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بازار و بازرگانی محصوالت دامی در راستاي هدف اقتصادي کردن مرتعداري در ایراندستور جلسه: 

ی، مهندس خادممهندس نعمت ا... ي، دکتر باغستانی،،مهندس یاوري،دکتر احمدي، ،دکتر خورشیدي،ارزانیدکتر آقایان: :حاضرین
.مهندس اژدريو سرکار خانمافتخاريآقاي پهلوان  و دکتر،مهندس فیاض

:ارائه شده در جلسهنظرات
یکپارچه تامین تولید مراتع مطالبی را ارائه کردند که مختصر آن بدین شرح می در ابتداي جلسه آقاي مهندس یاوري پیرامون زنجیره 

میلیون هکتار 134یران باشد. کشور ایران داراي سطح وسیعی از منابع طبیعی و به ویژه مراتع می باشد. سطوح کل منابع طبیعی در ا
میلیون واحد دامی متکی به مراتع در کشور 83هزار خانوار و 916میلیون هکتار آنرا به خود اختصاص داده اند. 85می باشد که مراتع 

م ایران میلیون دالر آن سه24میلیارد دالري گیاهان دارویی تنها 43وجود دارد. با وجود منابع غنی گیاهان دارویی از حجم تجارت 
درصد 75به گزارش فائو بیش از می باشد. خام فروشی و وضعیت بد مراتع و گیاهان از جمله دالیل موثر بر این موضوع می باشد. 

ارزش مراتع شامل ارزشهاي غیر بازاري و غیر علوفه اي مراتع می باشد. از اینرو باید نگاه و دیدگاه تولید علوفه به مرتع دگرگون گردد.
جیره یکپارچه تامین تولید مراتع می تواند گام موثري در اقتصادي کردن مرتعداري و بهبود معیشت دامداران داشته باشد. هر وجود زن

قسمت از تولید باید داراي یک سود متعارف و تنظیم شده اي باشد. اما در اغلب موارد سود زیادي در قسمتی پخش می شود که عمل 
زنجیره یکپارچه تامین تولید مراتع تمام سازمانهاي درگیر با مرتع و دام همکاري و تعاون داشته برايفرآوري را انجام می دهد. باید

درصد آب تولیدي کشور 70باشند. در برخی محصوالت مانند مرغ زنجیره تولید قوي و خوبی داریم اما مراتع با وجود تامین نزدیک به 
زنجیره تولید ضعیف و ناقصی دارند.

آن کاهش یابد. با توجه به اینکه دامداري اصلی ادي کردن دامداري باید درآمدهاي ناشی از دامداري افزایش و هزینه هاي براي اقتص
در راستاي افزایش درآمد ترین درآمد مرتعداران می باشد لذا باید فکر کرد که چگونه می توانیم براي آن ارزش افزوده ایجاد کنیم. 

. (بررسی نسبت سود آوري سرمایه)استارزیابی بهره مندي تولید کننده از سود بسیار مهم حصوالت دامی، دامداران و تولید کنندگان م
بهره مندي یا بررسی درصد سود تعاونی ها و واسطه ها مهم می باشد. تا ندانیم خرده فروشی و عمده فروشی چه در قدم بعدي ارزیابی 

ازار غلط می باشد. زیرا اگر سفره جدیدي در بازار و بازار یابی پهن کردیم و آن درصدي از سود را می برند دستکاري و دخالت در ب
و از سوي دیگر مشروعیت جایگاه سفره بی نتیجه بماند، جمع کردن آن سفره باعث آبروریزي سازمان و برهم زدن نظم بازار است

در استان در یک مطالعه روي تعاونی هاي روستاییباید الگو برداري کنیم مثال. حمایتی سازمان مورد نظر زیر سوال خواهد رفت
یعنی اعضاي داخل تعاونی به دلیل الزام به یک سري از تعهدات . کارتري عمل می کنندمشخص شد که این تعاونی ها به شکل مرکزي

تعاونی ضرر می بینند و اعضاي خارج از تعاونی سود بیشتري از شرایط ایجاد شده می برند. 

