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طرحهاي مرتعداريادامه مبحث دستور جلسه:

،مهندس آزاديدکتر نعمت ا..ي، مهندس بهزاد، ،(شورایعالی جنگل و مرتع)مهندس زهدي،افتخاريدکتری، مهندس خادم:حاضرین
ان کشور)،مهندس پهلوان(رییس انجمن صنفی مرتعدارمهندس دالوري(معاون فنی اداره منابع طبیعی خراسان رضوي)،دکتر ارزانی،

.(شرکت سنستا)اژدريمهندسسرکار خانم مهندس فیاض و

مهندس علیزاده، دکتر رزاقی،مهندس قزلسفلو(معاون فنی اداره منابع طبیعی گلستان)،دکتر باغستانی،یاوري،مهندس غایبین:
(مدیر کل مهندس یوسفین کشور)،مهندس علمدار(نایب رییس کانون مرتعدارامهندس مقیمی(بازنشسته سازمان جنگلها و مراتع)،

.(شرکت سنستا)دکتر رضوي سرکار خانم اداره منابع طبیعی استان مرکزي) و

:ارائه شده در جلسهنظرات

به شرح زیر مورد بحث قرار گرفت: مراتع کشور تعادل دام و مرتع چند دیدگاه در ارتباط با راهبردراهبردي جلسات قبلی گروه در -
:دیدگاه اول

مشکالت دام، دفتر امور مراتع باید در چارچوب مسؤلیتهاي قانونی در این بخش متمرکز شود.حفاظت از مراتع باشدبرصل بایدا
موجب مشکالت ورود سازمان یاد شده به این گونهو آبخیزداري نیست.مراتع،سازمان جنگلهادر حوزه مسؤلیتهاي  و ... مردم، قوانین

. با توجه به بضاعت و امکانات خود قادر به حل سردرگم شوداسی (مراتع) غافل و در حجم باالي مشکالت از حل مشکل اسمی گردد 
. نیز نیستهمه این مشکالت 

:دیدگاه دوم

شوند. وارد این بخشنیززیادياز این شغل خارج نشوند و ضمن اینکه افراد جذاب شود تا افراد بایدشغل مرتعداري در کشور 

: دیدگاه سوم

با این هدف دستیابی بهکشور باید اقتصادي شود تا مرتعداران توانایی سرمایه گذاري در مراتع خود را داشته باشند. مرتعداري در
شواهد حاکی از آن است که  هزینه مشکالتی مواجه است که در چارچوب سیاستگذاریهاي کالن اقتصادي کشور قابل بررسی است.

متناسب با افزایش هزینه هاي تولید افزایش نیافته است، به نوعی دامداران دامداراندرآمد اصلی منبعتقیمت گوشتولید افزایش و 
.جبران یارانه قیمت گوشت را عهده دار هستند

: دیدگاه چهارم

به مرتعدار تعلق یابد.و ... )باید همه درآمدها و عواید حاصل از مراتع (دامداري، زنبور داري، پرورش آبزیان، گیاهان دارویی، اکوتوریسم 
مشکالت پیش روي این نگرش به شرح زیر است:تا امکان جایگزینی درآمد و کاهش فشار دام فراهم گردد.

ضمن ر) پتانسیل دیگري ندارند. به جز چراي دام (به دلیل کمیت و کیفیت مراتع فعلی کشوکشوراز مراتعدر سطح قابل توجهی- 
. وجود نداردبه مرتعدار انتقال درآمد حاصل از سایر منابع شیوه ساز و کار، قانون و 

:دیدگاه پنجم
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، پروار بنديود. در این دیدگاه مواردي چون درآمد در بسیاري از دامداران است؛ علمی و اقتصادي شباید دامداري که اصلی ترین 
اجراي این دیدگاه نیاز به بسترهایی دارد که در .. مطرح است. تعداد بهینه گله، اصول صحیح تغذیه دام، اصالح نژاد، آمیخته گري و .

