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طرحهاي مرتعداريدستور جلسه: 

، دکتر (موسسه توسعه پایدار و محیط زیست)بیرانوندمهندس،افتخاريدکتر،مهندس فیاضی، مهندس خادم،ارزانیدکتر :حاضرین
، (شورایعالی جنگل و مرتع)، مهندس زهدي(دفتر فنی مرتع)مهندس اجاللیمهندس مقیمی،دکتر باغستانی،مهندس صفرزاده،فرور، 

مهندس مهندس دالوري(معاون فنی اداره منابع طبیعی خراسان رضوي)، ، (معاون فنی اداره منابع طبیعی گلستان)ندس قزلسفلومه
پهلوان و مهندس بابایی(مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور)

.، مهندس آزاديمهندس بهزادیاوري،مهندس ،مهندس یوسفیغایبین:

:سهارائه شده در جلنظرات

مسئولین سازمان جنگلها در این جلسه براي باید شرح خدمات و دستورالعمل طرحهاي مرتعداري تکمیل و تقویت شود. اما متاسفانه -
. مراتع عشایري حدود یک سوم از سطح مراتع کشور را به خود اختصاص داده بیان شرح و تاریخچه طرحهاي مرتعداري حضور ندارند

(دکتر ارزانی).است

همسویی بین عشایر و سازمانهاي ذیربط بوده است(مانند سازمان جنگلها و مراتع و سازمان امور عشایر ایران). ما ف اصلی ما ایجاد هد-
می باشد. در حالیکه این واژه در جاهایی Ranchingاز زمان امیر کبیر دچار غرب زدگی تقلیدي شدیم. طرح مرتعداري ترجمه واژه 

در مرتعداري آنها با کشور ایران مشاهده می شود.  در واقع فرهنگی و اقتصادي مسایل وت هاي اساسی از بعد به کار می رود که تفا
و در کشورهاي داراي مراتع خصوصی بزرگ مانند ، شدت دامگذاري و ... بناگذاري شده بر اساس کلیماکسRanchingواژه 

هزار 12ده اي به نام کوچ وجود ندارد. در حالیکه در ایران کوچ داراي سابقه ایالت متحده اجرا می گردد. اما در اغلب این کشورها پدی
ساله است. حتی در جنگلهاي ایران هم کوچ نشینی وجود داشته است. طرحهاي مرتعداري به طور کلی غلط بوده و مطابق با شرایط 

داري این است که اوامر سازمان جنگلها و مراتع اکولوژیکی ایران نمی باشد. و حتی نافی امري به نام کوچ است. خالصه طرح مرتع
ساله استفاده از علوفه مرتع به بهره بردار داده شود. 15توسط بهره بردار اجرا گردد تا ضمانت 

طرح مرتعداري قلمرویی(یعنی ییالق و قشالق دامدار و به عبارت ساده تر کوچ دامدار در آن لحاظ شده باشد) می تواند 
طرح مدیریت پایدار مراتع در قلمروهایی عرفی عشایري کاري بود خوب باشد نه طرحهاي مرتعداري فعلی. یک طرح مرتعداري

شرکت و شرکت توسعه پایدار سنستا انجام داد و نافی کوچ نیز نبود. اساس این کار بر محوریت کوچ بود. نباید مشخصه اصلی عشایر که 
ي طرحهاي مرتعداري در قالب فعلی براي جامعه عشایري باشیم. باید در طرحهاي (کوچ نشینی) را کنار بگذاریم و به دنبال اجرا

(دکتر فرور).مرتعداري عشایري ییالق، قشالق، میان بند، ایل راه و اصول اکولوژیکی همگی لحاظ شوند

می شود. و یکسال بعد اما در همان سال سازمان مرتعداري تشکیلسال پیش)،64د(خیلی کم بودنکارشناسان مرتع1332در سال -
باالترین مقام در شورایعالی مرتع تشکیل می گردد که رییس آن معاون وزیر بوده و حکم مدیران کل مراتع نیز توسط 1333در سال 

اما امروزه صدها هکتار زمین به راحتی و امضا می شده است و این بیانگر ارزش مراتع و انتصاب هاي موجود در ان بوده است. کشور
ارتخانه جهاد کشاورزي و دولت رویکردها را تغییر یا بهبود در سه سطح سازمان جنگلها و مراتع، وزدون سختی واگذار می گردد. باید ب

