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(مسائل اجتماعی، اقتصادي و اعتباري)طرحهاي مرتعداريادامه مبحث دستور جلسه:

زهديمهندس،)مراتعوجنگلهاتحقیقاتموسسهعلمیهیاتعضو(افتخاريدکتر،)تهراندانشگاهاستاد(ارزانیدکتر: حاضرین
مهندس،)اصفهانطبیعیمنابعاداره(آزاديدکتر،)اتعمروجنگلهاسازمانمراتعاموردفتر(بهزادمهندس،)مرتعوجنگلشورایعالی(

محمديمهندس،)رضويخراسانطبیعیمنابعادارهفنیمعاون(فردطالبانمهندس،)رضويخراسانمرتعادارهرییس(مقدمقربانی
جنگلهاسازمانبازنشسته(دهعلیزامهندس،)کشورمرتعدارانصنفیانجمنکانوندبیر(پویامهندس،)مرکزياستانمرتعادارهرییس(
).سنستاشرکت(اژدريمهندسخانمسرکارو) مراتعو

مهندس دکتر رزاقی،اداره منابع طبیعی گلستان)،مدیر کلمهندس قزلسفلو(دکتر باغستانی،مهندس فیاض، یاوري،مهندس غایبین:
(مدیر کل اداره منابع مهندس یوسفیمرتعداران کشور)،مهندس علمدار(نایب رییس کانونمقیمی(بازنشسته سازمان جنگلها و مراتع)،

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

:ارائه شده در جلسهنظرات

مرتعداران باید از طریق شوند. توانمند کردند اکولوژیکی، اجتماعی، اعتباري و اقتصادي بررسی و نقد ابعاطرحهاي مرتعداري باید از -
. براي توجیه اقتصادي طرحهاي مرتعداري بهتر است . با اجراي طرحهاي مرتعداري باید اقتصاد مرتعداران تقویت شودمراتع انجام شود

. برخی تحقیقات نشان داده است اگر روي دام تمرکز و با کاهش هزینه هاي دامداري و یا افزایش درآمدها توجیه اقتصادي حاصل شود
(دکتر ارزانی).د نکنند، دامداري اقتصادي تر و وضعیت مرتع نیز بهتر خواهد شددامداران لبنیات تولی

ي مرتعداري بر در طرحها انجام می گردد. داريمرتعو هزینه هاي درطرح موازنه اقتصادي در طرحهاي مرتعداري از طریق تولیدات -
. کار در از نظر اقتصادي طرح توجیه می گردد درآمد و هزینه قایسه و مپیش بینی عملیات اصالح مرتع مقدار افزایش تولید پایه نتایج 

و همواره به گونه اي محاسبه می شوند که درآمدها بیش از هزینه ها باشند. محاسبات یاد شده اغلب غیر واقعی 

به روش ولوژیک . عملیات بیانجام نمی شودبذرها تقریبا به دلیل مشکل اصفهان استان عملیات بیولوژیک در طرحهاي مرتعداري
ظرف کارآمدمدیریتنبود به دلیل . در موارد موفقیت عملیات کاشتپس از کاشت وجود نداردالزمانجام نمی شود و مدیریتصحیح 

به تغییر اقلیمعالو برا ین اثرات دو یا چند سال شرایط به حالت قبل باز می گردد و تمام گونه هاي کاشته شده از بین می روند. 
تاثیر گذار هستند. موفقیت عملیات بیولوژیکافزایش دما، کمبود بارندگی، خشکسالی در عدم صورت 

توجیه وطرحهاي مرتعداري از بین رفتن فرصت اصالح مرا تع در نتیجه شرایط براي تولید اقتصادي دربیولوژیک عملیاتحذف نتیجه 
بیولوژیک در طرحهاي مرتعداري مخالف هستند. استفاده عملیاتف . کمیته هاي فنی با حذبا مشکل مواجه می گردداقتصادي آنها 

گیاهان دارویی) می تواند در توجیه اقتصادي - یا محصوالت فرعی (زنبورداريي مرتبطفعالیت هادر محل درآمد ایجاد چند منظوره و 
امکان بهره برداري چند و عدم اتعمراتع فعلی ضعیف شدن مرسطح قابل توجهی ازدر یکی دیگر از مشکالت .طرحها موثر باشند

(مانند و اختیاري نداریموظیفهاین امور در حیطه اختیارات ادارات منابع طبیعی نیست و باید توجه نمود که. استمنظوره 
پیشنهاد میراث فرهنگی، سازمان امور دام و ... غالبا متولی درآمدهاي فرعی در مراتع هستند.در واقع سازمان گردشگري،گردشگري). 

