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ساختار گله و محصوالت دامی- مرتعدار عشایرياقتصاددستور جلسه: 

تر رضوي، خانم مهندس بهزاد، مهندس مقیمی، دکتر رزاقی، خانم دک، مهندس والی، یمهندس خادم،ارزانیدکتر آقایان: :حاضرین
، مهندس فیاض و دکتر علیرضا افتخاري.دکتر اژدري، آقاي پهلوان

اده، مهندس یاوري صفرزمهندس آقايغائبین: 

:ارائه شده در جلسهنظرات

ایش با توجه به اینکه دام و محصوالت حاصل از آن اصلی ترین درآمد عشایر می باشند. از اینرو پروار یک راهکار مناسب براي افز-
رشناسی قرار گیرد و راه درآمد عشایر محسوب می گردد باید روشهاي عملیاتی شدن آن براي شرایط مختلف بهره برداران مورد بحث کا

. حل روشنی براي برنامه ششم در خصوص پروار بندي بره پیشنهاد گردد

کشور ایران داراي نظامهاي قدیمی زیادي در زمینه مرتعداري، دامداري، کشاورزي، آبیاري و ... می باشد. اما متاسفانه بیشتر در هر -
که پس از اجرا نیز اکثر قریب به اتفاق آنها قابلیت اجرایی ندارند. چرا به هستیم زمینه اي به دنبال واردات و ترویج سیستم هاي غربی

دنبال اجراي سیستمهاي کارا و بومی خودمان نیستیم. امروزه در قاره اروپا بازگرداندن سیستم کوچ مد نظر قرار گرفته است. عشایر 
ان دولتی آنها را عامل تخریب مراتع می دانند. می توان با احیاي معدن دانش بومی دامداري ایران هستند و حافظان مراتع. اما مدیر

سیستم کوچ و استفاده از دانش بومی عشایر به دامداري کشور کمک نمود. پیش قراوالن در عشایر که اغلب براي تعیین میزان علف و 
ها در حفظ مراتع کشور می باشد.وضعیت مرتع زودتر عازم مرتعی می شدند، یکی از نمونه هاي دانش بومی عشایر و نقش آن

بعضی مسایل فقط روي کاغذ عنوان می شوند و قابل اجرا نمی باشد یعنی تا زمانی که سازمان جنگلها اعتقادي به اجراي آن نداشته -
قتصادي کردن بهره باشد آن کار عملی نخواهد بود.  نمونه آن طرح انتقال حقوق عرفی بهره برداران می باشد که در آن قرار بود به نام ا

، سیاستهایی تشویقی براي تامین بخشی از درآمدهاي بهره برداران به ازاي کاهش دامهاي آنها برداران و تغییر معیشت برخی از آنها
میلیارد110هم اکنون تامین گردد. یعنی دامداران با کاهش تعداد دام خود مبلغی را براي جبران کاهش درآمد خود دریافت کنند. اما

نمی باشند. االن از این پول به قاضی ها وام و پروانه چراي خودشده است زیرا دامداران مایل به حذف دامجمعثبت در صندوق تومان
در حالیکه اگر این پول به سیستم مدیریت مرتع کشور برگردد(بنگاه امالك مرتع) پول بسیار کالنی می باشد. االن بودجه می دهند. 

االن نمی توان جلوي ایجاد نیروگاههاي .گرفتراتوسعهجلويتواننمیمیلیارد تومان است. 6تا 5زمینه مرتع ساالنه سازمان در
ترکیبی و پنل هاي خورشدي را گرفت.

