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طرحهاي مرتعداريدستور جلسه: 

(شورایعالی ، مهندس زهدي(دفتر فنی مرتع)مهندس اجاللیدکتر باغستانی،،افتخاريدکتر،مهندس فیاضی، مهندس خادم:حاضرین
(رییس انجمن صنفی مهندس پهلوانمهندس دالوري(معاون فنی اداره منابع طبیعی خراسان رضوي)، دکتر رزاقی،،جنگل و مرتع)

(مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات طاهري یگانهمهندس مهندس پویا(دبیر کانون انجمن صنفی مرتعداران کشور)، ،ران کشور)مرتعدا
و سرکار مهندس یوسفی، مهندس آزادي،مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور)معاون فنی صیادنژاد(مهندس ، دامی کشور)

دري(شرکت سنستا).اژو مهندسنقی زادهخانم مهندس

دکتر ارزانی، مهندس صفرزاده، مهندس قزلسفلو(معاون فنی اداره منابع طبیعی گلستان)،، مهندس بهزادیاوري،مهندس غایبین:
مهندس ریگی. 

:ارائه شده در جلسهنظرات

دو جمله در برنامه راجع به مراتع و تنهادیده شود که متاسفانه نشدبه خوبی در برنامه ششم تالش شد که وضعیت مراتع در برنامه-
گردد در حالیکه مشکالت مراتع روز به تر میضعیفاز لحاظ اعتبارات و نیروي انسانی . دفتر فنی مرتع هم روز به روز دیده می شود

گزارش دفتر فنی طبقطرحهاي مرتعداري مهمترین و شاید تنها ابزار مدیریتی سازمان جنگلها و مراتع باشد. . روز پیچیده تر می گردد
طرح مدیریت جامع مرتع طرحهایی موفق بوده اند که بیشتر انفرادي بوده اند. طرحهاي مشاعی در سطح کشور غالبا ناموفق بوده اند. 

وموجود در صورت مساله و مشکالت یک توافقامر،باید ابتدا نیز اخیرا از سوي سازمان به عنوان یک راهکار جدید ارایه شده است. اما 
براي مدیریت مراتع کشور حاصل شود و سپس مشخص شود که چه میزان از این ایده را سازمان جنگلها همچنین راهکارها و راه حلها

(مهندس فیاض).رشناسان خارج از سازمان صحبت کردو مراتع توان اجرا و مدیریتش را دارد و در نهایت با مسئوالن و کا

درصد مشاعی 96درصد مراتع انفرادي و 4مرکزي سابقه طوالنی دارند. در استان مرکزي اجراي طرحهاي مرتعداري در استان-
1هستند. استان مرکزي داراي مراتع روستایی و عشایري کوچرو است. در مراتعی که سطح مرتع اقتصادي باشد و تعداد بهره بردار بین 

طرحهاي مرتعداري در واقع نسخه طرح انفرادي می باشد. شاید این نفر باشد طرحها از موفقیت برخوردار بوده اند. نسخه فعلی2تا 
طرحها با یک بازنگري قابلیت اجرا در مراتع مشاعی را داشته باشند. مهندس خادمی نمونه موفق در اجراي طرحهاي مرتعداري می 

که از دانشگاه و تحقیقات نیز به روز تر و حتی گاهی در اجراي طرحهاي مرتعداري بهره برداران به روشها و نتایجی رسیده اند .شدبا
بوده تا بدین وسیله مشکالت به بعد بحث مشارکت مردم بومی2004اقدامات سازمان جنگلها و مراتع از سال آخرینجلوتر است. 

مشارکتی دو براي هرطرحهاي مرتعداري را حل نماید اما با توجه به کمبود شدید اعتبارات در طرحهاي مرتعداري مشکل حل نشد.
بعد مهم انگیزه و اعتماد نقش اساسی را دارند و زیر ساخت مشارکت هستند و بایستی در طرحهاي مرتعداري نیز این دو زیرساخت 

شیوه همکاري و مشارکت در طرحهاي مرتعداري با طرح ترسیب کربن متفاوت است. در طرحهاي مرتعداري یک روز براي فراهم شود.
ک کالس آموزشی برگزار می گردد اما در طرح ترسیب کربن ابتدا روستاییان یا بهره برداران گروه بندي می همه بهره برداران ی