و حتی خود سازمان امیدوارکننده نیست. در سطح دولت مرتع اهمیتی براي وزراتخانهدولت، در سطح رویکردهاي موجود دهیم. 
مشغول به کار است و در سطح خود سازمان نیز واگذاري زمینارتباط با امور اراضی در ارتخانه تنهادولتمردان ندارد. در سطح وز
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شمسی و بعد از قانون 40. در اواخر دهه اهمیت مرتع از اعتبارات بسیار اندك دفتر فنی مرتع در قیاس با سایر بخشها مشخص است
طرح 24جراي طرح می کند؛ سازمان جنگلها و مراتع با کمک دکتر گودوین حفاظت و بهره برداري که سازمان را موظف به تهیه و ا

در آن زمان دیدگاه تهیه طرحها در سطوح بزرگ گیالن بوده است. هولشکمی کند که اولین آنها خرا تهیه در سطح بزرگمرتعداري
ي عرفی متعدد موجود در یک سطح بزرگ که بوده است اما بعدها به دالیل مختلف از جمله مشکالت و تفاوتهاي فرهنگی و سامانها

می شود. کوچک اجراییرویکرد طرحهاي مرتعداري در سطوح 1355لذا از سال باعث عدم قابلیت اجرایی شدن طرح می شده است 
تار از میلیون هک14میلیون هکتار واگذار و در 18میلیون هکتار از عرصه هاي مرتعی طرح مرتعداري تهیه شده و 39تاکنون براي 

میلیون هکتار هم در بسیاري از مراتع طرحها خاتمه یافته و هرگز ادامه نیافته 14از این اراضی واگذار شده طرحها به اجرا درآمده اند. 
شمسی بیان می کند که بخش زیادي از مراتع کشور ایران باید حفاظتی باشند و به جهت حفظ 1340است. آقاي هانري پابو در سال 

زیست محیطی مورد بهره برداري قرار نگیرند. لذا باید براي هر دسته از مراتع برنامهاي مطابق با شرایط اکولوژیکی آنها کاکردهاي
درصد از مراتع کشور روستایی می باشند. طرحهاي مرتعداري در مراتع روستایی قابلیت اجرایی 75نزدیک به طراحی و اجار شود. 

ظت را مبنا و رویکرد خود قرار داده است ما هم باید رویکرد خود را نسبت به مرتع مشخص کرده و ندارند. همانند بخش جنگل که حفا
ابتدا کثرت متخصصان مرتع بایدسپس مباحث مورد بحث قرار گیرد. باید رویکرد جامعه را نیز نسبت به مراتع تغییر داد. با توجه به 

س زهدي).مهند(رویکردها را مشخص کرد تا مسیر نیز مشخص گردد

به مرور دچار تغییرات شدند. مثال سامانهاي عرفی در ابتدا و سپس عامل بهره بردار در آنها دیده شد. طرح طرحهاي مرتعداري -
مرتعداري از دید سازمان موفق نمی باشد و درصد باالیی از آنها موفقیت صفر تا اندکی در رسیدن به اهداف مطروحه در طرح داشته 

مشکل اساسی طرحهاي طرح مرتعداري روستایی و عشایري در دستورالعمل، اجرا و نظارت باید کامال از هم جدا باشند.اند. ضمن اینکه
مرتعداري عدم اجراي آنها می باشد. دو مشکل مهم دیگر نیز در اجراي طرحها وجود دارند که عبارتند از مردم و اقتصاد. اصالح 

یده اي نخواهد داشت. آنچه در طرحهاي مرتعداري مهم است باال بردن درصد مشارکت بهره دستورالعملهاي طرحهاي مرتعداري هیچ فا
برداران و بهبود معیشت اقتصادي آنهاست. اقتصادي کردن مراتع با کاشت گیاهان دارویی و صنعتی مانند باریجه و آنقوزه امکانپذیر 

شاید در سطح کمی از مراتع قابلیت اجرایی داشته باشند. باید به چون استفاده هاي چند منظوره و یا وجود گیاهانی خاصنمی باشد. 
فکر روشهاي نوین مدیریت گله، بره گیري باال و موارد اینچنینی باشیم تا بهره وري در مراتع باال رود و معیشت و اقتصاد دامداران 

