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  بسمه تعالي

 )93-4-4چهارشنبه، روز( دوم جلسه يدنب عمج
  

امكان كاربرد نتايج تحقيقات را ندارد، چون در كار تحقيقاتي همه  ،كار اجرا در مقياس اجريياست، كار تحقيق  در مقياس آزمايشگاهي : ر معصوميتدك
تاثير مسائل اقتصادي و اجتماعي .چيز قابل كنترل است، ولي در كار اجرا تاثير عوامل مختلف امكان تحت كنترل درآوردن همه عوامل نيست

بلوط و صادر كردن موضوع جمع اوري بذر . مراتع را فراهم كرده است روستائيان، نبود هيچ در آمدي در مناطق روستاها زمينه فشار و دست اندازي به
با اجرايي علم و دانش شناخت از مرتع در ايران كم نيست، ولي وقتي سازمان . افزودن به جمعيت دام براي دستيابي  به درآمد بيشتر. قبال مطرح نبود

اگر پيشرفته ترين علم مرتع هم در اختيار . راني كه تكيه آنها بر منابع طبيعي استمسائلي در اجرا مواجه مي شود كه عمدتا ناشي از فشار بهره بردا
تحقيقات به . چون فشار بهره برداري بيش از  حد است. باشد،  تحت شرايط مراتع ايران شكوفا نمي شود حتي يك بذر نمي توان سبز و مستقر نمود

. ولي هر دستگاهي به تناسب حوزه كاري خود به مراتع تجاوز كرده است. ا انجام داده استوظايف خود عمل كرده ا ست سازمان جنگلها هم كار خود ر
بايد از . خطوط انتقال نيرو، جاده  ها، راههاي عشايري كه جايگزين راههاي مالرو قبلي شده است اين دخالتها تعادل سيستم مرتع را به هم زده است

امروز دنيا مرتع را محل تامين علوفه .از سازمان جنگلها است بايد در آنجا حل مشكل را جستجو كردنگاه درون بخشي بيرون بياييم مشكل ما خارج 
  نمي داند، مسائل تنوع زيستي و ترسيب كربن، 

اين خانوار را نتوانست در  15مثال جنگل خيرود كنار يك جنگل آزمايشگاهي  دانشگاه مشكل . اقعيت استتحقيقات آزمايشگاهي يك و: دكتر رزاقي
. نوع شغل ايجاد كرده است 15مثال هندوستان كه در سطح يك ايستگاه .تجنگل كه در اختيارش است حل كند و متوسل به سازمان جنگل شده اس

ال مث. هرچه ميكاريم از بين مي برند. مشكل اين است كه مي دانيم چه گياهي، چه موقعي بكاريم ولي نمي توانيم نگهداريم. اصال مشكل فني نداريم
كشت نهال در عرصه اي كه مرتع دام روستايي است به دليل نگراني مردم از دست دادن مرتع . درصد آنرا از بين برده اند 80جنگلكاري سد لتيان كه 

با خروج دام  .آمار رسمي سالي دو ميليون هكتار تخريب مي شود. حفاظت بدون مردم امكان پذير نيست. نهالها را توسط فرزندانشان ريشه كن كرده اند
پرسنل دولتي .مردم حافظ منافع خودشان هستند. مردم راهنماي قاچاقچيان چوب شده اند. از جنگل و خروج جنگل نشينان تخريب بيشتر شده است

طبيعي حفاظت  با نيروهاي دولتي نمي توان از منابع. تا ساعت اداري هستند مردم ا ين را مي دانند بعد از آن ساعت تخلف و تخريب شروع مي شوند
  .كرد

  : دكتر باغستاني

  .چرا به اين حرفها عمل نمي شود اين مشكل سالهاي طوالني اين مباحث مطرح مي شود

  : دكتر معصومي

يريت رند و مدما مرتع را با ارزشهاي خاص خود در اختيار روستائيان قرار داده ايم كه افسار كار مرتع را در دست دارند كه تمام مرتع را از بين مي ب
بايد در كنوانسيون هاي بين المللي كه متولي حفاظت و  . نظارت و پايش كندمرتع رانگاه دوم اينكه سازمان متولي وجود دارد و بايد . دست آنها است

بعد . م مي دهندنگاه دوم اينكه مردم هستند و هرچه مي خواهند انجا. نخست اين كه دولت متولي است. حراست گزارش كار با مجامع بين الملي بدهد
اگر راهي . به نظر مي رسد تعامل بين مردم و دولت بايد با قوت پيگيري شود. از ملي شدن سالهاي سال تقابل بين دولت و بهره برداران مطرح است

مان مشكالت سي سال مشكالت ه .براي گذراندن چرخ زندگي مردم بدست آورد مي توان به از بين رفتن فشار و تخريب بر منابع طبيعي اميدوار بود
. توسعه ساخت و ساز و بهره بردراي از معادن همه از عرصه منابع طبيعي است. سي سال قبل مشكل شهرك سازي به اين ابعاد نبوده است. قبل است

  . نبايد درون بخشي به مسئله نگاه كرد. اينها نوپديد هستند

ولي مردمي كه در روستاها هستند چي به آنها داده ايم چه . سازگاري نسبي پيدا  كرده اندبراي شهر نشينان يك ضوابط و مقرراتي اعمال و مردم با آن 
بايد زمينه را براي رشد و نه عوارض نوسازي دارد، نه مشكل ترافيك و پارك ماشين دارد، . ندارد را او هيچ قيودات شهرنشيني. شناختي از آنها داريم
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. آنها به كاركنان منابع طبيعي با خوشبيني نگاه نمي كنند. مسوليت دادن به مردم و هزينه كرد بخشي از اعتبارات به دست مردم .ارتقاء آنها فراهم كرد
 . كالسهاي كليشه اي و آموزشهاي كليشه اي كارگشا نيست. ما نتوانسته ايم منابع طبيعي را پايش كنيم