تعیین شوند. تعداد دام می گردد که توجیه اقتصادي طرحهاي مرتعداري با در نظر گرفتن ارزشهاي زیست محیطی و آب و خاك 
مجازي که دامداران در مناطق مختلف استان اصفهان مجوز چرا دارند(درقالب پروانه چرا و یا طرح مرتعداري) عموما برابر با یک سوم تا 
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ود است. لذا اغلب مراتع استان اصفهان با رعایت تعداد دام مجاز براي مرتعداران توجیه اقتصادي ندارند(حداقل براي یک هشتم دام موج
(دکتر آزادي).یک یا دو دهه فعلی)

دامداري یک بحث فرعی در اقتصاد طرحهاي مرتعداري است. طرحهاي سازمان جنگلها و مراتع به دو دسته طرحهاي زیست محیطی -
زداري) و طرحهاي اقتصادي(جنگلداري، مرتعداري، گیاهان دارویی، پارك) تقسیم می شوند. در طرحهاي اقتصادي بهره برداران (آبخی

بهره مالکانه هستند اما در طرحهاي زیست محیطی بهره برداران وظیفه اي براي پرداخت بهره مالکانه ندارند. قابل موظف به پرداخت 
ماهه 12به دلیل اقتصاد ضعیف از پرداخت بهره مالکانه معاف هستند. مرتعداران در مراتع گردش متاي ذکر اینکه طرحهاي مرتعداري 

ماهه وجود ندارد. در این طرحها هزینه چوپان، نگهداري، اطراقگاه و ... دیده نمی شود 12دارند در حالیکه در طرحهاي مرتعداري نگاه 
د. ضمن اینکه درآمدها نیز ساختگی بوده و صحیح نمی باشند. با اصالح نژاد دام و و لذا هزینه هاي موجود در طرح صحیح نمی باش

اموري مشابه این هم نمی توان مراتع فعلی را اقتصادي نمود. در واقع مراتع با تولید علوفه مناسب(کمیت میزان علوفه) و مرغوب 
دن مراتع تولید علوفه مناسب و مرغوب در مراتع می باشد و مهمترین اصل در اقتصادي کر(کیفیت میزان علوفه) اقتصادي می شوند. 

نه نژاد دام مرغوب. چون بهترین نژاد دامی هم به علوفه با کمیت و کیفیت مناسب نیاز دارد تا تولید مناسبی داشته باشد. چارچوب 
لحاظ توجیه اقتصادي واقعی با مشکل باید واقعی و صحیح باشد وگرنه طرحهاي مرتعداري از طرحهاي مرتعداري و بیالن اقتصادي آنها 

(مهندس زهدي).اساسی روبرو خواهند بود

آنچه در سازمان جنگلها و مراتع امروز از بین رفته است تعصب کارشناسی است. کارشناسان باید در سازمان روي مطالب صحیح و -
صحیح، اصول و پایه طرحهاي مرتعداري را به خوبی درك اصولی پافشاري کنند تا سازمان به بیراه نرود. باید همه کارشناسان با مطالعه

از ابتدا در طرحهاي مرتعداري قرار بوده است که مسایل آب و خاك دیده شوند و اثر بخش طرحهاي مرتعداري نیز با این دو کنند. 
نامه هاي غلط ارزیابی شده و مورد ارزیابی شود. همچنین مبنا بر این بود که اگر برنامه طرحهاي مرتعداري داراي اشکال است، بر

تصحیح گردند و یا حذف گردند. حتی در صورت عدم امکان تصحیح باید اجراي طرح متوقف شود. بیالن اقتصادي غلط هم مربوط به 
تهیه کنندگان طرحها بوده و به  سیاست طرحهاي مرتعداري مربوط نمی شود. اینکه عملیات بیولوژیک در همه مراتع ایران قابل اجرا
نیست، نیز غلط است. زیرا در بسیاري از مناطق عملیات بیولوژیک اجرا شده و به خوبی جواب داده است. دلیل اینکه در بسیاري از 

ضعیف و مناطق عملیات بیولوژیک جواب مناسبی نداشته است، به دلیل جانمایی غلط، روش اصالحی غلط، انتخاب گونه غلط، بذر 
ملیات بیولوژیک است. نه اینکه عملیات بیولوژیک به طور کلی زیر سوال یاشد. تصور اینکه بدون طرح مدیریت ناصحیح پس از اجراي ع