ه دخالت در بازار، در ابتدا باید مشخص شود که هر کدام از حلقه هاي زنجیره تولید داراي چه سودي هستند و سپس با براي هر گون
متناسب با میزان عملیات اقتصادي باشد. سودي که خارج از چرخه تنظیم سود مدیریت زنجیره تولید انجام شود. میزان سود باید 

و روشهایی هم براي حفظ آن وجود وجود داردبراي تابع تولیدیک نقطه بهینهمدیریتادمتعارف تولید باشد، رانت است. در اقتص
درصد از منافع حاصل از مراتع براي عموم جامعه بوده و نصیب دامدار نمی شود اما دامدار با اجراي صحیح 75از آنجا که بیش از دارد.  

درصد سود حاصله از مزایاي غیر اقتصادي مرتعی را 75ش دولتی باید این بخمرتعداري باعث حفظ این منافع براي جامعه می شود لذا 
داشته باشیم. چون هر کار اقتصادي براي آن بودجه کنار بگذارد تا در مجموع براي جامعه یک مزیت اجتماعی حداکثر در نظر گرفته و 

نیاز به بودجه اقتصادي دارد. 

هاي مردم نهاد کمک گرفته شود تا آنها مدیریت این مساله را به عهده بگیرند. تعاونی یک براي موفقیت در زنجیره تولید باید از سازمان
سیستم وارداتی از کشور دانمارك است و لذا موفق نبوده است. و بایستی دنبال یک سیستم بومی در کشور خودمان باشیم. شروع کار 

اجتماعی کنار رفت و سود انفرادي مطرح شد و در نتیجه کارایی بعد از یک مدتی انحصاري شد، سود تعاونی در کشور خوب بود اما 
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شکل گیرد تا در جامعه موفق عمل کند. راه موفقیت باید تشکل ها از ساختارهاي بومی تعاونی ها در حال حاضر زیر سوال می باشد. 
د ببرند با اینکه فردي واسطه سود ببرد تعاونی ها این است که در آن گروه مطرح باشد نه فرد. زیرا اگر بنا باشد گروهی واسطه سو

تفاوتی نخواهد داشت. نکته مهم این است که اساسنامه تعاونی ها خوب است اما اجرا نمی شود. 

می گذارند اما در کشورهاي جهان سوم سیاسیون روي اقتصاد تاثیر می در کشورهاي توسعه یافته اقتصاد دانها روي سیاست تاثیر
گذارند. در ایران اکثر سود نصیب واسطه ها می شود. اگر قصد حذف واسطه را داریم باید به فکر جایگزینی براي آن باشیم. تشکل ها، 

به شرطی که تشکلها هدفمند باشند. واسطه ها باشند انجمن ها، اتحادیه ها و صنف ها می توانند جایگزین خوبی براي 

. در ایران نیز محصوالت سالم و پاك فروخته شدبرابر گرانتر 5/4تولید مرغ ارگانیک در آمریکا توسط شرکت جوجه سبز انجام شد که 
لید محصوالت توباید براي اقتصادي کردن دامداري،مرتعی در چند نقطه تولید شده و گواهی هم از سازمانهاي مربوطه گرفته اند.

د. چون گواهی گرفتن براي تولید محصوالت ارگانیک سخت می باشد لذا می توان تولید یا پاك در دستور کار قرار گیرارگانیک
ارت جهاد کشاورزي موجود است. باید ولید محصوالت پاك و ارگانیک در وزمحصوالت پاك و سالم نیز در دستور کار قرار گیرد. دفتر ت

مانند گوشت با برند مخصوص که به تایید چند سازمان هم رسیده باشد، با قیمت بیشتري به فروش برسد. در محصوالت عشایري
اقتصاد تبعیض قیمت وجود دارد که گاها و در شرایط خاص براي یک کاالي واحد قیمت هاي متفاوت اعمال می شود چه برسد به 

به خرید آنها دارند، لذا هیچ جاي نگرانی براي اجراي این مساله وجود ندارد. کاالهایی که با هم تفاوت واضح دارند و مردم هم ترغیب
سه سازمان استاندارد، دامپزشکی و صنعت، معدن و تجارت باید روي یک محصول مهر تایید بزنند تا به عنوان محصول سالم و یا 

اي مربوطه از هر یک از سازمانهاي یاد شده را داشته به عبارتی یک محصول پاك یا ارگانیک باید کدهارگانیک در جامعه توزیع شود. 
و روي بحث در وزراتخانه موجود است دفتر سالمت غذا و توسعه پایدارباید از تبلیغات هم براي این موضوع استفاده کرد. باشد.

