارويي. است

استان تهران به اندازه دام . در استان تهران بخش قابل توجهي از مراتع  در اختيار نهادهاي دولتي است كه اجاره مي دهند
كيلوگرم  20بره با متوسط وزن  180راس دام  200 نمونه از دامدار. مرتع دارد، مراتع در  اختيار شوراها است ،استان تهران

به دليل تغيير كاربري ميان بندها . توليد مي كند، بخش قابل توجهي از گوشت بره به كشورهاي عربي همسايه صادر مي شود
به شرطي كه از ما حمايت كنيد، گوشت . ر دولتي مشكل و درگيري داريمروز كوچ با مراجع مختلف اعم از دولتي و غي 15طي 

در سمنان اكثر دامدارها ترك دامداري . فصل زمستان به آغل ها مراجعه كنيد تا دامدار واقعي ببينيد. تهران را تامين مي كنيم
 3نمي دوشيم پشم را آتش مي زنيم سالي  شير را. ديگر مراتع مميزي نشد 63 سال بعد از. كرده اند و پروانه ها را مي فروشند

  .)دامدار نمونه(تن پشم هر سال آتش مي زنم

بايد متناسب با توليد مراتع بايد جمعيت دام . اگر افزايش يابد مواجه با افزايش جمعيت دام خواهيم شداست  7/0نرخ بره زايي 
از نظر مكاني قابليت  ههاكشتارگا.ازاريابي مسئله مهمي استب. افزايش نرخ بره زايي بايد توام با پرواربندي باشد. داشته باشيم

بازاريابي و . فراهم نيستعرضه به موقع دام به كشتارگاهها  را ندارند و فرصتسرويس دهي مناسب به توليد كنندگان دام 
بايد به  ند هستندبه گوشت بزهاي ايراني عالقه م در كشورهاي حاشيه خليج فارس مردم. صادرات دام زنده مسائل مهمي است

ميليارد دالر درآمد  2برخي سالهاي تا . ميليون دالر درآمد ارزي دارد 500 پشم .اين مسئله به صورت يك مزيت توجه كرد
ارزي داشته اكنون يا آتش مي زنند يا دام پشم دار به كشتار گاره مي رود بعد ازكشتار پوست درمرحله دباغي با سولفيد سديم 

قبال برداشت پشم به صورت مكانيزه در . افت مي كند در نتيجه كيفيت فرش هم كاهش مي يابد آغشته و كيفيت آن
هزارتن كمبود  13هزار تن پشم توليد مي كنيم  64.  كشتارگاهها مستقر كردند تا قبل از  دباغي پشم چيني صورت گيرد

دامدار هداوند خاني . ( پشم دامدار را نمي خرد دارد،كسي) تومان 5000(داريم و از استراليا وارد مي كنيم چون قيمت كمي 
  ).مي خرندهم از ما ن تومان 200پشم كيلو 

را آن چند سال قبل عشاير توليد مي كنند ولي خودشان را درصد آن  80دالر فروش مي رود،  140هر كيلو كرك ايران 
عشاير كمترين اطالعاتي در مورد . داللها مي برند هزار تومان مي فروختند اكنون اطالعاتي نداريم، تمام دسترنج را 30كيلويي 

. در طرح تحقيقات علوم دامي اين كار انجام شده و به توليد محصول رسيد. عمل آوري و تبديل به نخ و پوشاك از كرك ندارند
  . دالر در بازارهاي بين المللي فروش مي رود بايد در اين زمينه سرمايه گذاري كنيم 900هر كيلو نخ كركي 

از ديگر عوامل غير اقتصادي  .است هزار تومان 120هزار تومان تا  80به ازاي هر دام توسط عشاير از روستائيان اجاره  مرتع 
تلفات درصد  50بيش از  مزارع ا ست در نمونه هايي چراي پس چر بادمجان و ذرت تا تلفات ناشي از چراي پس چر كردن دام

  . استدام اتفاق افتاده 
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بايد به  جنگلها و مراتع كشور سازمان. براساس توان كارگر،علوفه، تركيب گله از عناصر اصلي در اقتصاد گله است اندازه گله
گله را بايد متناسب با . راس ميش داشتي اندازه مناسب است 400. سمت حمايت از اندازه اقتصادي گله سياستگذاري كند

تعداد بره باشد، مسئله بعدي نژاد دام است، نژاد هاي مختلط آسيب تركيب گله كه چه تعداد ميش، چه . علوفه مرتع كرد
بخش بازار كه گلوگاه مرتع . كسي كه دو مرتع ييالق و قشالق دارد عشاير است. ازي داردجو هاي وارداتي بره اند. پذيري دارد

بايد الگوي اقتصادي راترويج كنيم و تغييرات . بايد الگوي مطلوب را تعريف كنيم. اندازه مرتع هم تابعي از اندازه گله است. است
است كه در گذشته نيز  نظام اجاره اي مرتع از جمله اجاره كردن. انداه هاي غير اقتصادي از گردونه خارج مي شود. را بپذيريم