جنگلها نیز با توجه به نوع و میزان نیروي . محور اصلی بحث اقتصادي کردن معیشت بهره برداران دام است و سازمانبهبود یابد
متخصص، بودجه و ... توان مدیریت دام و اقتصادي کردن دامداري بر اساس دام را ندارد. در سازمان جنگلها و مراتع دفتر فنی مرتع 

ط است باید راه جدیدي و مدیران هم دید خوبی ندارند. اگر راه و الگوي طرحهاي مرتعداري غلاندكشبسیار ضعیف شده و کارشناسان
(مهندس مقیمی).در نظر گرفته شود. باید به طرحها از دو جنبه ساختاري و تشکیالتی توجه شود

تنها راه درست استفاده از مراتع اجراي طرحهاي مرتعداري می باشد. منتها باید طرحها به درستی نوشته و اجرا شوند. نیاز دامداران -
اجازه علوفه کاري در سطحی معین داده شده است. دو اشکال بزرگ طرحهاي ال در برخی از طرحها در طرحها دیده شده است. مث

مرتعداري یکی عدم مشارکت مردم در اجراي طرح و عدم نیاز سنجی آنهاست و دیگري عدم آموزش منابع انسانی در اجراي طرح 
(مهندس صفرزاده).مرتعداري می باشد

اشد و براي هر طرح مرتعداري (ییالقی، قشالقی و میان بند) مواردي در نظر گرفته می شود که باید طرح مرتعداري نافی کوچ نمی ب-
. یعنی دامدار عشایري در مرتع قشالقی خود باید مواردي را رعایت کند و سپس می تواند به مرتع ییالقی خود نقل مکان اجرا شوند

ي در راستاي بهره برداري اصولی از مراتع می باشد. در استان خراسان رضوي کرده و یا کوچ کند اما آنجا هم موظف به رعایت موارد
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استقرار و اسکان عشایر نداشته ایم و کوچ نیز به قوت خود باقی مانده است. اصل طرح مرتعداري صحیح است اما مهم شیوه تهیه و 
درآمد مرتعداران در آنها ایجاد عالقه کرد. باید پی.ست باید با افزایشاجراي آن است. باید علم روز را وارد طرحهاي مرتعداري کنیم. 

هایی را براي طرحهاي مرتعداري تهیه و اضافه کنیم تا مرتعداري اقتصادي شود. متاسفانه در طرحها بحث اقتصادي خیلی موفق نبوده 
اقتصادي کردن مرتعداري کمک گرفته است. با توجه به اینکه دامداري محور اصلی درآمد مرتعداران است لذا باید از دامپروري براي

واحد دامی 75هکتار مرتع و 80شود. در استان خراسان رضوي طرحهایی موفق بوده اند که تعداد مرتعدار در آنها کم بوده است. 
حهاي کل استان خراسان رضوي می باشد که به هیچ وجه براي مرتعداري اقتصادي مطلوب نمی باشد. اصالح دستورالعمل طرمیانگین 

با توجه به تغییرات اقلیمی برخی از پروژه هاي اصالح و احیا مراتع مانند . مرتعداري کمک زیادي به طرحهاي مرتعداري خواهد کرد
روشهاي بذرپاشی و کپه کاري با همان اصول قدیمی دیگر جوابگو نمی باشد. مثال االن در خراسان به جاي روش کپه کاري که غالبا 

کشت در هاللی هاي آبگیر استفاده می شود که درصد موفقیت آن نسبت به دیگر روشها کامال بیشتر است.ناموفق است از روش
(مهندس احمد دالوري، معاون فنی دفتر استفاده از روشهاي قدیمی مثل بذرپاشی تنها باعث هدر رفت منابع و اتالف سرمایه می گردد

مرتع استان خراسان رضوي).