و سپس براي هر گروه یک نفر سرگروه تعیین شده و آموزشها براي سرگروهها اریه می شود و در نهایت هر (گروههاي همگن)شوند
) آموزش می دهد. این مدل تقریبا در همه کشور همه خرد روستاییق هاي(صندوسرگروه دسته یا گروه خودش را با بودجه خصوصی 

و ... تحت عنوان طرح جامع مدیریت حوزه آبخیز براي مدیریت دگیر شده است و از مدلهاي سازمان خواربار جهانی نیز مانند مناری
تهدیداتی اظ اقتصادي و فرهنگی مد نظر است.در این مدل توانمند سازي جوامع بومی از لحمنابع طبیعی کشور استفاده کرده است.
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هم تحت عنوان ایجاد باغ در اراضی شیب دار یا گیاهان دارویی در طرحهاي مرتعداري وجود دارد. باید به مسایل اقتصادي و معیشتی 
ندس یوسفی).(مهتوجه شود زیرا در غیر این صورت طرحها از کارایی الزم برخوردار نخواهند بودبهره برداران در طرحها 

مقیاس کوچک مدیریت در مرتع می باشد و مدیریت مرتع در سطوح حوزه آبخیز، شهرستان و استان طرحهاي مرتعداري در واقع -
نداشتنمتفاوت بوده و نیاز به برنامه مدیریتی مخصوص به خود دارند. یعنی باید براي مدیریت کالن مراتع نیز برنامه طراحی کرد. 

د. لذا طراحی یک نریت این اجازه را به سایر بخشها (مثل معدن) می دهد که براي بهره برداري از مراتع برنامه ریزي کنبرنامه کالن مدی
باید سطوح برنامه برنامه کالن مدیریتی براي استفاده صحیح از مراتع با کمک کارشناسان و نخبگان مراتع کشور یک ضرورت می باشد.

تهیه، اجرا و نظارت مشکل دارد اما باید از چند دهه طرحهاي مرتعداري در مرحله ور در نظر گرفت.ریزي را براي مدیریت مراتع کش
تجربیات اجراي طرحهاي مرتعداري در کشور استفاده نموده و انها را آسیب شناسی کرد. مثال در مراتع روستایی و به ویژه در مراتع 

. الگوهاي مشارکتی ناشی از پروژه هاي بین المللی گرچه خوب هستند اما طرحهاي مرتعداري داراي اشکال هستندروستایی مشاعی
ایران کشوري با سابقه دامداري چند هزار ساله و فرهنگ مخصوص به خود می باشد. ما در کشور دانش بومی غنی و نظامهاي دامداري 

ري در مناطق مختلف کشور استفاده نمود. باید به فکر مرتعدامتفاوتی داریم. لذا باید از الگوهاي داخلی براي برنامه ریزي در طرحهاي 
ایجاد یک تحول و ایجاد یک نظام مدیریتی نوین در سطوح مختلف برنامه ریزي بود. در موقعیت کنونی عوامل تهدید در مراتع بسیار 

(مهندس زهدي).زیاد بوده و باید براي آنها برنامه ریزي کرد

از بعد اجتماعی کشور سه دسته از مشکالت را بر شمرد. مشکالت اجتماعی، سازمانی و فنی. طرحهاي مرتعداري کنونیمی توان در -
و نظام هاي اجتماعی مردم در سیستم هاي برنامه ریزي در طرحهاي مرتعداري دیده شوند. از بعد سازمانی ارتباط باید ساختار ها

هاي مرتعداري ضعیف و کمرنگ می باشد لذا باید از توان سازمانهاي مدیران و مسئولین منابع طبیعی با مردم و نظارت و ارزیابی طرح
مردم نهاد در نظارت و ارزیابی طرحها حداکثر استفاده را برد. از بعد فنی نیز مراتع در طرحهاي مرتعداري به صورت اکوسیستم متعادل 

تهیه شده است. اما در برخی اکوسیستم هاي مرتعی در نظر گرفته شده اند و کلیه امور فنی از جمله تعیین ظرفیت مراتع با این دید
ها به این کشور تغییرات بارندگی ساالنه خیلی متفاوت می باشد و اکوسیستم ها را نامتعادل می سازد. از اینرو باید در برنامه ریزي

ي و متعادل یک سطح نسبتا از سویی در یک اکوسیستم قومساله دقت شود و اکوسیستم در همه نقاط متعادل در نظر گرفته نشود. 
کوچک هم ممکن است اقتصادي باشد اما در یک اکوسیستم ضعیف و نامتعادل یک سطح به ظاهر بزرگ هم ممکن است اقتصادي 

. در آمریکا، استرالیا  و بیشتر کشورهاي اروپایی غالب مراتع انفرادي است اما در آفریقا و برخی کشورهاي اروپایی مانند اسکاتلند نباشد
(مهندس اژدري).مراتع مشاعی می باشد

مباحثی که در این گونه جلسات مطرح می گردد عمدتا حول یک محور خاص می چرخد اما نسخه شفا بخشی از آن استخراج نمی -
و زیرا برخی مشکالت به مدیریت کالن مراتع مربوط است و نه به اجزاي کوچکتر آن مانند طرح مرتعداري. مثال بحث قوانینشود. 