با بررسی هاي دفتر سالمت غذا براي تایید ارگانیک بودن یک کاال باید زیست بوم آن هم بررسی شود. محصوالت ارگانیک نظارت دارد. 
مشخص شده است که برخی مکانها داراي پتانسیل تولید محصول ارگانیک هستند اما محصوالت فعلی تولیدي ارگانیک نمی باشند. و 

تاییدیه برند ارگانیک براي یک محصول کار سختی می باشد و مواردي چون پساب،بلکه اکثرا در زمره محصوالت پاك لحاظ می شوند. 
مراتع بکر داراي چشمه سارها می توانند گزینه مناسبی براي واکسن شیمیایی و ... از موارد عدم تایید محصول ارگانیک می باشند. 

در این زمینه می باشد. تولید محصوالت ارگانیک باشند. تامین بازار مناسب براي محصوالت ارگانیک یا سالم یکی از موارد اساسی 
پایه می تواند عنوان یک طرح ستفاده از مراتع با هدف کسب سود اقتصادي و اجتماعی با رویکرد حفظ منابعطراحی قالب کاربردي ا

مشابه چنین طرحی براي تنظیم بازار در میادین میوه و تره بار براي بررسی سود هر حلقه ب براي بررسی این موضوع باشد. مناس
ارها در امور دامداري نیز می تواند منجر به افزایش تولید محصوالت دامی شود. تقسیم کار و اختصاصی شدن کواسطه انجام شده است. 

جفت کفش در 5آقاي تیلور این کار را با بررسی در جامعه کفاش ها اثبات کرد به نحوي که هر کفاش وقتی تمام کارها را انجام دهد 
جفت کفش تولید نماید. 24هر کفاش توانست نزدیک به طول روز تولید می کند اما با تقسیم کارها و اختصاصی شدن و سري کاري

لذا در دامداري نیز می بایستی با تقسیم کارها و اختصاصی شدن آنها (پروار بندي و ...) تولید را افزایش دهیم. 

به وضعیت نامناسب براي اقتصادي کردن دامداري چاره اي جز کاهش هزینه ها و افزایش درآمد دامداران نداریم که این مساله با توجه
درصد کارکردهاي غیر علوفه اي مرتع (کارکردهاي حفاظتی و زیست 75آن مراتع کاري دشوار به نظر می رسد از اینرو اگر بتوان براي 

محیطی) طوري برنامه ریزي نمود که درآمد یا سودي را عاید دامدار کند می توان به اقتصادي شدن دامداري امیدوار بود در غیر 
ورت اقتصادي کردن دامداري کاري تقریبا محال خواهد بود. اینص

جمع بندي : 

باید دامداري را براي دامداران با کاهش هزینه ها و افزایش درآمد افزایش دهیم. براي افزایش درآمد تقویت زنجیره تولید، برند سازي 
لعه میزان سود در زنجیره غذایی، بررسی نسبت سود آوري محصوالت پاك یا ارگانیک با داشتن تاییدیه و مهر سازمانهاي مربوطه، مطا

غیرعلوفه اي مرتع براي دامداران و کمک گرفتن از سازمانهاي مردم نهاد با سرمایه، کاهش حلقه هاي واسطه، تهیه درآمد از کاکردهاي
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ر صورت امکان ارگانیک شاید یکی از تاکید بر جامعه محوري در این سازمانها از موارد اساسی می باشند. تولید محصوالت پاك یا د
والسالم. راهکارهاي اساسی در این زمینه باشد که باید در دستور کار وزارتخانه قرار بگیرد. 