دامهاي مختلف کشور، سامانه اي طراحی ، ثبت و هویت دار نمودنرکنی مبنی بر شناساییدکتر وزیر از آقايبا توجه به درخواست-
. اجراي این طرح براي دامداران هزینه براي آن بسیار هزینه نیز شده و قابلیت ثبت تمامی انواع کالسه دام در آن وجود داردشد و

سازمان جنگلها و مراتع باید در این زمینه با ما تومان نیاز می باشد. 1200به مبلغ چندانی ندارد. به ازاء هر راس دام یک پالك
میلیون واحد دامی را از سطح 3همکاري کرده و براي تمدید پروانه چرا داشتن پالك را مد نظر قرار دهد. ما مکلف هستیم که ساالنه 

بسته بیافزاییم تا فشار چرا در مراتع کم شود و مزرعه و یادر دامداریهايمیلیون نیز به تعداد واحد هاي دامی 3/1مراتع خارج کنیم و 
وارد ایران شده است. دامها از سیستم مرتعی به سیستم مزرعه هدایت شوند. براي این منظور نژادهاي مختلفی از کشورهاي متفاوت 

وارد ایران شده اند. براي سیستم مزرعه نیاز به دام پر از کشور فرانسه)رومانف(گوسفندو)آلپاینمرغوب بز( سانن ونژادهايمثال 
نژادهاي غیر بومی براي این منظور انتخاب شده اند. مزایاي سیستم پالك گذاري شامل ردیابی دام، تشخیص مالکیت تولید است لذا 

خونی دام بومی درصد 50قرار است و ... می باشد.، ورود و خروج غیر قانونیسرقت دامدامها، داشتن آمار دقیق دامها، حل مشکالت
(مهندس بابایی، مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی به جهت مقاومت به بیماریها و تنش هاي محیطی در دامهاي حفظ شود

کشور).

در درصد 70و 25سامانه مرتعی درصد در 25ي کشور، دامهادرصد100از یک بررسی انجام شد که نشان داد 1391در سال -
از طریق دامهاي بومی انجام می در سامانه بسته بوده است. براي سامانه مرتعی بهبود اصالح نژاد درصد 5مزرعه و نیمه بسته یا سامانه 

بهبود اصالح نژاد دام از طریق سامانه بین مرتعی و زراعی که در این سامانه دامها بیشتر سال را در پسچر می گذرانندو برايشود.
مرکز (مهندس پهلوان،یب ژنتیکی انجام می شود. یعنی پایه مادري دام بومی بوده و پایه پدري نزاد غیر بومی پر تولید می باشدترک

اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور).

داد. به گفته دکتر سطح مراتع به دلیل گستردگی در اثر سوء مدیریت و یا مدیریت قوي کل کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد-
. مخدوم چون در کشورهاي در حال توسعه درصد اتکا به منابع طبیعی باال می باشد لذا تخریب منابع طبیعی نیز بسیار قابل توجه است

ریزگرد، فرو نشست زمین، پایین رفتن سفره هاي آب زیرزمینی و ... همه از مواردي هستند که کشور را درگیر و عاجز کرده است. ما 
باید با شرایط جدید خود را تطبیق داده و رویکرد  مناسبی اتخاذ کنیم. تاز مانی که دامداران در طرحهاي مرتعداري مشارکت نکنند، 

از لحاظ اقتصادي ندارند و تعداد زیادي طرحها از شانس باالیی براي موفقیت برخوردار نخواهند بود. بسیاري از مرتعداران بنیه خوبی 
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از تولیدات غیر علوفه اي مراتع استفاده کرد تا . بایدادامه می دهندرا ا ترك کرده اند. مابقی نیز از سر ناچاري این حرفه نیز این حرفه ر
فشار بر مراتع کشور کم شود. مسایل اجتماعی موجود در مراتع گاهی مسایل فنی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. سهم مراتع در 

درصد از سالمت مردم را تامین کند و مابقی 35نها دیده نشده است. وزرات بهداشت حداکثر می تواندتامین سالمت مردم و زندگی آ
درصد آن) مربوط به آب و هواي سالم، خاك سالم، غذاي سالم، محصوالت کشاورزي و ارگانیک مرتعی و ... می 65سهم سالمت مردم (

اتع را به گونه اي مدیریت کنند که کارکردهاي زیست محیطی مراتع حفظ باشد. مرتعداران با بنیه اقتصادي ضعیف نمی توانند مر
سال است که در استان گلستان نهال 35گردد. در این زمینه دولت باید ورود کند و براي حفظ این خدمات هزینه کند. حدود 