. نیاز به بررسی بیشتري داردفراهم نیست و مراتعهمه سیستم دامداري سنتی در 

: دیدگاه ششم

باال به فرآیند برنامه ریزيمراتع را ناشی از مدیریت ناکارآمدي . این دیدگاه ضروري می دانددر مدیریت مراتع کشور مردم مشارکت 
باید اداره مراتع را به دامداران سپرد و آنها را در مدیریت براساس این دیدگاه می داند. برداران پایین و بدون در نظر گرفتن مشارکت 

اشکال این روش در فرضیه بودن آن است. زیرا عده اي که مراتع خود آزاد گذاشت. دامداران توانایی مدیریت بهینه در مراتع را دارند. 
اند و وضعیت مراتع در آن زمان کردهادارهاین دیدگاه را قبول دارند به گذشته نگاه می کنند و اینکه مردم در گذشته به خوبی مراتع را 

سال پیش نیست. مشکالت 50حداقل به مراتب از وضعیت فعلی بهتر بوده است. اما شرایط امروز مراتع شرایط یاخوب بوده است و
ر مراتع در وضعیت فعلی وجود دارد که شاید با واگذاري به مردم این مشکالت حل نشود. پیچیده و نوینی د

: دیدگاه هفتم

تشکلهاي مردمی و غیر دولتی به تشکلها، انجمن ها و اتحادیه ها اشاره دارد. بدین نحو که باید مدیریت اداره مراتع کشور بر عهده 
ونی و ... وجود دارد. به نحویکه نمی توان سازمان جنگلها و مراتع را از برخی از وظایف باشد. در این زمینه هم مشکالت حاکمیتی، قان

کرد و اینکه اساسنامه انجمن هاي صنفی مرتعداران و دیگر تشکلهاي مردمی هم براي این واگذاري از لحاظ قانونی مشکل جداخود 
دارد و عمال امکانپذیر نمی باشد. 

:دیدگاه هشتم

. به نحویکه اگر سیاستهاي اصلی و باالسري و قوانین صحیح باشند و مراتع کشور را در سیاست گذاري و قوانین می دانداشکال مدیریت
از ظرفیت هاي الزم برخوردار باشند و همچنین اینکه بازوي اجرایی قوي و درستی داشته باشند؛ می توانند در بهبود وضعیت مراتع 

و لذا به عقیده عده اي از مشکل اینجاست که همین قوانین فعلی هم به درستی اجرا نمی شوند کشور نقش مهمی ایفا نمایند. اما 
حل نخواهد نمود. اکارشناسان تغییر سیاست و قوانین مشکل چندانی ر

:دیدگاه نهم

در حال برداري قرار گیرند. طرحهاي مرتعداري مورد بهره کشور باید در قالب همه مراتع دارد و براین مبناطرحهاي مرتعداري تاکید بر
آن را به عنوان تنها راه کار مدیریت اصولی مراتع، حفظ کاربري مراتع، که دفتر امور مراتع کشور استحاضر تنها قالب و راه کاري

ی پیروي از همین به عبارت. آن را اجرا می کندو ... اصالح و توسعه مراتع انگیزه و تعلق خاطر در دامداران، بهبود کیفیت مراتع،ایجاد 
عقیده بر این است که باید همه مشکالت مراتع در طرحها بهترین الگو براي مدیریت مراتع کشور حداقل در شرایط کنونی می باشد.

. عدم موفقیت شودجنبه هاي مختلف آن اصالح درصورت لزوم وشود تمرکز روي این طرحها قالب این طرحها حل و فصل شوند. باید 
ین دیدگاه از مقبولیت چندانی برخوردار ادر بسیاري از مناطق و به ویژه در مراتع مشاعی و روستایی باعث شده عداريي مرتطرحها
نباشد. 
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مدیریت واقعی را عهده دولت در شرایط فعلی فقط به صورت ظاهري مراتع را مدیریت می کند و در واقع مردم : دیدگاه دهم
ید سازگار و با همه کمبودها و سختی ها در حال اداره و مدیریت مراتع کشور هستند. پیشنهاد . مردم خود را با شرایط جددارهستند

منفی آن نیز شناسایی و با سیاستگذاري و اصالحاین است که این شرایط مطالعه شود. وجوه مثبت آن تایید و قانونی و جنبه هاي 
. هستندموافقو عده اي مخالفعده اياجاره مراتع در ایران از جملهقوانین به تدریج حذف شوند. 