(مهندس علیزاده).مرتعداري، مرتعی اداره شود غلط است

آنها طرحهاي مرتعداري الگوهاي خوبی براي مدیریت مراتع کشور هستند. اما براي اقتصادي شدن، نیاز به بازنگري و جامع نگري در -
باید چند بعدي نگاه کرد و استفاده هاي دیگر ممکن در در استفاده از مراتع صحیح نمی باشد و دیده می شود. مثال دید یک بعدي

(مهندس طالبان فرد).مرتع را نیز دید و مورد ارزیابی قرار داد. البته به شرطی که شرایط مرتع اجازه استفاده چند منظوره را بدهد

حتی در حالت تئوري نیز به رتعداري شخص مرتعدار که رکن اصلی در اجراي طرح مرتعداري است، دیده نمی شود. در طرحهاي م-
بیان جلب مشارکت بهره بردار اکتفا می کنیم. درحالیکه باید در هنگام تهیه طرح به سراغ مرتعدار برویم و در تمام مراحل تهیه و 

ر او را در تهیه طرح داشته باشیم. تنها در این حالت است که طرحهاي مرتعداري براي طراحی طرح از او نظر خواسته و مشارکت موث
اجرا تضمین مناسبی خواهند داشت. تا مرتعدار در تهیه طرح شرکت نداشته باشد و دانش بومی او وارد کار نشود، مرتعداري اقتصادي 

و روشهاي مدیریت عرصه آشنا شود. ضمن داف طرح، مزیت طرح نخواهد شد. باید مرتعدار با مشارکت در تهیه و اجراي طرح، با اه
اینکه این کار براي کارشناسان ادارات منابع طبیعی نیز مفید بوده و آنها را با دانش غنی بومی مرتعداران که دانشی کاربردي و اجرایی 
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ما در اجراي طرح مرتعداري با ادارات همکاري می باشد، آشنا خواهد نمود. مرتعدار با تجربه و خوب در این کشور بسیار زیاد است. ا
فقط در اجراي برخی پروژه ها در شرایط فعلینمی کنند و این به دلیل عدم حضور آنها در مراحل تهیه طرح می باشد. مرتعداران

مور خود را ذینفع می دانند دلیل این امر این است که در این اخور، نصب تلمبه بادي و ... همکاري نمایند. شمانند کشت علوفه، ایجاد آب
امور اما در امر اصالح مرتع خیر. لذا باید با مشارکت دادن آنها، آموزش و ترویج آنها و ایجاد عالقه و انگیزه ذینفع بودن آنها را در همه 

نه معشیت جایگزینبه آنها فهماند تا مشارکت خوبی از سوي آنها داشته باشیم. باید در طرحهاي مرتعداري معیشت مکمل ایجاد کنیم
(سرکار خانم مهندس اژدري).

بره زایی کوتاه تر شده و سایر اصول براي اقتصادي شدن طرحها از لحاظ امور مربوط به دام باید دامها دوقلو زایی داشته باشند، زمان-
د محصوالت دامی و یا خود دام را دامداري رعایت شود. داللی هم از معضالت مهم و اساسی طرحهاي مرتعداري است. اگر دامدار بتوان

به قیمت مناسب بفروشد، حتی در شرایط فعلی (با در نظر گرفتن وضعیت نامناسب مراتع و عدم رعایت کامل اصول دامداري) 
گندم باید ورود کنند و گوشت و لبنیات نیز مانند مرتعداري به حالت اقتصادي نزدیک می گردد. در این زمینه دولت و سازمان امور دام 

خرید تضمیتی داشته باشد. اگر امکان خرید تضمینی وجود ندارد حداقل دولت باید ساالنه قیمت گوشت و محصوالت دامی را تعیین 
کند. عدم انجام این کار توسط دولت یعنی حمایت از دالل. بایستی مواردي چون غذاي مکمل(کنسانتره) نیز در طرحها دیده شوند. تا 

در شرایط فعلی کارشناسان جایگزینی معرفی نشده است، به هیچ وجه نباید طرحهاي مرتعداري تعطیل شود. طرح مدیریتی مناسب و
روز می توانند به ماموریت بروند. و لذا در شرایط فعلی نظارت و پایش امري فانتزي است. تب برفکی که باعث مرگ 2مراتع در ماه تنها 

ل کمبود واکسن تب برفکی و همچنین به دلیل عدم اجازه زدن واکسن توسط خود و میر دامهاي زیادي در خراسان شد، به دلی
دامداران بود. لذا آموزش و ترویج می تواند در زمینه هاي مختلفی از جمله زدن واکسن، پیشگیري و ... در اقتصادي شدن دامداري 

(مهندس مقدم).داري اقتصادي نمی باشدکیلوگرم براي دام30تجربه نشان داده است که الشه زیر کمک شایانی بنماید. 