مقررات در کشور بسیار قدیمی بوده و نمی توان با این قوانین مشکالت روز مراتع را حل نمود. اجاره مراتع ممنوع است اما سطح 
وسیعی از مراتع کشور اجاره داده می شود و ابزاري براي مبارزه با آن وجود ندارد. قوه قضائیه هم پرونده هاي مربوط به مراتع را خیلی 

و باعث ایجاد مشکل در روند اجراي مدیریت صحیح مراتع می شود. االن قانون حفاظت از گون، ممیزي و تنسیق جدي نمی گیرد
مراتع و ... در کشور داراي مشکالت اساسی می باشند. زیرا بسیار قدیمی هستند و نمی توان مشکالت روز مراتع را با آنها حل و فصل 

. از اینرو به روز هکتار برآورد کرده اند700هکتاري را 350تقریبی بوده و گاهی یک مرتع نمود. برآورد مساحتها هم در ممیزي مراتع
هیچ طرح جایگزین دیگري به رسانی ممیزي مراتع از اولویت هاي مهم کشور در زمینه مدیریت و استفاده صحیح از مراتع می باشد. 

ور موفق عمل نماید تا مادامی که در شیوه تهیه، اجرا و نظارت یک کار جاي طرحهاي مرتعداري نمی تواند در مدیریت و اداره مراتع کش
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بنیادي و اساسی انجام نشود. یک شرح خدمات براي تمام مراتع کشور ایران صحیح نبوده و قابلیت اجرایی ندارد. شرکتهاي خصوصی 
دنیا هیچ طرحی را به مبلغ کمتر از پایه نمی گاهی قیمت را حتی از قیمت پایه نیز کمتر ارائه می دهند. در هیچ جاي در مناقصات 

میلیون 2دهند و مشخص است که آن شرکت چگونه کار خواهد نمود. تهیه هر طرح مرتعداري در حداقل مساحت و کار حداقل نیاز به 
ایی را که به نفع دامدار تمام قسمتهتومان هزینه دارد. طرحهاي مرتعداري به محض تصویب به دفترخانه می روند و امضا می شوند. 

آبشخور، کشت علوفه) اجرا می کند و قسمتهاي مهم مدیریتی و مرمت چشمه، انتقال آب، احداث اتاق،خودش می باشد (چاه مالداري،
بیولوژیکی را مانند تعادل دام و مرتع و رعایت زمان ورود و خروج را رعایت نمی کند.  از این رو باید شرط تمدید سند طرح مرتعداري 

. ضمن اینکه باید مالکیت در طرحهاي مرتعداري به شکلی درصد پروژه هاي بیولوژیکی و به ویژه مدیریتی باشد70ا اجراي حداقل ر
(مهندس آزادي).پررنگتر شود

بسیاري از تجربیات مفید ناشی از اجراي طرحهاي بین المللی و یا کارگاههاي آموزشی مردمی با وجود تایید صحت اطالعات و -
در طرحهاي مرتعداري اگر به یشنهادات مطروحه در آن در کتابخانه سازمان جنگلها و مراتع خاك می خورد و استفاده نمی شود. پ

مردم بومی و مرتعداران در همه مراحل تهیه، اجرا و نظارت توجه نشود طرحها قطعا موفق نخواهند بود. گروه هاي ذینفع در این 
وند. چالش هاي مراحل تهیه و اجراي طرح بررسی شود و براي آنها راهکارهاي کاربردي ارایه شود. طرحها باید شناسایی و بررسی ش

توسعه کشور مانند برنامه ششم فقظ دو جمله راجع به مراتع نباشد. تصمیم گیریها باید از باید آنقدر قوي کار کنیم که در برنامه هاي 
زیرا اکنون در تمام . تشکلهاي مردمی مرتع را به رسمیت بشناسد و از آنها استفاده کندسطوح پایین به باال باشد. انجمن مرتعداري باید 

