
  يلاعت همسب
 )93-7-9روز چهارشنبه، (جمع بندي جلسه سوم 

 

١ 
 

كليه نهادهاي مسؤل در اجرا، آموزش و تحقيق در چارچوب وظايف قانوني خود، وظايف خود را انجام داده اند و  .1
دستاوردهايي هم داشته اند، ولي عليرغم تمام تالشهاي صورت گرفته  و افزايش متخصصين مرتع در كشور مسائل و 

 .مشكالت مرتفع نشده است
در :  مشكل دام مازاد آنگونه كه به طور مستمر در نشستها و جلسات مطرح مي شود، در همه جا اينگونه نيست مثال .2

 . مناطقي از روستاههاي استان مركزي و مناطقي از استان زنجان جمعيت دام كاهش يافته است

صه عهده دار بوده اند در مناطقي از فرزندان كساني كه به حرفه دامداري اشتغال داشته و مديريت چراي دام را درعر .3
كشور، تمايلي به اين شغل ندارند و مهاجرين افغان هدايت گله را عهده دار هستند كه تجربه مرتعداران گذشته را 

 .ندارند
افزايش رفاه اجتماعي در ساير اقشار ا جتماعي  اتفاق افتاده است ولي جامعه بهره بردار از مرتع نسبت به ساير اقشار  .4

 .تماعي از رفاه كمتري برخوردار هستنداج
آنگونه كه در ساير حوزه هاي توسعه كشور از جمله بهداشت و درمان، پيشرفت حاصل شده است در حوزه منابع  .5

 .طبيعي اين اتفاق نيفتاده است
يه فراهم نشدن پيش نيازهاي عملياتي شدن نتايج تحقيقات انجام شده از علتهاي عمده عدم بهره مندي از سرما .6

 يد براي اين مسئله چاره جويي كرد بنابراين نخستگذاريهاي انجام شده در تحقيقات مرتع است، قبل از هر چيز با
را تعريف كرد، تحت چنين شرايطي مي  و پيش نيازها كرد، مشكل ريشه اي و اصلي را شناخت آسيب شناسي بايد

اهم نمود در غير اينصورت همچنان بيان مشكالت حل توان زمينه را براي كاربرد نتايج مطالعات و تحقيقات را فر
 .نشده قبلي و مشكالت نوظهور راه به جايي نمي برد

 . نخست بايد منافع مختلف مرتع را تعريف و سپس استفاده از آنها را براي اهداف بهبود مراتع برنامه ريزي نمود .7

در شيوه هاي . بپذيريند تا در كنار ما قرار گيرندپذيرش اجتماعي و اينكه مردم ايده ها و برنامه هاي ما را ضرورت  .8
اصالح واگذاري مسؤليت اجراي پروزه هاي اجرايي  ههنوز قادر ب. كنوني مردم ما را مقابل خود احساس مي كنند

 .به مردم نيستيم و نتوانسته ايم راه كار قانوني آن را فراهم كنيم مراتع
يعي نشانه خوبي نيست و بيان نوعي اشتباه در عملكرد و رويه هاي وجود تعداد زيادي پرونده تخلف در منابع طب  .9

 . مديريت منابع طبيعي است

توسعه معدن كاوي و دست اندازي به مراتع از طريق طرحهاي توسعه معادن به صورتي كنترل نشده از مشكالت  .10
 .منابع طبيعي است جدي و از علتهاي تخريب مراتع كشور است، اصالح قانون معدن از نيازهاي رفع مشكالت

طرح مديريت مرتع در قالب يك طرحي كه كليه منابع موجود در مرتع اعم از علوفه، معدن، گياهان دارويي و  .11
همچنين كليه فعاليتهاي اقتصادي متكي به مرتع اعم از زنبورداري و گردشگري و راههاي افزايش بهره وري دام 

جهت ايجاد درآمد جايگزين براي مرتعدار و كاهش وابستگي به  وابسته به مرتع در يك طرح لحاظ و منافع آن در
 .علوفه مرتع و كاهش جمعيت دام مورد توجه قرار گيرد

  . شيوه هاي كاهش هزينه و افزايش درآمد دامدار مورد بحث قرار گيرد: در جلسه چهارم موضوع .12