از مشکالت مراتع از آمار درست، صحیح و قابل اعتمادنبودصحیح نباشد. به نظر می رسد که ارایه یک راه حل براي کل مراتع کشور 
قانون و ... . در این شرایط حل یکپارچه همه مشکالت قطعا با یک دیدگاه، یک سیاست، یک دستیابی به تحلیل صحیح مسائل است

در حل مشکالت مراتع کشور نخواهد داشت. یتوفیق

در مراتع عشایري خیلی بیشتر از است که تمرکز اطالعات و برنامه ریزي هاشواهد حاکی  ؟در ادامه مدیریت مراتع کشور چه باید کرد
.گرددمراتع روستایی می باشد. در حالیکه بیشتر تخریب ها در مراتع روستایی کشور مشاهده می

دو رویکرد وجود دارد. اول اینکه هر مشکل به طور جداگانه بررسی و . شدبررسی وموضوعات متعددي بحث در جلسات راهبردي -
براي هر مشکل راه حل، رویکرد و ... داشته باشیم و بر اساس آنها بخواهیم مشکالت را حل کنیم. دوم اینکه یک رویکرد کلی در نظر 

شرایط نسبتا مشابه اي با مراتع و چین، ترکیهوارد در آن رویکرد کلی دیده شوند. مراتع استرالیا، آمریکا، کاناداگرفته شود و بقیه م
از اولایران دارند. اما آنها هم مشکل دارند. مثال مراتع عمومی آمریکا داراي مشکالت زیادي است. اما تفاوت آنها با ما در این که

براي مدیریت مراتع خود داراي یک راهبرد و سیاست کالن هستند.یح و قابل اعتمادي دارند. دومصحوضعیت موجود خود اطالعات
سوم به مسایل بین سیاستها و قوانین خود را در طول زمان مورد بررسی قرار داده و آنها را در صورت لزوم تغییر و یا به روز می کنند. 

ا از حالت حکومتی به حکمرانی تغییر می دهند. در سیستم حکمرانی همه ذینفعان مراتع ردارند. چهارم اینکه مدیریتالمللی توجه 
پتانسیل و . به عبارتی هر طبقه از ذینفعان بسته به می گرددطبقه بندي جامعه ذینفعان مدیریت اعمالشناسایی شده و بر اساس 

آمار درست و قابل اعتمادي از وضعیت مراتع ه در ایران . متاسفانخود در مدیریت مراتع و تصمیم گیریها سهیم استشرایط تاثیرگذاري 
در کشور وجود ندارد و از آنجا که بدون اطالعات صحیح، تصمیم درست و مدیریت اصولی غیر ممکن است 

قوقی نیاز به یک سیاست کالن و یا یک رویکرد کلی داریم. در برخی مسایل مثل قوانین، ممیزي، مسایل حاند. ایران ضعیف شدهمراتع 
د و شاید هم اصال الزم نباشد که براي همه مشکالت چاره اندیشی شود. ما و ... نباید ورود کنیم زیرا نیاز به متخصصان خودش را دار

رایی کشور ارسال و پیشنهاد باید روي یک رویکرد اصلی متمرکز شویم و به یک نسخه برسیم و آن نسخه نهایی را براي واحدهاي اج
کنیم.

یریم که داشتن رویکرد کالن، شیوه صحیح مدیریت مراتع کشور است، سوال اساسی این است که آن رویکرد کالن چیست؟ اگر بپذ-
.یعنی نباید به گفتن اینکه ما باید رویکرد کالن داشته باشیم اکتفا کرد و باید رویکرد عنوان شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

شکالت اساسی و آمارهاي ضروري (سطح مراتع، تعداد بهره بردار، تعداد دام و ...) داشته باشیم. در ابتدا باید یک شناخت کلی از م-
در بسیاري از مراتع چراي دام دیگر برخی مناطق کشور مانند استان یزد دام کم شده و در بسیاري از مناطق دام افزایش یافته است. 

رات صورت گرفته در دهه یا دهه هاي گذشته ضروري است. ضمن اینکه براي بررسی شرایط جدید به علت تغییاقتصادي نمی باشد. 
نکته مهم برنامه ریزي در هر منطقه اي دانستن مشکالت و شرایط مخصوص به آن منطقه از ضروریات مدیریت صحیح مراتع می باشد. 