دنیا تشکلهاي مردمی نقش عمده اي در اجرا، نظارت و محافظت از مراتع دارند. باید قوانین و سیاستها بازبینی شوند. در استان 
پروانه چرا را 10بیعی مبنی بر تایید قرق توسط انجمن مردمی )(به دلیل نامه اداره منابع طچهارمحال و بختیاري مردم داوطلبانه

هکتار از مراتع را قرق کرده اند هزینه اصالح و احیا مراتع در حالتیکه مردم در آن دخالت داشته باشند بسیار اندك است. 500باطل و 
(مهندس نقی زاده).دباید براي عشایر طراحی شوایل راهطرح مرتعداري قلمرویی داراي ییالق، قشالق و 

مشکالت را اکثر فقط مشکالت طرحهاي مرتعداري مطرح نگردد ما بیشتر نیاز به راهکارهاي کاربردي براي حل مشکالت داریم.-
که راه کاريکارشناسان می دانند اما مهم دانستن راهکارهاي عملیاتی و کاربردي است. با مشارکت مردم بومی کسی مخالف نیست اما 

اید در این جوامع محلی ایجاد انگیزه و اعتماد کرد، مهم است. به روز رسانی ممیزي ها هم مشکالت خاص خود را دارد(از چگونه ب
اساسنامه انجمن هاي صنفی نیز براي واگذاري برخی اختیارات به آنها داراي جمله زیاد شدن تعداد دام دارهاي بدون سابقه دامداري).

فیاض).برطرف شود (مهندسی ایراد و اشکال است که بایست

چاره اي جز مدیریت جامع نداریم. طرحهاي انفرادي باید ادامه یابند و در طرحهاي مشاعی مدیریت جامع براي بحث مشارکت مردم -
یریت با مرتعدار کاهش یابد. نمونه اي از مد3تا 2انجام شود. باید در روند اجراي یک طرح جامع بهره برداران از مراتع نهایتا به 

مهار کردند Stipa barbataمشارکت مردم را می توان در شهرستان محالت مشاهده نمود که حرکت شنهاي روان را با کاشت گونه 
اما در شهرستان شازند مردم در مدیریت مراتع منابع طبیعی را قبول ندارند. از اینرو هر منطقه با توجه به شرایطش راهکارهاي خاص 

س یوسفی).(مهندخود را دارد

کشور چاره اي جز ادامه طرحهاي مرتعداري ندارد زیرا حداقل در شرایط کنونی تنها راهکار مدیریت مراتع کشور است. ما در تهیه، -
و یکصد مشکل در کلیه مشکالت طرحهاي مرتعداري بررسی شده 1387اجرا و نظارت بر طرحهاي مرتعداري مشکل داریم. در سال 

اجرایی و - اجتماعی، فنی- مدیریتی، اقتصادي-هر کدام نیز راهکار داده شده است. این مشکالت شامل ساختاريآن دیده شده و براي
حقوقی بوده است. باید این گزارش را مجددا بخوانیم و با توجه به مشکالت مطروحه، راهکارهاي آنرا مورد بررسی قرار دهیم و 
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استخراج و یا طراحی کنیم. ارزیابی، ارزشیابی و نظارت و پایش طرحها نیز متاسفانه اکثرا راهکارهاي کاربردي، عملیاتی و قابل اجرا را 
(دکتر باغستانی).به صورت پرسشنامه اي می باشد

مرتعداري با ذهنیت مالکیت (از سوي بهره بردار) و بدون در نظر گرفتن نظرات، مشکالت و بدون حضور بهره بردار نوشته طرحهاي-
بهره برداران به جلسات تهیه ي ادارات منابع طبیعی). قطعا چنین روندي با هر برنامه دیگري نیز مثمر نخواهد بود. اگر می شود(از سو

طرحها دعوت شوند، انگیزه بیشتري در اجراي طرح خواهند داشت. باید طرحهاي واگذار شده پایش شوند و اگر بهره برداري طرحی را 
ریب می کند، باید مرتع را از او گرفت و به شخص دیگري واگذار نمود. قانون جامع منابع طبیعی با خوب اجرا نمی کند و مراتع را تخ

کمک انجمن صنفی و پیگیري آنها انجام شده است. انجمن صنفی مرتعداران یک بازوي مناسب براي سازمان جنگلها و مراتع کشور 
به انجمن اصالح گردد. اتحادیه منابع طبیعی براي حل مشکالت مراتع و اساسنامه انجمن هم باید براي تفویض اختیارات بیشتر است. 