سال و با 35ه است. بعد از گذشت کاشته می شود و همواره خشکی محیط و سرما به نهالهاي کاشته شده آسیب وارد کردآتریپلکس 
د این میزان از خسارت و هدر رفت سرمایه هیچ گونه، رقم و یا روش جدیدي معرفی نشده است. در زراعت پوب نیز بیشتر وجو

اکالیپتوس هاي کاشته شده در استان از بین رفت. انتظار از دانشگاه گنبد، گرگان و مراکز تحقیقاتی استان بر این است که در این 
میلیون جریمه 10مایند. جریمه هاي دامداران سنگین است و گاهی براي یک دامدار خرده پا زمینه هاي مهم و کاربردي تحقیق ن

هزار هکتار است. جمعیت استان و جمعیت بهره برداران نیز به ترتیب برابر یک میلیون و 850سطح مراتع استان صادر می گردد. 
).نی اداره منابع طبیعی گلستان، معاون ف(مهندس قزل سفلوهزار خانوار است25هشتصد هزار نفر و 

گرایش مرتعداران به سمت طرحهاي مرتعداري عمدتا به دلیل ثبت مالکیت آنها بر مراتع خود می باشد و بحث هاي اصالح و احیا -
رحله اجرا م- 2مرحله تهیه طرح -1اهمیت چندانی براي آنها ندارد. طرحهاي مرتعداري باید از سه جنبه مورد نقد و بررسی واقع شود. 

200تهیه طرح گاهی توسط یک کارشناس تازه کار و با مبلغ مرحله نظارت. در ارتباط با مرحله تهیه طرح باید عنوان شود که3و 
هزار تومان انجام می شود. قطعا چنین طرحی نمی تواند در بهبود و یا مدیریت صحیح مراتع نقشی ایفا کند. از اینرو باید براي تهیه 

تعداري هزینه شود. از بعد اجرا نیز در همه کشور یکسان بوده و به طور تخصصی و فنی نگاشته نشده اند. مثال در اکثر طرحهاي مر
کجا و چگونه؟!!. بعد نظارت نیز شاید مهمترین بعد کار باشد اما نظارت تا هزار هکتاري باید قرق شود. اما 500طرحها یک مساحت 

دارد. با هزینه مرتعداران نیز قطعا نمی توان طرح را به خوبی تهیه، اجرا و نظارت کرد.  بایستی ناظر می خواهد و ناظر پول الزم 
رویکردها نسبت به مراتع دگرگون شود. نسل و حامعه فعلی مرتعدار کشور نتوانسته است اهمیت، فواید و آثار زیانبار تخریب مراتع را به 

عات براي مردم نیز عملکرد قابل قبولی نداشته ایم. پول در کشور هست اما باید . حتی در تفهیم این موضومسئوالن امر بفهماند
(دکتر باغستانی).مسئولین و مردم را متوجه مراتع و خدمات انها کنیم

راندهکنچرادامتعداد. داردچرامحدودهیامالگهیکعشایريجامعهدراستخانوار5تا3معموالکه	)اوبابنکو،یورت،(	هر مال-
. وضعیت مراتع قشالقی ما در طی این چند سال خیلی ضعیف بوده و دیگريسازمانهیچنهواندگرفتهمیتصمیمهموارهعشایرخود

. حتی در اثر کمبود علوفه و گرماي شدید در برخی مراتع قشالقی و در برخی سالها دامداران مجبور بودند به دامها علوفه دستی بدهند
ه مرتع قشالقی نرفته اند. زمان کوچ را همواره خود عشایر تعیین کرده اند و هیچ گاه نتوانسته اند جلوي زودتر رفتن ما را دامها اصال ب

به مراتع بگیرند و به انواع مختلف توانسته ایم وارد مرتع شویم. آتش سوزي را خودمان خاموش می کنیم. بسیاري از عشایر یا پروانه 
در منطقه زاگرس اطالعات اندکی درباره مدیریت مراتع و دامشان بیشتر از ظرفیت موجود در پروانه چرا می باشد. چرا ندارند و یا تعداد

. گاهی در جنگلها داریم. قدر مطلق جامعه عشایري تغییر نکرده است اما درصد آن با توجه به تغییرات رشد جمعیت تغییر کرده است
می روند با وجود اینکه هر سه تعداري و جنگلداري وجود دارد که هر کدام راه خودشان را یک محدوده مرتع، سه طرح آبخیزداري، مر