طبیعی آنرا حل نماید و بلکه نیاز به یک عزم دیگر اینکه برخی مشکالت فعلی مراتع مربوط به منابع طبیعی نمی شود و نباید منابع 
ملی دارد. 
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تولید امار جدید و به روز کار چندان ساده اي نخواهد بود اما اگر بپذیریم که آمار جدید هم تولید شد حال باز این سوال مطرح است -
ست. نباید قبل از بررسی رویکرد به تولید که رویکرد اساسی ما در مدیریت مراتع چیست. دانستن و بررسی جوانب رویکرد بسیار مهم ا

تولید صحیح آمار اقدام شود.مار پرداخته شود. باید بر اساس رویکرد بدانیم چه آماري و براي چه هدفی نیاز داریم تا نسبت به آ

ي اجراي وظایف نیاز وظایف سازمان جنگلها و مراتع، واضح و مشخص است. برا.استتع ادولت به مرشاید یکی از علل  اهمیت ندادن -
. دو مشکل وجود دارد. اول اینکه سازمان براي اجراي وظایف خود ابزار ، بودجه، نیرو و ... مناسب استابزار به بودجه، نیروي متخصص،

دستش در اختیار ندارد و دوم اینکه سازمان از وظایف خود دور شده یا به نوعی در انبوه مشکالت سر درگم شده و رشته اصلی کار از 
گرچه در برخی موارد آمار دقیق نداریم. اما در برخی موارد هم که آمار نسبتا صحیح و قابل اعتمادي داریم، باز هم امکان در رفته است. 

اندازهنمی رسد بتوان کاري پیش برد. سازمان جنگلها بودجه اي به هم به نظر یرفع مشکل و بهبود اوضاع را نداریم. با آسیب شناس
. .براي مراتع اختصاص می دهدهداري جیره نگ

مراتع فی النفسه اقتصادي هستند. چون بدون هیچ هزینه اي درآمد دارد لذا غیر اقتصادي بودن مراتع حرف غلطی است. در ارتباط با -
حهاي مرتعداري را به چند منظوره بودن هم شاید سطوح زیادي از مراتع توان استفاده چند منظوره را نداشته باشند. ما باید ادامه طر

چون دولت به مردم اسناد واگذار کرده است. مردم به دولت به سختی اعتماد عنوان الگوي مدیریت باالسري بپذیریم و آنرا ادامه دهیم. 
دك پیدا می کنند و به راحتی اعتماد از دست می دهند. در شرایط فعلی عدم ادامه روند اجراي طرحهاي مرتعداري به معنی گرفتن ان

اعتماد مردم از دولت است. لذا باید طرحهاي مرتعداري ادامه یابند و با مطالعه و تحقیق مشکالت طرحهاي مرتعداري برطرف شود. 
طرحهاي مرتعداري در مراتع مشاعی و پر جمعیت جواب نمی دهد. باید به هر طریق ممکن دامدار اضافی را از مراتع خارج کنیم. باید 

اد باطل شوند. با بهبود وضعیت مراتع کشور فواید زیادي براي عموم مردم و مملکت حاصل خواهد شد که ارزش پروانه هاي چراي ماز
ریالی آن خیلی بیشتر از هزینه اي است که بابت پروانه هاي چراي مازاد و بهبود وضعیت مراتع هزینه می گردد. از اینرو دولت باید 

اختیار بخش مدیریت کننده مراتع کشور قرار دهد. این در حالی است که بودجه امسال بودجه، امکانات و نیروي متخصص کافی را در
میلیارد است در حالیکه همه متخصصان امر می دانند که هزینه مدیریت و احیا و 300میلیارد و بودجه بخش بیابان 7مراتع کشور 

اصالح مراتع به مراتب کمتر از بیابان است. 

راتع ایران به ممیزي مرتع و طرحهاي مرتعداري بر می گردد. در واقع این دو برنامه دو راهکار اجرایی و تمام موارد مدیریت م-
کاربردي سازمان جنگلها و مراتع است که هم داراي قالب اجرایی، قوانین مربوطه، بخش و قسمت در ادارات کل و ادارات شهرستانها، 

مه به مردم اسنادي واگذار شده و اعتمادي جلب شده است که با توقف آن اعتماد مردم نیروي متخصص و ... است. در قالب این دو برنا
به دولت از بین رفته و انگیزه مرتعداران براي حفظ مراتع خود نیز کمرنگ تر خواهد شد. لذا باید بر روي دو موضوع ممیزي و طرحهاي 