(مهندس پهلوان).منابع طبیعی تشکیل شده است

سازمان اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی برنامه ریزي و سیاست گذاري براي ثبات تولید گوشت و شیر خام است. وظیفه-
درصد 100درصد مشکالت سازمان باشد. نباید خودمان را درگیر 80درصد از مشکالت یک سازمان می تواند رهگشاي 20شناسایی 

شناسایی شکالت به ما مربوط نباشد و یا توان و ابزار و نیروي حل آنها را نیز نداشته باشیم. مشکالت کنیم. کما اینکه شاید بسیاري از م
درصد وضعیت موجود 99وضعیت موجود قدم اول کار است. و اگر این مشکل برطرف نشود راه به جایی نخواهیم برد. در بخش طیور تا 

درصد، آمیخته و 80شناسایی وضعیت انجام شده است. اصیل تا کشور شناسایی شده است. در بخش دام سنگین (گاو) در سه بخش
بومی به مراتب شناسایی وضعیت موجود کمتر است. در ارتباط با دام سبک هم کدگذاري دام در آینده کمک شایانی به شناسایی 

دام ه روي شناسایی چند سالی است کدرصد گوشت کشور از دام سبک تهیه می گردد50چون حداقلموجود خواهد نمود.وضعیت
در تولید گوشت قرمز براي گاو ما به حد نهایت رسیده ایم. اما در گوسفند و بز هنوز از حد پایداري. براي ثبات سبک تمرکز داشته ایم

دام . سه سامانه کوچرو، روستا و مزرعه می توان براي دامداري لذا در حال حاضر تمرکز روي این بخش می باشدماکزیمم فاصله داریم
سمت مزرعه و بسته پیش رفته است. سال پیش سیستم پرورش دام سبک مرتعی بوده است اما اکنون به 40تعریف نمود. تا سبک 

سامانه مزرعه اي و بسته گوسفند اقتصادي می خواهد. یعنی نژاد غیر بومی و اقتصادي و یا نژاد آمیخته. در سامانه مزرعه پسچر مزارع 
میلیون هکتار اراضی دیم داریم. باید افرادي که دام 12میلیون هکتار اراضی آبی و 6ام می نماید. در کشور ایانی به تغذیه دشکمک 

اول شناسایی خانواده مرتعداران و اوضاع راهکار ارایه دهیم. قدمیم و سپس براي بهبود سبک را پرورش می دهند در ابتدا شناسایی کن
قدم دوم برطرف نمودن موانع قانونی و قدم سوم ارایه طرح و الگو براي مدیریت مراتع کشور است. شناسایی افراد الگو و تاثیرگذار است.

مشکالت را هم نمی توان به یکباره حل نمود.  کمک شایانی نمود. همهدر سامانه شناسایی دام می توان به سازمانهاي مرتبط با مراتع 
(مهندس طاهري یگانه).

میلیون تن شیر در کشور تولید می شود5/9است. مطرح بودهمرتعاز ن یروج دام از مرتع و یا دامداري بهمیشه در دولت حرف خرو-
مرغ میلیون تن گوشت 2ساالنه . و تقریبا شیر تولید کشور وابستگی به مراتع نداردصادر می شودآنهزار تن 800تا 700ساالنه که

توسط دام سنگین درصد آن 52هزار تن گوشت قرمز تولیدي در کشور 850. از ع نداردکه هیچ گونه وابستگی به مراتتولید می شود
درصد آنها کامال به مراتع 25درصد آن توسط دام سبک تهیه می شود. از این تعداد دام سبک نیز تنها 48با وابستگی کم به مرتع و 

مراتع روز به روز وضعیت ننده در مراتع بسیار کم شده است اما متکی هستند. از اینرو کم کم به سمتی می رویم که تعداد دام چرا ک
بر خروج دامدار از مرتع بوده و تا حدود زیادي نیز در خروج دامداران موفق بوده است اما . همیشه سیاستهاي دولت بدتر می شود

بیرون و داخل مرتع است. پژوهش هایی وضعیت مراتع کشور روز به روز بدتر می گردد. راه حل اساسی پایه گذاري دامداري نوین در 



بسمه تعالی 
)96-04- 20(هفتمو بیستبندي جلسه جمع

٥

براي اقتصادي شدن دامداري با دام سبک در سامانه خارج از مرتع انجام شده است. در داخل مرتع هم باید تعداد دام را کم کرد تا بهره 
ی طرح پروار بندي در کنار یعنوري دامهاي موجود باالرود. باید نرخ بره گیري را افزایش داد و بره ها نیز خارج از مرتع پروار شوند. 