اینکه بهره مالکانه در مراتع اخذ نمی شود به دلیل اقتصاد ضعیف نیست بلکه به دلیل این است که مرتعداران صاحب عرف یا صاحب -
بهره مالکانه اصلی مراتع هستند. اما در طرحهاي جنگلداري که در روزنامه چاپ می شود و به افراد طی مناقصه واگذار می شود، 

طرحهاي مرتعداري اگر به شرکت یا به فردي که صاحب عرف نمی باشد، واگذار شود باید بهره مالکانه دریافت می شود. همچنین 
هزار سامان عرفی تا به امروز شناسایی شده و پروانه چرا براي 30تعداد کههزار سامان عرفی در کشور داریم35دریافت شود. حدود 

هزار طرح مرتعداري در کشور 13(ده است. براي بیش از یک سوم این سامانها متعاقبا طرح مرتعداري تهیه شده استآنها صادر ش
درصد سامانهاي عرفی به شکل افرازي و بقیه به صورت مشاعی یا شورایی بهره برداري صورت می گیرد.1. کمتر از وجود دارد)

500واحد دامی و دیگري 20نفر با حالت غیر همگن (یکی داراي 5/23برابر با مشاعییمیانگین تعداد بهره برداران در هر سامان عرف
حداقلی نمی بهره برداريهکتار به ازاي هر خانوار می باشد که اقتصادي نمی باشد. لذا با یک واقعیت90با متوسط سطح واحد دامی)

مود که طرحهاي مرتعداري اگر در حالت انفرادي و در سطح اقتصادي داشت. از اینرو باید اذعان ن(اقتصادي) توان انتظار حداکثري 
واگذار شوند، موفق خواهند بود. در شرایط فعلی مراتع و با واقعیات موجود، هر طرح مدیریتی محکوم به شکست است. نبود کارشناس 

طرحهاي مرتعداري فراموش شده و تعطیل مشکل می باشد. امروزه نظارت و پایش ناظر در طرحهاي مرتعداري بزرگترین و اصلی ترین 
است. لذا مجددا باید عنوان نمود که هر طرح مدیریتی بدون پایش و ارزیابی نیز محکوم به شکست است. مراتع ایران به دلیل بحث 

ولتی و مالکیت دچار دوگانگی مدیریت شده است. یعنی مراتع ما نه خصوصی و نه دولتی است. و این خود به مفهوم عدم نظارت د
با تعیین و تکلیف مالکیت مراتع شخصی است. لذا تا مشکل مالکیت در مراتع کشور حل نشود معضالت آن هم قطعا حل نخواهند شد. 

مساله دوگانگی مدیریت در مراتع از بین خواهد رفت. براي بهبود وضعیت مراتع راهی جز سپردن مدیریت مراتع به مردم نداریم.
سازمان جنگلها و مراتع و دولت بودجه، امکانات، توان و نیروي الزم را براي فال و قوانین خاص، قابل حل است.مالکیت حتی با وجود ان
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اگر بنا باشد هر ده اشتغال در کشور هستند.داراي پتانسیل بزرگی در ایجادمدیریت مراتع به هیچ عنوان ندارند. طرحهاي مرتعداري 
کارشناس را جذب کرد که نشاندهنده 3300هزار طرح مرتعداري می توان 13ا توجه به وجود طرح مرتعداري داراي یک ناظر باشد. ب

اگر هم نمی توان به این وادي ورود پیدا کرد حداقل باید .پتانسیل عظیم طرحهاي مرتعداري در اشتغال فارغ التحصیالن می باشد
دولت باید ناظر باشد و ات نظارت نیز در اختیار این تشکلها قرار بگیرد.تشکلهاي وابسته به بهره برداران را به رسمیت بشناسیم و اعتبار

با تعریف شاخص هاي پایداري و بررسی این شاخص ها طی دوره هاي زمانی در ارتباط با تمدید قرارداد طرحهاي مرتعداري تصمیم 
مشکل روبرو هستند. نباید بگذاریم اجراي طرحها امروزه بهترین مجریان طرحهاي مرتعداري در تمدید قرارداد طرح خود باگیري کند. 

هزینه هاي تهیه طرح را بدهد. زیرا بیشتر عواید حاصل از اجراي طرح به مصرف عامه همه نباید بهره بردار تعطیل شود. ضمن اینکه
عموم جامعه می رسد و جامعه و مردم می رسد. حفظ خاك، تولید آب، تولید اکسیژن و ... به طور مستقیم و غیر مستقیم به مصرف

که در چنین حالتی همه هزینه هاي طرح مرتعداري می پذیردمرتعدار تنها از علوفه مرتع استفاده میکند. آیا با هیچ عقل سلیمی جور 
(مهندس علیزاده).به پاي مرتعدار باشد؟!