نجام شود. یک طرح مرتعداري غلط نمی تواند باعث بهبود وضعیت مرتعداري تمرکز داشته باشیم و تمامی مباحث حول این دو محور ا
مرتع شود. تهیه کننده و حتی گاها تصویب کننده طرحها افراد غیر متخصص هستند و اجرا کننده هم پول اجراي طرح را ندارد. چه 

میلیون هکتار طرح مرتعداري خاتمه یافته که برخی از آنها نیز موفق 6رح هم بخواهد هزینه کند. براي برسد به اینکه براي تهیه ط
بوده اند؛ چه برنامه اي داریم. کار دفتر فنی مرتع در حال حاضر تنها رسیدگی به واگذاریها می باشد و در واقع دفتر فنی را با بحث 

. چرا باید واگذاریها در بهترین مراتع کشور انجام شود و چرا مراتع غیر مستعدتر براي واگذاري مشغول و بهتر بگوییم فلج کرده اند
. واگذاري انتخاب نمی شوند.سازمان از نظر نیروي متخصص، اعتبار و امکانات تضعیف شده و توان آن روز به روز کمتر می گردد

بخش ثابت اکوسیستم و افراد بخش متغیر مرتع. باشد.عدم شناخت مسئولین از وضعیت فعلی مراتع کشور یک مشکل اساسی می-
هستند لذا مراتع کشور باید به عنوان عنصر ثابت توسط دولت حفظ شده و مورد حمایت قرار گیرند. باید به دنبال روش بهره برداري 
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نباشد. برخی مراتع براي مرتعداران صحیح از مراتع کشور باشیم. شاید براي نیل به این هدف، پول، امکانات و ... زیادي مورد احتیاج 
اقصادي نمی باشند. زیرا دامدار براي بهره برداري در هر مرتعی باید هزینه هایی را براي اطراقگاه، آبشخور، علوفه مکمل و ... متحمل 

دامداري دو قطبی شود. از اینرو این سخن که برخی مراتع اقتصادي نمی باشند، حرف درستی است. هندسه مراتع باید اصالح شود و 
شود تا اقتصادي گردد. باید از تجربه دیگر کشورها براي مدیریت مراتع استفاده کرد. مدیریت جامه منابع طبیعی و اصالح هندسه مراتع 

اید به این مساله توجه کند.از ضروریات امر است. یعنی سیاست باالسري ب

م، بسیار مهم است. با روشن شدن این موارد بهتر می توان رویکردها را مشخص اینکه ما از این جلسات چه انتظار، هدف و توقعی داری-
. ابتدا باید هدف تعیین شود و سپس راهبردها وان یک نسخه واحد براي همه مراتع پیچیدنمود. با توجه به وسعت و تنوع مراتع نمی ت

در کنار حفظ و پایداري مراتع بزرگترین هدفی است که باید شوند. اقتصادي کردن بهره برداري (براي بهره بردار) تعیینبر اساس هدف 
و راهبردها و رویکردها بر اساس این هدف تعیین شوند. مثال بحث قوانین، مشارکت مردم و ... همه در این راستا به دنبال آن باشیم

ان امور عشایر آنرا انجام داده است هم نمی . با برنامه هاي کوتاه مدت مانند پروار بندي بره ها که خود سازممورد بررسی قرار گیرند
ن انتظار معجزه در مراتع را داشت. توا

هدف اصلی همه دست اندرکاران مراتع کشور حفظ کمیت و کیفیت مراتع کشور است. داشتن رویکرد و راهبرد صحیح در این زمینه -
طرحهاي مرتعداري در بین مرتعداران شناخته شده و بسیار مهم است. به نظر می رسد باید رویکردمان طرحهاي مرتعداري باشد.

در قالب اسنادي به مردم داده شده ضمن اینکه این طرحها مشخص است. کارشناسان بخش اجرا و تحقیقات با جوانب آن آشنا هستند. 
براي چندین میلیون هکتار در چندین میلیون هکتار به اجرا درآمده و است و تا حدودي اعتماد و مشارکت آنها را در پی داشته است.