سامانه مرتعی و با دامهاي اصالح شده باشد. زیرا بره هاي بومی ضریب تبدیل پایینی دارند. باید دامداري داخل مرتع را نوین کرد. شاید 
یلی موثر عمل اگر همه دامها را هم از مراتع خارج کنیم مشکالت مراتع به قوت خود باقی بماند. سازمان امور دام در زمینه مرتع خ

نهادهاي مختلف کرده اما سایر سازمانهاي درگیر با مراتع از جمله سازمان جنگلها و مراتع در بهبود وضعیت مراتع موثر عمل نکرده اند.
. باید پالکهاي شناسایی دام و در انجام این امر ضروري و مهم همکاري می کنندبه دنبال اجراي طرح هویت دار شدن دامها هستند

ن المللی باشند. دامهاي فاقد این پالك در هر نقطه کشور قاچاق محسوب می شوند. اجراي این طرح در مواردي همچون آمار دقیق، بی
سازمانهاي بین المللی مانند سازمان ملل و ایکاردا نیز به دنبال اجراي این قاچاق، بیماري دام و انسان و ... کمک بزرگی خواهد نمود. 

کشورهاي وارد کننده به ا هستند. واردات دام از شرق کشور به داخل از واردات تریاك و هروئین بدتر است زیرا طرح در همه کشوره
(مهندس صیادنژاد).هندوستان که آلوده ترین کشور در بیماري دام است؛ متصل هستند 

نه نداده و کنترل مناسبی در این زمیمی انجامسازمان امور دام در ارتباط با قاچاق دام که تب برفکی را وارد کشور کرده است اقدا-
حد مطلوب و پایداري باید در سازمان جنگلها تعریف شود. اجاره مراتع در واقع بازگشت به سیستم قبلی و عامل پایداري در ندارد. 

همه محکوم به شکست دند مناریمراتع می باشد. سازمان جنگلها و مراتع توان مقابله با اجاره مراتع را ندارد. طرحهاي بین المللی مان
را با آن تطبیق دامانسان و عامل ثابت است و بایدمرتع. هستند زیرا بر اساس عامل متغیر تصمیم گرفته شده است و نه عامل ثابت

عامل محدود اشکال مراتع ما نه بودجه است و نه نیروي انسانی. اشکال کار در مدیریت ناصحیح می باشد. در هر برنامه ریزي یک داد. 
کننده وجود دارد. در مرتع سامان عرفی عامل محدود کننده است و باید همه برنامه ریزیها با در نظر گرفتن آن انجام شود. سازمان 
جنگلها و مراتع تعریف درستی از دامداري در مناطق عشایري و روستایی ندارد و مشخص نیست می خواهد به کجا برود. اشتباه آقاي 

ران در تعریف سیستم تلفیقی مزرعه و مرتع بود زیرا شکل دامداري و نژادهاي دامی مختلف ایران را به خوبی نمی شناخت. در پابو در ای
هزار دامدار در استان مرکزي وجود دارد. اما در عمل تعداد خیلی کمتر از این است در حالیکه در تمام برنامه ریزیها این 36روي کاغذ 

(مهندس خادمی).و برنامه است هزار نفر مالك عمل36

اینکه سازمان جنگلها و مراتع برنامه ندارد حرف غلطی است. پروانه چرا خواسته سازمان بوده و انتظارات نیز در آن روشن و ساده -
مه دارد اما نیرو برنا، است. دو بحث تعادل دام و مرتع و رعایت زمان ورود و خروج در پروانه هاي چرا به خوبی بازگو شده است. سازمان

سازمان جنگلها و مراتع ندارد. طرحهاي مرتعداري به خودي خود ایرادي ندارند و مشکل در نحوه تهیه، اجرا و نظارت بر انها می باشد. 
ماهیتا یک سازمان محدودکننده بوده و مردم با آن همیشه مشکل داشتند. برخالف جهاد سازندگی که سازمان خدمات دهنده بوده و 

اره محبوب مردم بوده است. اهرم قانونی قوي براي اجراي قانون نداریم. ضمن اینکه اجاره مرتع غیر قانونی نمی باشد. بر اساس همو
با شرایط خاص امکانپذیر است. در اجراي قانون دو ضعف وجود دارد. اول خود مجریان دولت و دوم اجاره مراتع47ماده 1تبصره 