اقتصادي بودن دامداري در درجه اول به دام و ترکیب آن و مسایل مربوط به آن بستگی دارد یعنی اساس اقتصادي کردن دامداري -
ی باشد. باید با دید کالن به این موضوع نگاه کرد و کلیات این موضوع مورد بحث قرار گیرد. دام م

به در اصل بدین معنی است که یک نفر باید چه تعداد دام داشته باشد تا دامداري او اقتصادي باشد. این موضوع اندازه اقتصادي گله -
. منظور از مالکیت داشتن یا تملک تعداد دامی است که سوم تولید هر راس دامو دوم مدیریت،ی دارد اول مالکیتبستگمهمعاملسه

. این به طور نمونه ممکن است یک خانوار به تعداد کافی و خانوار دیگر به تعدا اندك دام داشته باشندمخارج یک خانوار را تامین نماید
مثال آیا نگهداري ز مدیریت، مدیریت اقتصادي یک گله استمیش می باشد. منظور ا200تا 100میزان دام در شرایط مختلف حدود 

دام مولد یا بعبارتی یک گله 400تا 350با یک گله راسی اقتصادي می باشد. قطعا چنین نیست و بلکه گله اقتصادي 40یک گله 
(گوسفند) درصد گله داران 80. با یک مدیریت گله خوب، هزینه ها کم شده و درآمدها افزایش می یابد. تعریف می شودراسی500

از اینرو کار .راس می باشد100. میانگین تعداد گوسفند گله داران چیزي حدود میانگین تعداد دامشان کمتر از این مقدار می باشد
کیل یک به شکل مشاعی تشاگر آنهایی که تعداد دام کمتري دارند این افراد در ظاهر باید غیر اقتصادي باشد در حالکیه چنین نیست.

. یعنی چند گله با هم تشکیل یک گله جدید را می دهندهزینه ها سرشکن شده و مدیریت گله اقتصادي می شودبدهنداقتصاديگله 
از اینرو دخالت در این سیستم خسارت به بار می .تا هزینه به ازاي هر راس دام کاهش و درآمد نیز به ازاي هر راس دام افزایش یابد
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تعطیل کردن دامداریهاي کوچک به منزله کاهش یا افزایش در این تعدا دام مدیریت گله را دچار مشکل می نماید. آورد و هر گونه
به نحویکه توضیح داده نکته مهم در این قسمت این است که اگر در منطقه اي مدیریت مشاعی گلهمیلیون شغل می باشد. 2حذف 

آن منطقه دخالت کرد و با آموزش و ترویج شیوه صحیح گله داري را به آنها آموزش داد.باید حتما در دامداري وجود نداشته باشدشد،
هاي ) و پنهان (کنه، انگلدرصد در گله هاي کشور15دام مولد و یا بره ها با میانگین آشکار (مرگ و میربهداشت دامها نیز به دو شکل 

زیادي از تولید همواره به دلیل عدم رعایت مسایل بهداشتی از بین می رود و درصد) به دامدار ضرر می زندو ...بیماري ریوي،گوارشی
دانش بومی دامداران در مبارزه با مشکالت بهداشتی در برخی موارد عالی و قابل اطمینان دامداري را غیر اقتصادي می کند.و در نتیجه

م پژوهشی نمی باشد و بلکه اجرایی می باشد. مثال همه می مشکالت بهداشتی داو در برخی دیگر ضعیف و غیر قابل اعتماد می باشد.
و نیازي به پژوهش در این مورد نمی باشد. و روش مبارزه با آن داروي ضد انگل استدانند که کنه باعث کاهش تولید دام می شود

پوشاندن و شکل ریوي بره ها در اثر ممقابله کند. توسط آموزش و ترویج و یا نهایتا پخش داروي ضد کنهبلکه باید بخش اجرا با کنه
و یا شرایط سرد بیابانی ایجاد می عدم وجود تهویه در آن و در نتیجه تولید گازهاي خطرناك در آغل آغل، گرم نگه داشتن

ا شود(دامداران بدون آغل). در بخش دامپزشکی بیشتر مشکالت اجرایی می باشد و سازمان دامپزشکی یک مشکل را یا نمی پذیرد و ی
آموزش بهداشت تب برفکی در دي ماه هشدار داده شد اما متاسفانه باز هم دیر عمل شد. . (مانند بیماري پی پی آر)دیر عمل می کند

دامداري براي گله داران یک ضرورت براي افزایش تولید و اقتصادي کردن دامداري است. 