دیگر هم در حال اجرا می باشد. تخریب این همه پایه که قبال در مراتع کشور براي مدیریت درست بنا نهاده شده، عقالنی نمی باشد اما 
ا کمیت مراتع حفظ می شود و ببا اجراي طرحهاي مرتعداري براي تمام عرصه هاي مرتعی کشورباید موانع و مشکالتش حل شوند.

و سپس با نظارت و پایش تعریف قانونی مبنی بر عدم تمدید طرح و حتی واگذاري آن به شخص دیگر در اثر افت وضعیت مرتع
اجتماعی، - در جلسات قبل مقرر شد که طرحها از سه بعد مهم الفمی توان به حفظ کیفیت آن هم کمک نمود.طرحهاي واگذار شده،

فنی مورد بحث قرار گیرند. در بعد فنی هم قرار شد طرحهاي -نامه ریزي و سیاست گذاري و جسازمانی، بر- اقتصادي و اعتباري ب
8اجرا - 7واگذاري -6تصویب 5تهیه -4قرار داد -3شرح خدمات - 2مقدماتی(قبل از اجراي طرح) -1مرحله نهمرتعداري در 

. ایش مورد نقد و بررسی قرار گیرندارزیابی و پ-9نظارت و 

که چی کسی تصمیم بگیرد، چی کسی مدیریت کند و چه کسی اجرا کند. دولت باید هدایت کننده باشد نه حاکم. بررسی این-
نظامهاي بهره برداري دنیا می تواند در مدیریت صحیح مراتع کمک شایانی نماید. باید نظامهاي دامداري کشور در مناطق مختلف 

د تا شناخت ما از زوایاي مختلف نظامهاي مرتعداري، دانش بومی و مشکالت مرتعداري کشور مورد بررسی و تحقیق قرار گیرناقلیمی 
در زاگرس نظامهاي بهره برداري در نقاط مختلف کشور بیشتر شود و در نتیجه در اتخاذ تصمیمات مدیریتی بهتر عمل نماییم.

لشی، مازنی، شاهسون، قره داغ و ... وجود دارد. در مناطق بختیاري، قشقایی، لري، کردي و لک وجود دارد. در البرز نظامهاي طالشی، گا
استپی، بیابانی و کویري ایران نیز نظامهاي ابوالحسنی، چوداري، طرود و ... وجود دارند که در آیین و رسوم بهره برداري با همدیگر 

. متفاوت هستند

لسات فاع از طرحهاي مرتعداري تهیه شده به مرتعدار اجازه سازمان جنگلها و مراتع مشارکت فعال مرتعداران را نمی پذیرد و در ج-
طرحها را نظارت کند و هرگاه فردي در نحوه اجراي طرح سستی و کاهلی ت کارشناس ناظر باید به دقحضور و اظهار نظر نمی دهند. 

با این کار هم مراتع را از تخریب نجات نشان داد باید با جدیت طرح را از او گرفت و به دامدار موفق، عالقمند و ترجیحا همسایه سپرد.
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بی کفایت کاسته ایم و هم به اقتصادي شدن سطح مرتع سایر دامداران کمک کرده ایم. به گاوداریها داده ایم، هم از تعداد بهره برداران
دامدار تنها چاره کار را در فشار یارانه می دهند اما به دامداران دام سبک یارانه نمی دهند که هیچ؛ همه گونه مقابله هم می کنند. لذا

. این منبع درآمد خرج مراتع نمی گردد. میلیارد تومان وجوه واریزي سازمان جنگلها براي دولت است240مبلغ به مرتع می بیند. 
.ي مردمی مرتع آمادگی خود را براي هر گونه کمک در مدیریت مراتع کشور اعالم می دارندهاتشکل

نیزمسئولین راتع مالک مراتع وسیعی در کشور است و لذا به عنوان یک اداره واگذاري زمین نگریسته می شود.سازمان جنگلها و م-
به مرتع به عنوان بانک زمین نگاه می کنند و مدیران کل منابع طبیعی نیز اغلب چاره اي جز واگذاري مراتع براي توسعه امور دولتی 

به همین دلیل در ادارات منابع طبیعی عالقه اي به تهیه و تمدید طرحهاي ب انجام می شود.ندارند. بیشتر واگذاریها در مراتع مرغو
پول براي تهیه انمرتعداراغلببسیاري از مرتعداران پول تهیه طرح را ندارند و در تنگناي اقتصادي نیز قرار دارند. مرتعداري نمی باشد.