. طرحهاي مرتعداري تنها براي احیا پوشش گیاهی تهیه شده و دام در آن دیده نشده است. ده راي قانونتنشهاي اجتماعی ناشی از اج
درصد گله هاي خراسان دوقلوزا هستند. شرح خدمات طرحهاي مرتعداري ایراد ندارد و نسخه واحدي نیز نمی باشد. و هر کارشناسی 

کند. مشاورین اجراي این طرح قوي نیستند و این یکی از مشکالت اساسی می تواند بر اساس شرایط و روش مناسب خود طرح را تهیه
باید مراتع در اندازه هاي اقتصادي واگذار شوند و روشهاي مختلفی هم براي حذف طرحهاي مرتعداري در مرحله تهیه طرح می باشد. 

ترك مرتعداري بدون ر مرتع استفاده نمود. مثال پروانه چراي دامداران وجود دارد که باید از انها در نیل به هدف سطوح اقتصادي د
منجر به لغو پروانه چرا می گردد. باید با ایجاد اشتغال از وابستگی مردم بر منابع طبیعی سال2سازمان جنگلها و مراتع به مدت اطالع 

درصد پایه مادري، بانک ،و تعرقیرپنج شاخص بارندگی، تبخاصالح گیاهان استفاده کرد. کاهش داد. باید از روشهاي نوین در کشت و 
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درصد از مراتع استان خراسان رضوي امکان احیا مراتع وجود ندارد. و 54در اصالح و احیا مراتع نقش دارند. بر این اساس در بذر خاك
ان احیا مراتع وجود شاید تا ده سال دیگر هم با توجه به تغییر اقلیم، خشکسالی و ... در همین عرصه هاي قابل احیا نیز دیگر امک

(مهندس دالوري).است اما جرایم پیگیري نمی شوندنداشته باشد و لذا هم اکنون نیز براي احیا مراتع دیر شده است. قوانین نیز خوب

میلیون هکتار 19میلیون هکتار تصویب شده، 30تهیه شده است. از این میزان میلیون هکتار 33طرحهاي مرتعداري در سطح -
میلیون هکتار خاتمه یافته است. یک میلیون هکتار نیز طرحهاي راکد و 6میلیون هکتار در دست اجرا بوده و 14شده، واگذار

بالتکلیف می باشد. سازمان جنگلها و مراتع کشور ابتداي هر سال سیاستهاي خود را به استانها ابالغ می کند. از اینرو سازمان بی برنامه
و فعلی سازمان در دو بخش اساسی می باشد. اول در جهت تقویت تشکلها و انجمن هاي صنفی که این سیاستهاي جدیدنمی باشد. 

کار در راستاي کاهش تصدي گري انجام شده است. و دوم طرح مرتعداري چند منظوره است که براي آن شرح خدمات نیز تهیه شده 
ي جوامع مختلف بهره بردار(روستایی و عشایري) تعریف و تعیین شونداست. طرح هاي مرتعداري باید ابتدا در سطوح وسیع یا کالن برا

(مهندس اجاللی).و سپس طرحهاي مرتعداري در سطح سامان عرفی و بر اساس دیدگاه طرحهاي کالن مرتعداري تهیه شوند

در طرحهاي جدید مباحث طرحهاي مرتعداري فعلی قدیمی هستند و در ارتباط با اقتصادي کردن طرح چیزي نوشته نشده است. اما-
اخیرا سازمان بودجه در مدیریت بسیار تاثیر دارد.، گیاهان دارویی، آبزي پروري در نظر گرفته شده استاقتصادي مانند گردشگري

می جنگلها و مراتع با سازمان نظام مهندسی تواقفنامه اي امضا کرده که بر اساس آن دامداران با هزینه خودشان یک مهندس ناظري را 
گیرند و مهندس ناظر هر سه ماه گزارشی از وضعیت اجراي طرح مرتعداري به اداره منابع طبیعی می دهد و تا گزارش ارایه نشود پول 

500میلیاردي بیابان و 200میلیاردي مراتع در مقایسه با بودجه 7امسال بودجه به دامدار پرداخت نخواهد نشد.اجراي طرح
اچیز است. متولیان مراتع باید حق مراتع را از بودجه کشور بگیرند. زیرا با بودجه کم نمی توان کار اساسی انجام میلیاردي آبخیز بسیار ن