فروش اغلب بره ها با قیمت کم در تابستان گوسفندان و دیگري دو معضل مهم در گوسفند داري موجود است. یکی بارور شدن آخر -
دولت باید مدلی ارایه دهد که دامداران در این فصل بره ها را به قیمت بفروشند و دچار ضرر اقتصادي . اواخر اردیبهشت تا اوایل مرداد

و زمان زایشزایش،دورهدر نتیجه طول ی باشد.تغییر زمان زایش براي سیستم مرتعی مناسب نبوده و با اقلیم نیز متعادل نمنشوند. 
یک میش درصد در گله ها). 12میش هاي قصر باید حذف شوند (با میانگین حضور در برطرف کردن این معضل مهم هستند. بازاریابی

35سالم که در وزن هزار تومان هزینه دارد و با زایش یک بره350در شرایط معمولی با احتساب هزینه سرمایه و در شرایط بسته 
درآمد منهاي هزینه هر میش هزار تومان سرمایه می کند و این یعنی 400هزار تومان به فروش برسی تولید 11کیلوگرمی با قیمت 

میانگین تلفات گله میش را از بین می برد.8هزار تومان خواهد بود. از اینرو عدم زایش یک میش یا تلف شدن یک بره درآمد 50برابر 
درصد است از اینرو با یک محاسبه ساده در می یابیم که گله داري کاري زیان آور می باشد و از اینرو گله داران مداوم در 13داران 

.برگرداندن و ثبت دانش بومی بسیار مهم است. استفاده از روشهاي نوین و داروهاي بهداشتی مهم استحال حرکت به عقب هستند.
احداث سردخانه به اقتصادي کردن دامداري کمک اد شود و تعداد حلقه ها کمتر شود. با ایجاد امکانات مانندباید بورس دامداري ایج

ید در روند باکرد. باید با کاهش هزینه ها و افزایش درآمد و بازاریابی صحیح و ایجاد بازارهاي جدید به اقتصاد دامداري کمک نمود.
تا مصرف آن زنجیره مشخص باشد نه اینکه منقطع باشد و معلوم نباشد که چه شخص تولید تولید از تولید گوشت یا هر محصول دیگر

.باشدمطرحدامداريدرشغلیکعنوانبهتواندمیچینیپشمونرداريگلهمی کند و که می خرد و که مصرف می کند. 

را نمونه موفق و باید یک الگويلذا دولت . می دهندخودشان انجام را چون مردم هموراه کار کارها باید ارشادي باشد نه دستوري-
یعنی مراتع کنار هم چیده نشده اند. ترتیب ییالق، قشالق و میان بند د. یکی از مشکالت مهم مراتع هندسه مراتع می باشد. ترویج کن

اشد بلکه ارتباط دهنده و کاتالیزور به هم خورده است. به عبارتی هندسه مراتع از هم پاشیده شده است. میان بند جاي دامداري نمی ب
اندازه اقتصادي گله مهم است. درحالیکه در مراتع میان بند پروانه چرا صادر کرده اند و زنجیره هاي سیستم دامداري قطع شده است. 

به اندازه اقتصادي اقتصادي است و مابقی گله ها هم باید حالت چکنه تشکیل دهند تاراس دام مولد400دام با راس500است. اندازه 
چکنه را بر عهده گیرد و همه گله ها در همه نقاط به گله برسند. باید شرکتهاي خدمات دامداري ایجاد شود تا مدیریت این گله هاي 

5در حالکیه این برخالف دامداري اقتصادي می باشد. زندگی استارزشیکقوچبااليتعدادبختیاريایلدراندازه اقتصادي برسند.
باید تعداد قوچ متناسب با میلیون نفر را که در کشور به مراتع وابسته هستند می توان با روشهاي صحیح گله داري اقتصادي نمود. 

تعداد میش هاي مولد باشد و قوچها هم باید جدا از گله نگه داشته شوند تا زمان زایش مدیریت شود. 