بره . ولي اكنون همان اجاره كردن با دست انداز و دردسر صورت مي گيرد سازمان بايد وارد شود به شكلي وجود داشته است،
دو هزارتومان افزايش گيري خارج از فصل براي مرتع مناسب نيست براي پروار خوب است،يك دام يك بره  اگر هر كيلو فقط 

با افزايش توليد درآمد دامدار نيز . احياي مراتع و افزايش توليد در مراتع تخريب يافته بايد جدي گرفته شود. يابد سود ده است
  .هر يك از اركان مشكل داشته باشد توليد كاهش مي يابد. افزايش مي يابد

. ق علف چر توسط روستائيان با نظارت سازمان دفتر امور مراتع باشددريافت ح .از شير بيشتر بهره برداري اقتصادي كرده ايم
شقه . خريداري مي شودهزار تومان  25هزار تومان از دامدار  46بايد خوراك مناسب و كافي به موقع بدهيم، گوشت در بازار 

ار تومان پولي كه به دالل مي رسد هز 15. مسئله نرخ خريد از دامدار و فروش به بازار را حل كنيد. هزار تومان است 40تا  37
كارگر شير دوش داريم  8. دوماه تا دوماه نيم شيردوشي مي كنيم، كارگاه لبنيات داريم، اقتصادي هم است. بايد كاهش داد

 رهزينه سرانه هر راس دام برا توليد شي .هزار تومان است 100 از شير هر راس دامدر آمد سرانه . انواع لبنايت توليد مي كنيم
  . نژاد دورگه سنگسري و فشمي بوده استدر هزار تومان  20

دو . ضريب تبديل دام است از همه بره زائي، سرعت رشد، پشم، تلفات، مهمترمهمترين آن ، صفات اقتصادي دام متعدد است 
نجان دام اصالح خلوص سازي، اكنون در استان ز با هدف  71- 70طرح ده ساله ا صالح نژاد قوچ در كشور شروع شد از سال 
بعد از اصالح نژاد بره زايي  .سامانه هاي مختلف اصالح نژادي داريم. شده اي كه در سيستم بسته اقتصادي  است موجود است

درصد دام استان افشاري  70تا  65. در استان است هزار بز 102گوسفند و هزار   716. حد اقل آن است 1.1بيش از يك است 
 فاكتورهاي اصلي : شامل فاكتور مديريت در بهره وري 4. ورش دام در استان زنجان گوسفند استبيشترين تمركز پر. است

در مديريت پرورشي در پي سه زايش در دو سال . مديريت توليد مثلي و بهداشتي ، مديريتپرورشي ، مديريتتغذيهمديريت 
رسيده ماهگي  9ماهگي به  18بلوغ جنسي را از . ستاز سه ماه ونيم به دو ماه و نيم كاهش يافته ا هستيم، زمان بره گيري 

در كورال بندي مديريتهاي مختلف بهتر . داخل كورال نگهداري مي كنيم. كورال بندي در واحدهاي صنعتي داريم است
د درص 93اگر دام اصالح شده با . در پي مكانيزه كردن هستيم در توزيع علوفه و تغذيه در مديريت صنعتي. عملياتي مي شود

ضريب تبديل غذايي .درصد سرعت رشد دام بهبود يافته است30. است 3.2تا  2.4متوسط بره زايي . خون افشاري استفاده شود
كيفيت و كميت پشم . كيلو است به يك كيلو است 6كيلو به يك كيلو است در دام اصالح شده  12نسبت به دام بومي كه 

  .مناسب مرتع نيست وسيستم نيمه بسته و بسته تعريف شده اين الگو براي . در استان دام مازاد نداريم. بهبود يافته است

كيلوگرم بره گرفته شده از ميش شاخص . هريك تحت تاثير عوامل مختلفي است.بره زائي، بره گيري بايد متفاوت ديده شود
ر در شرايط موجود به همين دامها اگر اجرا شود، بدون هيچ تغيي. دستور العمل فني داريم 16.  است مهم ارزيابي گله داشتي
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استارتر، هورمون تراپي داخل فصل، زمان بندي جفت گيري و . درصد از تلقيح بره گيري كرديم 98. مي توانيم به يك برسيم
  .مراقبت و بهداشت

شرايط  در. مهم است زمان بندي جفت گيري. دام نر در گله استوجود دائمي اصلي ترين عوامل كاهنده بره گيري يكي از 
 كوچكياز خرداد جفت گيري شروع مي شود  در زماني كه تخمدان شروع به فعاليت كرده، فوليكول حضور دائم قوچ درگله 

دام آبستن مي شود جسم زردي تشكيل مي شود كه نمي تواند  شرايط همان و در ايجادو جفت گيري شروع مي شود 
  در نتيجه تلفات افزايش مي يابد. پشتيباني كند