. در مراتع اشتهارد بدون اطالع مرتعدار، مرتع براي شهرك صنعتی واگذار شده است. در مراتع آزادبر شما بهترین مراتع را براي داد
مرتعداران براي هر مرتعدار یک شناسنامه ورود دام صادر کرده و از ورود دامهاي غیر مجاز معدن تخریب کرده اند. انجمن صنفی

آمار دقیق دامداران، مسیر کوچ، مراتع اجاره اي و ... را دارد و آماده جلوگیري به عمل آورده است. انجمن صنفی مرتعداران استان البرز 
کیلوگرم فروخته شدند. و لذا پروار بندي 45ماه پروار بره ها با وزن 3برز با همکاري با سازمانهاي ذیربط می باشد. در استان ال

اقتصادي می باشد. دوقلوزایی براي مراتع مناسب نمی باشد. چون یا بره ها ضعیف می شوند، یا سود کمتري دارند و حتی گاهی می 
اطل کردن پروانه چرا نیز باید بر اساس حقوق عرفی باشد. بمیرند. اینکه دام در مراتع کم است، این حرف و ادعاي درستی نمی باشد. 

(مهندس پویا).مثال قرق نباید باعث لغو پروانه چرا شود

باید ساز و کارهاي اجتماعی در لغو پروانه هاي چرا دیده شود. امروز اگر دنیا به دنبال دانش بومی است پس نشاندهنده اهمیت دانش -
طرح مرتعداري قلمرویی قبال توسط خود ساز و کارهاي اجتماعی باید براي حل مشکالت مراتع باشد. قانون در کنار بومی می باشد.

سازمان جنگلها بسیاري از اراضی منابع . کار شده بود و جاي خوشبختی است که امروز کارشناسان نیز به این عقیده رسیده اندعشایر
خریدند اما به یک صنعت آلوده مثل پتروشیمی از مرتعدارهزار تومان2ا متري اراضی رطبیعی را به منطقه آزاد چاه بهار داده است. 

(مهندس مردم بومی این را دیدند و این بازتاب خوبی ندارد. این گونه واگذاریها چندان جالب نیستفروختند.هزار تومان 60متري 
نقی زاده).

واحد دامی هزار 73000هزار واحد دامی به 61000دام سبک کشور از بر اساس آماري که در اطلس دامپروري ارایه شده است آمار -
(دکتر افتخاري).رسیده است و لذا این ادعا که دام کم شده است نیاز به سند معتبر دارد
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جمع بندي:

نانچه در این سه ه، اجرا و نظارت بر آنها می باشد و هر طرح جایگزینی نیز چمربوط به نحوه تهیطرحهاي مرتعداريمشکالت بیشتر-
مرحله مهم داراي اشکال باشد نمی تواند جایگزین طرح مرتعداري گردد. 

یک طرحهاي مرتعداري روستایی و عشایري مراتع کشور در بعد کالن و وسیع برنامه داشته باشیم و همچنین باید برايباید براي-
امانهاي عرفی با تبعیت از الگوي کالن تهیه شوند.سپس طرحهاي مرتعداري در سجداگانه داشته باشیم و کالنبرنامه

بوده اند لذا باید با به روز رسانی ممیزي ها و اعمال قانون براي در سطوح بزرگ از موفقیت بیشتري برخوردار طرحهاي مرتعداري -
سطح مراتع حداقل تعدادي از مرتعداران کشور را سمت سطح اقتصادي سوق داد. مرتعداران متخلف 

باید طرحهاي مشاعی مدیریت جامع در شکل انفرادي جواب داده است و لذا باید ادامه یابد اما در مراتع مشاعی رحهاي مرتعداري ط- 
مرتعدار کاهش یابد.3تا 2انجام شود. باید در روند اجراي یک طرح جامع بهره برداران از مراتع نهایتا به 

موفقیت طرحهاي مرتعداري جدي گرفت. اساسنامه انجمن هاي صنفی نیز هرم اصلی باید مشارکت مردم در طرحها را به عنوان ا-
این اشکالبه جهت کاهش تصدي گري سازمان جنگلها و مراتعبایستیبراي واگذاري برخی اختیارات به آنها داراي اشکال است که 

د.برطرف شو

هنوز حلقه مفقوده مدیریت کاربردي براي حل مشکالت ما راهکارهاي تا حدود زیادي مشخص استمشکالت طرحهاي مرتعداري -
طرحهاي مرتعداري است که باید روي آن کار شود.

والسالم. 