. ندارندطرح مرتعداري 

اجتماعی و سیاست گذاري -د و با بحث پیرامون سه محور اصلی مباحث فنی، اقتصاديرتعداري باشور اصلی بحث طرحهاي ممح-
بخش اجرا مفید و کاربردي باشدبررسی شود تا خروجی جلسه براي به طور کاملمشکالت طرحها 

اما با توجه به واقعیت هاي موجود بهره بردار در مراتع ایران زیاد است و این یک مشکل بزرگ در مدیریت مراتع کشور است. تعداد-
باید وضعیت  اعتبارات و ؟آیا با فروش پروانه هاي چراي دام این معضل قابل حل استدر کشور می توان به راحتی آنها را حذف کرد؟

ده واحده حل ماتهیه و اجراي یک . معضل واگذاریهاي مراتع باید با تقویت شودنیروي تخصصی در بخش مرتع سازمان جنگلها و مراتع
که اخیرا در سازمان جنگلها و مراتع مطرح شده است، باید بررسی شود.نمود. رابطه مرتعداري و مدیریت جامع حوزه هاي آبخیز 

شاخص هاي یک مدیر مرتع در کشور باید معرفی شوند. باید از تجارب کشورهاي دیگر در زمینه مدیریت مرتع استفاده کرد. مشارکت 
تهیه طرحهاي مرتعداري مهم است و باید به آن بها داده شود. توجه به توان مالی اندك بسیاري از بهره برداران هم در بهره برداران در

ینکه به بوته فراموشی شوند نه اتهیه طرحهاي مرتعداري باید مد نظر دولت باشد. باید طرحهاي مرتعداري پس از دوره اجرا تمدید 
. سپرده شوند

عی به واحدهاي کوچکتر یک راه کار خوب می باشد. زیرا هر شخصی در این حالت گرچه داراي مرتع کوچکتري تقسیم مراتع مشا-
باید تعداد دامداران واقعی خود بهتر حفاظت خواهد کرد. اظ انفرادي شدن هر سطح از مرتع، از عرصه تحت مدیریتمی گردد اما به لح

در هر منطقه به خوبی شناسایی شوند تا به این وسیله مرتعداران غیر واقعی از روي از تعداد مجازي و روي کاغذ تفکیک داده شده و 
.کاغذ حذف شوند

هزار خانوار بهره بردار در مراتع کشور را نمی پذیرد و معتقد است اطالعات بهره برداران و تعداد دام آنها 916دفتر فنی مرتع عدد -
افزار ممیزي مرتع سازمان جنگلها و مراتع می توان آمار را به روز کرد. کد دار نمودن با هوشمند کردن سیستم نرمباید به روز شود. 

دامها نیز می تواند در به روز رسانی آمار دام کشور بسیار موثر عمل نماید. این کار توسط امور دام کشور در حال پیگیري و اجرا می 
.تنها یک قرقبان شرکتی وجود داردنون در کل حوزهقرقبان داشته است اما اک17باشد. زمانی حوزه آبخیز کرج 

تقسیم مراتع مشاعی به واحدهاي کوچکتر انفرادي در برخی از نقاط قاره آفریقا نیز مرسوم است و نتایج نسبتا خوبی در حفظ -
از فشار چرا و به این ترتیب وضعیت مرتع داشته است. از طریق نظارت نیز می توان دامداران واقعی را از دامداران مجازي تفکیک کرد. 

بر مراتع را کاهش داد. زیرا دامداران مجازي مراتع خود را اجاره می دهند. در حالیکه باید پروانه چراي این دسته از دامداران توسط 
جام داد بدین . با سیستم کدینگ نیز می توان نظارت صحیح را اندولت لغو شده و یا خریداري شود و به یک دامدار واقعی فروخته شود
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. ضمن اینکه نظارت بر معنی که دامدارن و دامهاي آنها کد دار شده و با یک دستگاه ریدر و یک نرم افزار به راحتی نظارت را انجام داد
.مراتع را خود انجمن صنفی مرتعداران نیز می توانند بر عهده بگیرند