در مرتع نبايد به . دام را نبايد فراموش كرد كارآيي دام سبك متفاوت است. هزينه ها است اصلي اقتصادي كردن  مسئلهدر 
افزايش نرخ بره گيري مورد توجه قرار .  سبك كه بره زيادي توليد كند مناسب است، گوسفندرويمبسنگين  گوسفندسراغ 
در . از مرتع برود جبايد بره در زنجيره توليد خار. رتع بايد جمعيت مولد باشدبره نبايد در مرتع برود شاخص جمعيت در م. گيرد

 6تا  5از دوماهگي با مصرف استارتر آغاز و پروار ، بهتر است . و دور پروار است افزايش بازده دام پرواري سن شروع پروار
. را به دنبال داشته با شد ي و خراب شدن گوشتافزايش چرب اينكه از  قبل .باشدماهگي انتهاي دوره پروار و ورود به كشتار 

  .بدست آمده است م پرواركيلوگرم در سيست 5ضريب تبديل 

در . توسعه صادرات گوشت كه از مزيتهاي توليد دام سبك است، و بازار بهتري در خارج دارد به نفع دامدار است كه خارج شود
براي سرمايه . افزايش ظرافت و تراكم را ببينيم. ائيني و مرغز را داريمبهترين بز ر. مورد الياف بهترين توليد كنندگان داريم

آنچه به پوشاك مربوط مي شود نمي توانيم بازار را در اختيار بگيريم به دليل . گذاري هر محصول بايد بازار ان را ببيينيم
  . بهترين بازار براي پشم گوسفند ايراني فرش ايراني است. محدوديت هاي تبليغ لباس

. ها استرويكرد نيازمند تغيير آن هم  اقتصادي كردن فعاليتهاي وابسته به مرتع نيازمند سياستگذاري هايي است كه
بايد توليد كننده در كل مسير . سياستگذاري توليد، بازار و صادرات هريك در جايگاه هاي جداگانه از يكديگر صورت مي گيرد

  . حضور داشته باشد

  : ده توسط شركت كنندگان در جلسه در خصوص دستور جلسهجمع بندي نظرات مطرح ش

  )صادر مي شود( ، دنبه لبنيات  ،توليدات مرتبط با دام شامل گوشت، پشم و مو

  :راه حلها و پيشنهادات به شرح زير مطرح گرديد در زمينه افزايش افزايش توليد و بهره وري دام در نظام عشايري

   :اندازه گله

  . راس از نظر كاهش سرانه هزينه دام اقتصادي تر است 500تا  450گله هاي با تعداد 

  : نرخ بره گيري

 90درصد است و در دامداران داراي اندازه اقتصادي گله بيش از  70ميانگين نرخ بره گيري در جامعه گله دار عشاير كمتر از 
  .درصد است
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د قوچ اندازي در گله آغاز در روند مديريت تغذيه، مديريت زايش از فراين. افزايش نرخ بره گيري بايد با اصالح فرايند انجام شود
  ، مديريت بهداشت دام پيگيري شود 

كارآيي گوسفند سنگين وزن در عرصه مراتع كم است، گوسفند سبك وزن با نرخ بهره گيري باال در شرايط تغذيه اي مرتع 
  .مناسبتر است

ل مهم و تاثير گذار بر درآمد و اقتصاد دامداران عشايري است، بخش بازرگاني و فروش گوشت، به عنوان يكي از عوام
. سياستگذاري توليد، سياستگذاري قيمت گذاري و بازار و سياستگذاري صادرات در سيستم هاي جدا و منفك از يكديگر است

بر هزينه هاي توليد و عدم عشاير عالوه بر خسارات ناشي از بهره وري پائين در بره گيري، خسارات ناشي از تاثير افزايش تورم 
  .تناسب نرخ تورم در هزينه هاي توليد با نرخ گوشت در بازار نيز روند نزولي در اقتصاد عشاير را در پي داشته است

پروار بندي بره هم از نظر كاهش فشار برمراتع و هم از نظر افزايش بهره وري يكي از اركان مهم در اقتصادي كردن دامداري در 
  .است  نظام عشاير

سال و يا افزايش دوقلو زايي در شرايطي كه پروار بره خارخ از مرتع مورد توجه  2بره در  3افزايش نرخ بره گيري به صورت 
  .قرار گيرد صحيح است در غير اين صورت در مرتع يك گوسفند و يك بره مناسب است

  ايد بررسي و سا ماندهي شودموضوع هزينه اجاره مرتع توسط عشاير از روستائيان ازمسائلي است كه ب

  :دستور جلسه آينده

به دليل عدم حضور آقاي دكتر صادقي پناه اين دستور (ارائه گزارش اجراي طرح پرواربندي مجري طرح پرواربندي عشاير 
  )جلسه در ج پانزدهم مطرح نشد

  . پروار بندي بره ها در سامانه غير مرتعي چگونه قابل اجرا و توسعه است

 