ابان زدایی فاقد بیالن مالی بوده و نیازي به توجیه اقتصادي ندارند. طرحهاي مرتعداري باید ادامه طرحهاي آبخیزداري و طرحهاي بی-
یابند اما معایب و اشکاالت آنها شناسایی شده و برطرف شود. بیشتر ایرادات طرحهاي مرتعداري به سیاست هاي باالسري و کالن و 

ی گردد. یک مرتع اقتصادي در درجه اول باید داراي اندازه اقتصادي باشد. و در مشکالت اساسی جامعه (مانند جمعیت، فقر و ...) بر م
(مهندس زهدي).درجه دوم اینکه علوفه با کمیت و کیفیت مناسب تولید کند. این دو رکن هاي اساسی مرتع اقتصادي می باشند

، عدم همکاري و غلط طرحهاي مرتعداريطراحی فراهم نبودن مقدمات و پایه کار، طرحهاي مرتعداري شامل ه اشکاالت عمد-
مالی مرتعداران، بنیه و بضاعتاز مراتع، ترکیب گله، نحوه بهره بردارياجراي طرح و نظارت ضعیف می باشد. مشارکت بهره برداران در 

پتانسیلهاي، آشنایی با آشنایی با قوانین، دانش بومیمیزانهمدلی و همسویی بین بهره برداران، سطح سواد، میزاند بهره بردار، اتعد
. عدم همراهی و مشارکت بهره برداران هم یکی از نکات مهم در عدم مشابه باید قبل از تهیه طرح به خوبی مطالعه شوندمواردعرصه و

ایش طرحهاي مرتعداري نیز اساسی ترین مشکل طرحهاي مرتعداري می باشد. موفقیت طرحهاي مرتعداري است. عدم نظارت و پ
مشارکت دادن آنها در همه مراحل تهیه و اجراي طرحهاي مرتعداري می باشد. باید ارکت مردم آموزش و ترویج براي آنها و اساس مش

مرتعداران با منافع ناشی از اجراي طرح براي معیشت و درآمدشان آشنا شوند تا همکاري واقعی و موثر با ادارات منابع طبیعی داشته 
اي مرتعداري نباید رخ دهد. و اگر هم در مواردي الزم بود باید توسط خود مرتعدار و در جهت تامین باشند. تغییر کاربري در طرحه

علوفه و یا نیازهاي مرتعدار باشد. ناظرین طرحهاي مرتعداري بسیار ضعیف عمل می کنند. به طور نمونه هیچ گاه از سوي این ناظرین 
است. در حالیکه همه کارشناسان به نقاط ضعف طرحهاي مرتعداري در برخی پیشنهادي براي بهبود طرحهاي مرتعداري ارائه نشده

مناطق یا برخی حاالت بهره برداري اشراف دارند. لذا باید این موارد از سوي ناظرین شناسایی شده و ارائه می شده که متاسفانه انجام 
ف آن زده می شود و در عمل خبري نیست. با عملیات پایش طرحهاي مرتعداري نیز بسیار مهم است که متاسفانه فقط حرنشده است. 

صحیح پایش در نقاط مختلف کشور می توان به اکثر نقاط قوت و ضعف طرحهاي مرتعداري در نقاط مختلف آب و هوایی کشور و یا در 
(مهندس بهزاد).شرایط مختلف مدیریتی پی برد

رخی از مشکالت مهم را داشت، تعطیل شده است. این جلسات باعث متاسفانه جلسات علمی و فنی دفتر فنی مرتع که توان حل ب-
. یک واگذاري می تواند همدلی، هم افزایی، همفکري، مشورت و تبادل اطالعات علمی و کاربردي مهمی در امور مراتع استانها می شد

درصد مراتع داراي طرح در 15منوع باشد. یک طرح کامال موفق را به نابودي بکشاند. لذا باید واگذاري در طرحهاي مرتعداري کامال م
استان مرکزي انفرادي می باشند. در مراتع مشاعی و به ویژه شورایی اجراي طرحهاي مرتعداري و یا آموزش و ترویج مرتعداران اکثرا 



بسمه تعالی 
)96-09- 21(سی و یکمبندي جلسه جمع

٥

ن انواع فعالیتها از جملهودبی فایده است. جامعه مرتع تنبل و منفعل شده است. تنبلی جامعه بهره بردار خود یکی از دالیل اقتصادي نب
سیاستهاي کالن و باالسري و سیستم معیوب اقتصادي کشور هم از عوامل اقتصادي نبودن طرحهاي مرتعداري داري می باشد. دام