. و مشکلی در این ارتباط وجود ندارد بلکه مدیریت مدت زمان زایش مهم استدرصد زایشها در زمان زمستان صورت می گیرد90-
که البته دامداران مخالف با این مساله هستند زیرا درصدي از زایش در خارج از زمستان انجام شودپیشنهاد می شود براي تنظیم بازار
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ی دارد مناسب نمی باشد زیرا در فصل تابستان علوفه مرغوبی این کار هم به مرتع ضرر می زند و هم براي بره اي که ضریب تبدیل باالی
از سوریه به . دامها امسالواردات دام را کنترل کندواکسن به تعداد کافی و در زمان مناسب داشته باشد ودامپزشکی باید. وجود ندارد

ازوعراقبهعربستانازنیز برفکیتبا بیماريو از عراق به ایران وارد شده و از ایران به قطر صادرات می شد. در همین راستعراق
تعیین شود که چه مواردي در اطالعات بایدباید تمام گله داران و گله هاي آنها شناسنامه دار شوند. . استآمدهایرانبهعراق

در کشور انگلستان براي .دهداز جمله اینکه این دامدار وابسته به مرتع است یا اینکه دامداري صنعتی انجام میشناسنامه ذکر شود
این کار از عرفها تبعیت می کنند و اگر عرفی در زمینه شناسایی دامهاي دامداران(مثل گوش بریده یا خال روي گوش چپ و ...) 

تمامردبایدگلهزیراباشدجامعبایددامداريمدیریتموجود نباشد به دنبال شناسنامه دار کردن دامها با یک روش دیگر می روند.
سازمان در مدیریت جامع باید تمامی سازمانها و ارگانها درگیر شوند. .شودمدیریتشود،میاستانچندشاملگاهیکهمسیرطول

جنگلها، امور دام، دامپزشکی، سازمان امور عشایر و ... همه باید درگیر شوند. سازمانها باید همفکر و هماهنگ باشند تا کاري را انجام 
ر غیر این صورت مشکالت مختلفی به وجود می آید. دهند و د

در میلیونی به روستایی ها می دهد تا دام بخرند و این خود باعث بروز مشکالت جدید در مراتع شده است. 50وام برخی نهادها-
ازاد وارد حوزه نشود. شوراي امنیت ملی می گوید که مناطق آبخیز باید توسط منابع طبیعی کنترل شود تا دام م19حالیکه ماده 

الگوي دامداري سنگسري یک الگوي خوب و نمونه براي کشور می باشد. باید بخش آموزش و ترویج ابتدا چیزي را به مردم آموزش 
دهد بعد آنرا از مردم بخواهد.

ا هنوز هم به طور یقین تلفیق دانش بومی با تخصص دانشگاهی و تفاهم و فهم مشترك راه حل، حل مشکالت است. آمار تعداد دام ر-
زیرا مدیریت و تصمیم صحیح بر مبناي آمار درست و واقعی می باشد. نداریم لذا نمی توانیم تصمیم گیري درستی داشته باشیم. 

درصد زمینهاي کشاورزي خرده 70شناخت براي مدیریت صحیح بسیار مهم است. یعنی باید بر اساس شناخت، برنامه ریزي کنیم. 
بعد توصیه می شود که کشاورزي باید فالن باشد. این یعنی شخص یا سازمان توصیه کننده هیچ شناختی از وضع موجود مالک هستند 

ندارد و صرفا بر مبناي عدم شناخت برنامه ریزي و توصیه می کند. و چنین برنامه ها و یا توصیه هایی نه صحیح نه کاربردي و نه قابل 
ه بهره برداران یکی از موارد مهم می باشد. بازگرداندن اعتماد باجرا هستند. 

مهم است. باید خطوط کلی را مشخص کرد و به جزئیات پرداخته نشود. زیرا جامعه ، اقتصاد دامداري و تشکلهاي مردمی مساله دام-
یراد دارد و باید اگر کار و سیاست فعلی سازمان جنگلها به نتیجه نمی رسد قطعا خطوط کلی آن اخودش جزئیات را درست می کند.

اصالح شود. در این جلسات باید خطوط کلی براي سازمانهاي درگیر با مردم و تشکلها مانند سازمان جنگلها و یا سازمان امور عشایر 
نیز باید بررسی شود زیرا با ساختار تشکلها و اساسنامه آن باید مراقب بود که تشکلها از مسیر اصلی خود خارج نشوند.بحث شود.