).، بهره بردار عشایري(بیرانونددر یک سازمان هستند

اگر طرح مرتعداري در مدیریت مراتع کشور راه صحیحی نمی باشد آیا راه جدیدي داریم که می خواهیم طرح مرتعداري را از بین -
اقع طرح مدیریت مرتع بازگو کننده این واقعیت است که مرتع باید با یک الگو و طرح مدیریتی مورد بهره برداري قرار گیردببریم. در و
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طرحهاي .و کدام انسان عاقلی بهره برداري بر اساس یک طرح مدیریتی را بد و بهره برداري بدون برنامه و طرح را خوب می داند
. طرحهایی مشکل طرحها در نحوه تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهاي مرتعداري می باشدي ندارند ومرتعداري در ذات خود هیج ایراد

اجرا می گردند لذا سازمان باید اولویت تهیه و واگذاري طرحها را در مناطقی با انفرادي به صورت موفق هستند که در سطوح بزرگ و یا 
).يدکتر افتخار(بهره بردار افرازي و سطح بزرگ قرار دهد

به هزار تومان200تا 150اي محلی شبی خانه هگوسفند سراها را بازسازي کرده و به شکل گیالن و مازندران بسیاري از در-
این دسته از دامداران گاهی تمام دامهاي خود را فروخته اند و دامی ندارند. باید سازمان مراتع از افرادي که .می دهندتوریست ها اجاره 

گیرد و به دامداران واجد شرایط بدهد. گاهی در طرحهاي مرتعداري گلخانه، چاه عمیق، مرغداري، تاسیسات و ... دیده می دام ندارند ب
شود لذا باید بررسی شود که تا چه حدي سازمان باید در طرحهاي مرتعداري ورود کند و چگونه آنها را به نحو احسن مدیریت نماید

(مهندس اجاللی).

زیره اي عمل می شود و لذا برآیند کلیه امور یا منفی است و یا اگر مثبت است به سمت صفر میل دارد و عدد در کل کشور ج-
کوچکی است. نظارت و پایش مهم است و باید بخشهاي مختلف اجرایی و حتی تحقیقاتی کشور در این زمینه و در این امر خطیر 

باشند که باید زنجیره ها به هم متصلبقا مراتع تهیه شد و نشان داد دخیل باشند. طرح زنجیره گوشت در خراسان براي حفظ و
(مهندس صفرزاده).

اگر قرار است بیش از یک سازمان در طرح مرتعداري دخالت کند قطعا مشکل حل نخواهد شد. باید مردم و مشارکت آنها را در -
نچه هزاران سال دولت در مدیریت مراتع کشور دخالت نداشته اجراي این طرحها در نظر گرفت. حفاظت از مراتع پول نمی خواهد. چنا

و مراتع را مردم به خوبی حفظ، قرق و اداره کرده اند. (دکتر فرور).

طرحهاي جامع در هر استان باید با هماهنگی کلیه بخشهاي درگیر در طرح انجام شود. بازگشت به گذشته براي اداره مراتع ممکن -
ز امور تغییر کرده است و تغییرات زیادي نسبت به زمانهاي گذشته در کشور و به تبع آن در مراتع انجام شده نمی باشد زیرا بسیاري ا

است(مهندس قزل سفلو، معاون فنی اداره منابع طبیعی گلستان).

رح مرتعداري بسیاري از امور از جمله طجنگلها و مراتع تعریف واحدي از طرحهاي مرتعداري این است که سازمان مشکل اصلی -
موارد مدیریتی موجود در طرح براي دامداران آموزش داده نشده اند تا دامداران با مفهوم طرح و مدیریت در طرح مرتعداري آشنا .ندارد
ماهه مرتعدار در نظر 12در حال حاضر روي اطالعات غلط برنامه ریزي و تصمیم گیري می شود. در طرحها باید گردش ساالنه و شوند.