طرحهاي مرتعداري را مدیران باالدستی قبول ندارند. هیچ گاه سابقه نداشته یک مدیر براي افتتاح یک عرصه کپه کاري شده به است.
براي براي پروژه هاي آبخیزداري و بیابان زدایی به دفعات براي . اماعی وارد شود چون کپه کاري و موارد مشابه دیده نمی شودمرت

در طرحهاي مرتعداري استان مرکزي بهره بردار حق تغییر کاربري را دارد افتتاح می روند و عکس و فیلم و گزارش نیز تهیه می شود.
(مهندس محمدي).

تفاوتی بین مرتعداري داراي پروانه چرا و مرتعداري با طرح مرتعداري وجود ندارد. براي اقتصادي شدن مرتعداري در هر دو هیچ -
فصل چرا رعایت شود. با رعایت این موارد ساده هر دو نوع مدیریت حالت باید ابتدا تعداد دام مطابق با ظرفیت مرتع باشد و دوم اینکه 

ادي باشد و ضمن اینکه وضعیت مرتع هم در حالت مطلوبی حفظ گردد. دوقلو زایی در حالتی که علوفه اي می تواند سودآور و اقتص
فاقد ارزش است. دولت از کشاورز و گندم تولیدي او با خرید تضمینی حمایت می کند اما از دامدار و گوشت تولیدي او ،موجود نیست

تومان وارد 700تومان از کشاورزان می خرد که می تواند با قیمت کیلویی 1400حمایت نمی کند. دولت در حالی گندم را کیلویی 
هزار تومان می خرد. 18تا نهایتا 17هزار تومان است و از ما دالل کیلویی 16تولیدي برابر کند. براي دامداران قیمت هر کیلو گوشت 

گوشت ت عظیم گوشت کرد تا جایی که دامداران مجبور شدندبا این وجود دولت قیمت نهایی گوشت را گران دانسته و اقدام به واردا
این ظلم به رسانند. و این به معنی هزار تومان ضرر به ازاي هر کیلو گوشت است.بهزار تومان به فروش 15کیلویی هاي خود رابره

در حال حاضر دامداري در بسیاري از دامداران کشور است. و دامداران به دلیل عدم ثبات نرخ در آینده نگران ضرر بیشتر هم هستند.
مراتع کشور اقتصادي نمی باشد اما دامداران چاره اي جز ادامه دامداري ندارند. شاید یکی از دالیل این امر این باشد که حرفه اي جز 

ی کند. بره ها نباید با وزن این امر بلد نیستند. ضمن اینکه تعلق خاطري به مرتع و دام خود دارند. دامپزشکی نیز از دامداران حمایت نم
کیلوگرم فروخته شوند. بلکه باید به واحد پرواربندي رفته و با پروار صحیح به وزن اقتصادي رسانده شده و سپس به فروش 30الشه 
بره ا دامدار خودش و یا اینکه به دامداران وام داده شود ت. پروار بند باید بره با با قیمت مناسب و منصفانه از دامداران خرید کندبرسند

هم اجاره دهنده و هم اجاره کننده غالبا به فکر مراتع نمی باشند. و به ها را پروار کند. اجاره مرتع به نفع مراتع کشور نمی باشد. زیرا 
فکر سود حداکثري هستند. مانند اتوبوس کرایه اي که همیشه زودتر از اتوبوس شخصی خراب می شود. طرح مرتعداري باید با 

شارکت مرتعدار و با مشورت و همفکري او تهیه شود. باید با بازدید از مراتع همه جوانب و پتانسیلهاي مراتع مورد بررسی قرار گیرد. م
طرحهاي مرتعداري در میزان موفقیت آنها بسیار اگر مرتعدار به بازي گرفته نشود قطعا طرح را اجرا نخواهد کرد و برعکس. نظارت بر 

باید به مرتعدار خط دهد یعنی اگر وضعیت مرتع رو به قهقرا می باشد آنرا به دامدار گفته و دلیل آنرا هم توضیح دهد. مهم است. ناظر 
فنی و و در مدیریت بهینه مرتع به مرتعدار کمک کند. ناظر ناظر قوي می تواند با رهنمودهاي درست باعث بهبود وضعیت مرتع شده

ع را شناسایی کرده و به دامدار آموزش دهد تا جلوي اقدامات غلطی که باعث تخریب مرتع می نقاط ضعف و قوت مرتمی تواندقوي 
در این حالت دامداران حاضر شود، گرفته شده و در عوض اقداماتی که باعث تقویت مرتع و پوشش گیاهی می شود را افزایش داد.