.شوندشناختهبایدهاتشکلترینمناسبختار فعلی امکان واگذاري برخی وظایف به این تشکلها وجود ندارد لذا باید با همفکري سا
.نداردنقشیروستاییدامداريدراصالاستمهموپیچیدهبسیارکهکوچبحثمثال. باشدمیروستاجامعهازمتفاوتعشایرجامعه

بار زایش می باشد. که در این زمان 5عمر مفید یک میش ي ساختار گله موراد زیر مهم هستند اول اینکهدر بحث انتخاب دام برا-
بره پشتیبان80به) نیاز 5*80=400شکم عمر دارد 5راس میش مولد (زیرا هر میش 400یک گله با سال سن دارد. 7نزدیک به 

حذفمعیارهاياساسبرمیشراس80تا70زیرا هر ساله نگهداري می شوند. بره نیز به عنوان جبران تلفات 10البته تعداد دارد.
. معیار هاي حذف میش شامل دندان، سابقه بیماري، عدم سازگاري(الغري در زمستان و ضعف بدن) و شیر شوندمیحذف،میش

.باشدمیالزممیشراس20هربرايقوچیکندادن میش می باشد. 

باید موارد مصرف پایین آمده است. در مواردي که دام را با پشم به کشتار می برند،است. کیفیت پشم همکاهش یافتهمصرف پشم -
یت پشم مهم هستند. جدا از پشم می توان از باشیم. نژادهاي دامی در تعیین کیفپشم را ایجاد و به دنبال بازارهاي جدید براي آن 
بهداشتی استفاده نمود. پشم زیر سینه گوسفند مرغوب است و کشور ایتالیا - آرایشیالنولین موجود در پشم(چربی پشم) هم در صنایع 

خواهان آن می باشد. براي چنین مواردي می توان سرمایه گذاري نمود. تولید پشم در مرتع یک سرمایه بال استفاده است. فرش دستی 
ی طبیعی و ارگانیک است و براي بدن هیچ ضرري ندارد. سالی بهتر از فرش هاي ماشینی با الیاف نفتی می باشد. زیرا الیاف فرش دست
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هزار تن پشم تولید می شود. بسیاري از آنها دور ریخته می شوند و قیمت هر کیلوگرم پشم مرغوب سفید رنگ و شسته شده 25
تومان می باشد. 1200

اتفاق نظر داشتند:در موارد زیر اعضاي حاضر در جلسه

اه کردن دوره زایش و افزایش همزمانی زایش در گله، افزایش بهره وري گله از طریق کاهش هزینه هاي ناشی مدیریت به سمت کوت-1
از نگهداري دام قصر با خارج کردن آنها از گله و عرضه به بازار مصرف، توجه خاص به بهداشت دام از بدو تولد بره تا زمان حذف شدن 

ش سرانه هزینه دام با ایجاد گله هاي اقتصادي دام از گله، کاهش قوچ مازاد در گله ، کاه

و ایحاد بانک اطالعات دام آنهادامهايودامدارانکردندارشناسنامه،براي مدیریت گله هادامخدماتشرکتهايتقویتایجاد و -2
دامجامعمدیریتجدید،بازارایجادوبازارایابیودامدار،

.استمهمدامداريکردناقتصاديدررویجتوآموزشوبومیدانشبهتوجه-3

شناخت شرایط براي مدیریت صحیح بسیار ضروري می باشد. باید خطوط کلی در زمینه هاي مختلف ترسیم شود تا مسیر و هدف -3
می تواند مشخص باشد. بسیاري از مشکالت اجرایی و نیاز به پژوهش ندارد با اصالح سیستمهاي مدیریت در چارچوب برنامه اي کاآمد 

بسیاري از مشکالن را با کمک مردم مرتفع کرد. از جمله خسارت هاي ناشی از عدم رعایت اصول بهداشتی در مدیریت گله  

پشم یک سرمایه بال استفاده در مرتع است که هدر می رود باید آسیب شناسی شود و با ارائه راه حل منجر به درآمد بیشتر -4
دامداران شود.

والسالم.