. مورد توجه نیستحدود وظایف سازمان ل و ... . به نظر می رسد جایگاه واست نه اقتصاد، اشتغاو آبخیزداريمراتع ،سازمان جنگلها-
طرحهاي مرتعداري بدون هیچ مشکلی تصویب و به راحتی در اختیار مرتعداران قرار می گیرند. لذا به دلیل سهل الوصول بودن سند و 

ور سند مشروط به اجراي طرحهاي و اقدامات اي واگذار شده اغلب موفق نمی باشند. اما اگر صدهعدم نظارت و پایش درست، طرح
.امروز وضعیت مراتع داراي طرح مرتعداري بسیار بهتر بود،موجود در داخل دفترچه طرح مرتعداري بود

حذف دامدار به سادگی امکانپذیر نمی باشد و هزینه هاي کالن و تبعات اجتماعی دارد. به شرطی این طرح موفق خواهد بود که براي -
هزار 180هزار خانوار عشایري در کشور داریم(در طرح تعادل دام و مرتع این میزان 213مازاد اشتغال و اعتبار الزم فراهم شود. افراد 

در . لذا ار در ییالق و یکبار در قشالقیکبخانوار است). گاهی یک خانواده عشایري در سیستم هاي آماربرداري دو بار ثبت می شود. 
خانوار کوچنده در یک دوم ضرب شود.کوچنده باید عدد مورد نظر تعداد دامدارانآمارتعیین 

مرتعدار و دام باید در ایران شناسنامه دار شوند تا هم آمار به روز شود و هم مشکالت ناشی از عدم اطالع از این آمار برطرف گردد. -
.تا انگیزه دامداران براي حفظ مراتع خود بیشتر گرددباید حقوق عرفی مرتعداران بیشتر شده و به طور مادام العمر پرداخت شود 

کاهش تعداد بهره بردار تنها با به روز رسانی آمار امکانپذیر است و الزم نیست اصال دامداري حذف شود که تبعات اجتماعی داشته -
قعی را با خرید پروانه چرا یا هر روش دیگر از باشد و یا نیاز به هزینه. دیگر اینکه باید با عمل به قانون دامداران غیر دامدار یا غیر وا

.عرصه مراتع خارج نموده و حذف نمود

کرده است اما آنها را هزینه زیاديسازمان جنگلها و مراتع براي تهیه نقشه سامانهاي عرفی و بهره برداران موجود در سامانها، -
ري از امور است. باید با کمک امور دام، سازمان دامپزشکی و سایر براي بسیامناسباین نقشه یک پایه ساماندهی و ذخیره نمی کند.. 

رایانه ارگانهاي مرتبط دامها را شناسنامه دار کرد. امروزه در سازمان حفظ نباتات کلنیک هایی طراحی شده است که یک فرد از طریق 
. می توان بري مراتع و دامها طراحی و اجرا نمودمشابه این سیستم را نیزشخصی قابلیت دسترسی به طیف وسیعی از اطالعات را دارد. 

جمع بندي:

مشخص است(مثل نیز در قالب قابل اجرا که ساز و کار اجرایی آن بحث ها ر مشخص و به طور عمقی بحث شود. روي یک محوباید-
برد و ... براي مسئولین منابع طبیعی سند، رویکرد، راهصورت به . نتیجه کارتا کاربردي و قابل پیگیري باشندانجام طرح مرتعداري) 

.ضروري به نظر می رسدمسئولین منابع طبیعی کشور در جلسات حضورد. نکشور و مقامات ارسال شو

که همه موارد حول آن بررسی شوند. استیک رویکرد یا راهبرد کالن و اساسی نیازمند مدیریت صحیح عرصه هاي مرتعی -

و واقعیت هاي جامعه بهتر است طرحهاي مرتعداري به عنوان الگوي اصلی یه ریزي ها، جلب اعتماد مردم، پابا توجه به سابقه اجرا-
سازمانی، برنامه ریزي و سیاست -اجتماعی، اقتصادي و اعتباري ب- از سه بعد مهم الفسازمان در مدیریت مراتع پذیرفته شوند و

نها شناسایی و برطرف گردد. فنی مورد بحث قرار گیرند تا نقاط ضعف آ-ري و جگذا
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الزم را ندارد،و امکاناتوظیفه و از پرداختن به اموري که اقدامبهتر است سازمان جنگلها و مراتع در راستاي وظایف مشخص خود -
پرهیز کند. 

والسالم. 