می تواند به اقتصادي شدن طرحهاي مرتعداري کمک شایانی بنماید. هستند پول ناظر را از جیب خود نیز پرداخت نمایند. در واقع ناظر
مرتع یک ناظر گمارده و از آنها به طور ماهانه 4مثال موفقی از این مورد در استان فارس توسط مهندس صالحی می باشد که براي هر 

ند باعث اقتصادي شدن دامداري و یا غیر دولت نیز با سیاستهاي خود می توادر همه زمینه هاي مرتبط با مرتع گزارش می گیرد. 
(مهندس پویا).اقتصادي شدن آن گردد

مراتع اقتصادي بوده و یا به یک واحد اقتصادي نزدیک هستند. در مدیریت مراتع ایران را می توان در سه گروه تقسیم کرد. گروه اول -
سته از مراتع را به خوبی حفظ نمود. در این مراتع نباید به دنبال فشار این دسته از مراتع نباید به دنبال تغییر کاربري باشیم. باید این د
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بهره برداري با سیاستهایی مانند استفاده چند منظوره باشیم و تنها در حالتی باید استفاده چند منظوره انجام شود که فشار مضاعفی بر 
می توان آنها را شند اما با مدیریت درست و عملیات بیولوژیک گیاهان مراتع وارد نیاید . گروه دوم مراتعی هستند که اقتصادي نمی با

مرز اقتصادي شدن رساند. در این دسته از مراتع باید با اعمال سیاست مدیریت چرا، استفاده چند منظوره و ... مراتع را براي مرتعداران 
را به مرز مرتع اقتصادي رساند. در این گروه باید اقتصادي کرد. گروه سوم مراتعی هستند غیر اقتصادي که به هیچ وجه نمی توان آنها

به دنبال کاهش بهره بردار و دام باشیم. این دسته از مراتع باید به منظور حفظ خدمات مرتع و جلوگیري از بروز بحرانهاي زیست 
ن مراتع رخ می دهد نه در محیطی مانند سیل، ریزگرد، فرونشست و ... (نکته مهم این است که بحرانهاي زیست محیطی همیشه در ای

هزار واحد دامی داشته باشند پروانه چرا تعلق نمی گیرد و این 5. در استرالیا به دامدارانی که کمتر از دو دسته قبلی) حفظ گردند
نداردیعنی سیستم از همان ابتدا به فکر مرتعداري اقتصادي می باشد چون می داند مرتعداري غیر اقتصادي عاقبتی جز تخریب مرتع 

(مهندس علیزاده).

و بسته به نوع مرتع دیدگاه ما در تهیه طرح مرتعداري متفاوت باشد. مراتع اقتصادي، نیمه باید طرحهاي مرتعداري بازنگري شوند-
اقتصادي، غیر اقتصادي، روستایی و عشایري هر کدام طرح مخصوص به خود را می خواهد. باید در تهیه طرحها جامع نگري داشته 

(مهندس طالبان فرد).شیم و آنها را به روز کنیمبا

در اثر اجراي طرحهاي مرتعداري اطمینان مرتعداران تا حدودي حاصل شده و این یکی از مهمترین دستاوردهاي اجراي طرحهاي -
به بودجه مرتعداري در کشور است. اعتبارات حاصل از مراتع کشور اگر به خود بخش مرتع اختصاص یابد مراتع کشور نیازي 

ندارند(مهندس محمدي).

در این جلسه راجع به مورد اقتصادي در طرحهاي مرتعداري بحث شد اما در ارتباط با بحث اجتماعی و اعتباري بحث خاصی انجام -
یعت نشد. لذا این دو مورد باید در جلسه بعدي به بحث گذاشته شوند. طرحهاي مرتعداري بیشترین اثر زیست محیطی را بر عرصه طب

فاقد بیالن مالی بوده و نیازي به توجیه اقتصادي نداشته باشند نه اینکه طرحهاي آبخیزداري و طرحهاي مرتعداريدارند لذا باید 
طرحهاي بیابان زدایی شامل این موضوع شوند. زیرا اثر گذاري طرحهاي آبخیزداري با احداث چند سد و چپر هیچگاه به اندازه 

درصد اثرات زیست محیطی 80تا 75و یا اینکه توجیه اقتصادي طرحهاي مرتعداري با در نظر گرفتن بود.طرحهاي مرتعداري نخواهد
درصد اثرات پوشش گیاهی در نظر گرفته شوند. طرحهاي مرتعداري باید در سطوح بزرگ و به شکل انفرادي واگذار شوند 25تا 20و 

ا نظارت ناظرین و اعمال قانون می توان مراتع را از افراد متخلف گرفت و به سامان تا اثر بخشی باالیی بر وضعیت مرتع داشته باشند. ب
شاید سازمان جنگلها و مراتع نباید در حوزه اقتصادي مجاور اضافه نمود. با این کار سطوح مراتع به حالت اقتصادي نزدیک می شوند. 