رفتار با مرتع مدیریت می خواهد نه ماه دیگر مرتعدار نامعلوم باشد. 9ته شود. نه اینکه براي سه ماه او برنامه و طرح بنویسیم و گرف
بودجه. مثال یک ماه دیرتر رفتن به مرتع شرایط مرتع را بسیار بهتر می سازد و تکرار آن در طول سالیان مختلف باعث بهبود وضعیت 

ور مدیریتی مانند تعادل دام و مرتع، پخش صحیح دام در مرتع، خروج به موقع دام نیز تاثیر زیادي در بهبود وضعیت مرتع می گردد. ام
(مهندس خادم).مرتع دارند

طرحهاي مرتعداري در استان اصفهان اجرا شده است. در استان اصفهان طرحهاي مرتعداري قویترین و موفق 1368از حدود سال -
سازمان بوده است. طرحهاي مرتعداري تنها پروژه اي بوده است که توانسته در تنسیق مرتع موفق عمل نماید و ترین استراتژي 

اختالفات را حل و فصل کند. همچنین طرحها توانسته اند تا حدودي در ایجاد دلگرمی و انگیزه در دامداران نیز عملکرد مثبتی داشته 
ه مالکیت آنها داده است. ضمن اینکه در طرحهاي مرتعداري برخی مایحتاجهاي ضروري باشند و در واقع یک وجهه نسبتا قانونی ب

دامداري در طرح تهیه می شود. مانند مرمت چشمه، چاه مالداري، ایجاد آبشخور و ... . اما مع االسف طرحها در امور بیولوژیک در مراتع 
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عموم مشکالت طرحها به نحوه شد و خالی از اشکال نمی باشد. موفق عمل نکرده اند. قطعا هر طرحی داراي اشکاالتی نیز می با
ساله شدن زمان طرحها از ایرادات بسیار مهم 10قانون جدید مبنی بر تهیه، اجرا و به ویژه در نحوه نظارت آنها می باشد.

ران نابود کرد. باید شرط تمدید سند زیرا همان حداقل انگیزه و عالقه ناشی از اجراي طرحهاي مرتعداري را نیز در بین دامدامی باشد.
درصد پروژه هاي بیولوژیکی و مدیریتی باشد(به ویژه اصول مدیریتی). وضعیت مراتع و گیاهان 70طرح مرتعداري را اجراي حداقل 

خوشخوراك مرتعی در استان اصفهان در حالت نامناسبی قرار دارد. ترکیب گیاهی در مراتع اصفهان به شدت در حال تغییر از گیاهان
شرح خدمات واحد براي کل مراتع کشور مناسب نمی باشد. موازنه به گیاهان غیر خوشخوراك و مهاجم و سمی می باشد. 

80الی 75زیرا وقتی می پذیریم اقتصادي و سودآوري در طرحها یکی از اشکاالت در تهیه طرحهاي مرتعداري می باشد.
آنهاست نباید اصرار داشته باشیم که میزان اضافه تولید ناشی از کپه کاري تمام هزینه درصد فواید مراتع در ارزشهاي زیست محیطی

هاي آنرا پوشش می دهد و سود اقتصادي نیز براي کشور خواهد داشت. باید دیگر ارزشها در این محاسبات لحاظ شده و معیار و مالك 
و روش تهیه و فرد تهیه کننده نیز از دیگر معضالت روش واگذاري(مزایده) اقتصادي بودن طرحها در نظر گرفته شوند. 

مبلغ تهیه طرحهاي مرتعداري ناچیز می باشد و این یعنی کار از بنیان داراي اشکال است. اجراي طرحهاي مرتعداري می باشند. 
کرد که ذات طرحهاي بهترین طرح مدیریتی دنیا نیز با کیفیت پایین و بدون نظارت هیچ فایده اي نخواهد داشت. لذا باید قبول 

عدم مشارکت ذینفعان، بودجه مرتعداري هیچ ایرادي ندارد ومشکالت در نحوه تهیه، اجرا، واگذاري و نظارت بر طرحها می باشد.  
نیز مزید بر علت می باشند. اجراي طرحها در استان اصفهان در مراتع افرازي موفق بوده اما در ناچیز و بی توجهی مسئولین امر 

شاعی با تعداد بهره بردار باال(به ویژه در مراتع روستایی) به هیچ وجه موفقیت آمیز نبوده و هیچ ارزشی ندارد. لذا باید تهیه مراتع م
طرحهاي مرتعداري در مراتع افرازي در اولویت سازمان جنگلها و مراتع باشد در طرحهاي مرتعداري موفق نه تنها پوشش یا تولید بلکه 

طرح تلفیقی نیز موثر نمی باشد زیرا وضعیت فعلی اکثر مراتع مناسب نمی باشد و شرایط ده است. کل اکوسیستم احیا ش
ساقه هاي گلدهی در گیاهان کم است، مقدار آب در مراتع کم شده و ...) . کما اینکه خود براي بهره برداري تلفیقی مهیا نمی باشد(

و الزم نیست کسی به آنها متذکر شود(مثال قسمتی از مراتع را کندو گذاري کرده مرتعداران نیز فهم استفاده هاي چند منظوره را دارند 
و یا به زنبورداري کرایه می دهند). نظارت طرحهاي مرتعداري یکی از مهمترین بخشها در موفقیت آنها می باشد. می توان این نظارت 

، ایشان سه روز بعد در موسسه (مهندس آزاديی سپردرا به کارشناسان منابع طبیعی عضو نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیع
).حضور یافتند و نظراتشان را ارایه دادند

بخش مرتع در کشور خود را ثابت نکرده است. همچنانکه بخش آبخیزداري خود را اثبات کرده و بودجه مناسبی نیز گرفته است. -
هزار خانوار بهره بردار از مراتع 916مراتع کشور است. در کشور هماهنگ سازي سیاستهاي سازمانهاي مختلف امري مهم در مدیریت

هکتار است. براي براي این تعداد خانوار و این متوسط سطح 105و 95داریم. متوسط سطح مراتع روستایی و عشایري به ترتیب برابر 
داد. باید از استفاده چند منظوره در مناطقی که برنامه ریزي کنیم. به طور آنی قطعا نمی توان سطح مراتع هر خانوار را خیلی گسترش 

استعداد آن موجود هست براي اقتصادي کردن مراتع استفاده کرد. برخی تحقیقات نشان می دهد که اگر دامدار لبنیات تولید نکند 
د در طرحهاي مرتعداري مشارکت و معیشت مردم بایدامداري او اقتصادي تر خواهد بود. باید پیرامون این موضوع تحقیق انجام شود. 

جدي گرفته شود. نظام عشایري بهترین شیوه بهره برداري از مراتع است اما مردم تا کی باید در سیاه چادر زندگی کنند. مدیریت جامع 
درصد حوزه هاي آبخیز از مراتع تشکیل شده است. در 50حوزه هاي آبخیز در حالی بدون مرتع در نظر گرفته شده است که بیش از 

. باید فکري به حال ادامه دامداري و شکل آن(سنتی، تجاري، تلفیقی) درصد جوانها حاضر به ادامه دامداري نیستند99استان مرکزي 
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باید براي مرتعداران کارآفرینی کرد و با بهبود معیشت آنها را  عالقمند به حفظ و بقا دامداري و مرتعداري کرد. سه اصل مهم باید شود. 
(دکتر ارزانی).رفاه دامدار راباال برد. تعداري مد نظر باشد. هزینه دامدار را کاهش دهیم، درآمد او را افزایش دهیم ودر طرحهاي مر

جمع بندي:

طرحهاي مرتعداري در ذات خود ایرادي ندارند و مشکالت فعلی آنها مربوط به نحوه تهیه، اجرا و نظارت بر آنها می باشد. -

تعداري روستایی و عشایري برنامه جداگانه داشته باشیم و بهتر براي کل سال مرتعدار برنامه ریزي انجام شود.باید براي طرحهاي مر-

محور اصلی درامد دامداران دام است و از اینرو باید از اصول دامپروري براي اقتصادي کردن دامداري در طرحهاي مرتعداري استفاده -
له و علم روز مرتعداري در طرحهاي مرتعداري وارد شود.کرد. باید اصول نوین مدیریت چرا و گ

طرحهایی با تعداد بهره بردار کم و در سطوح بزرگ از موفقیت بیشتري برخوردار هستند. -

مشخص شود تا بتوان بهتر راجع به مدیریت مراتع و طرحهاي مرتعداري بحث باید رویکرد سازمان در ارتباط با طرحهاي مرتعداري -
تصمیم گیري کرد.کرده و 

باید مشارکت مردم در طرحها را به عنوان اهرم اصلی موفقیت طرحهاي مرتعداري جدي گرفت و باال برد و از طریق بهبود معیشت و -
اقتصاد، انها را عالقمند به اجراي طرحهاي مرتعداري نمود. 

والسالم. 