ه در حد توان سازمان است و نه وظیفه سازمان. براي اقتصادي شدن کار دشواري بوده و نزیرا بهبود اقتصاد دامدار ورود پیدا کند. 
مرتعداري باید مواردي که جز وظایف سازمان است پیگیري شوند. مثال اینکه سعی شود همه عواید حاصل از یک مرتع به دامدار تعلق 

. اگر بهبود یابدمرتع... وضعیت تولید علوفه و یا با رعایت اصول مدیریت چرا، تعادل دام و مرتع، زمان ورود و خروج مناسب و یابد
حمات یک آن است تا دالالن نتوانند نتیجه زدولت توان خرید تضمینی گوشت را ندارد حداقل کاري که باید انجام دهد قیمت گذاري 

(دکتر افتخاري).سال دامدار را به راحتی به تاراج ببرند

ر بهبود مرتعداري در کشور را داشت. بهتر است در مراتع غیر اقتصادي طرح مرتعداري تا مرتعداران توانمند نشوند نمی توان انتظا-
تهیه نشود و یا حداقل اولویت تهیه طرح به ترتیب شامل مراتع اقتصادي، نیمه اقتصادي و غیر اقتصادي باشد. اولویت تهیه طرحها 

د. یعنی مراتعی با حالت اقتصادي، سطح بزرگ و بهره بردار انفرادي عالوه بر مورد یاد شده باید بر مبناي سطح و تعداد بهره بردار باش
باید مشارکت در اولویت تهیه طرح قرار گیرند. باید براي نظارت طرحهاي مرتعداري مشخصات ناظر و معیارهاي پایش مشخص گردند. 
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حالت دام خود را کم نمی کنند. تضمین دولت مردم به هر نحو ممکن انجام شود. جیره مکمل به ضرر مراتع است زیرا دامداران در این
(دکتر ارزانی).در مدیریت مرتع جایش خالی می باشد. دولت متاسفانه در زمینه مرتعداري و گوشت هیچ حمایتی انجام نمی دهد

جمع بندي:

به دلیل خدمات داري طرحهاي مرتعکه باید برطرف شود.داراي اشکال استمرتعداريطرحهايدراقتصاديتوجیهمحاسبهنحوه-
و یا حداقل توجیه اقتصادي طرحهاي زیست محیطی باال و جلوگیري از بروز بحرانها نیازي به میالن مالی و یا توجیه اقتصادي ندارند 

باید محاسبه گردد.محیطیزیستخدماتمرتعداري با در نظر گرفتن

طرحهاي مرتعداري و به نوعی اقتصادي نبودن آنها می باشد.در اجراياز مشکالت جديعدم نظارت و پایش طرحهاي مرتعداري -

همهاستفاده چند منظوره، ي ومرتعداري باید عالوه بر رعایت اصول مدیریت دامدارطرحهايدردامداراناقتصادبهبودبراي-
د اول اندازه اقتصادي مرتع و دوم مرتعداري اقتصادي دو شرط دارتعلق گیرد. مرتعداريطرحهايمجریانبهمرتعازحاصلدرآمدهاي

.کمیت و کیفیت علوفه تولیدي در مرتع

مشارکت مرتعداران در موفقیت طرحهاي مرتعداري نکته بسیار مهمی می باشد. براي نیل به این هدف باید مرتعدار در تمام مراحل -
تهیه و اجراي طرح مشارکت داشته و آموزشهاي الزم را فرا گیرد.

یتی در شرایط فعلی کشور و با در نظر گرفتن جمعیت مازاد بهره بردار و دام، فقر بهره برداران، تعدد بهره برداران، عدم هر طرح مدیر-
نظارت و پایش، ضعف سیستم مدیریتی در دولت و... محکوم به شکست است. لذا نباید اجراي طرحهاي مرتعداري متوقف شود زیرا 

عداري از لحاظ اقتصادي و ... نسبت داده می شود مربوط به مسایل یاد شده است که هر طرح بسیاري از معایبی که به طرحهاي مرت
جایگزین دیگر نیز باید با آنها دست و پنجه نرم کند. 

والسالم. 


