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نخست تدوين يك استراتژي و سپس بر پايه آن استراتژي جهت گيري مباحث مورد توجه قرارگيرد بهتر نگرش به موضوع به 
طرحهاي مرتعداري به عنوان محور و مبناي برنامه هاي دولت براي مديريت مراتع موفقيت . صورتي منسجم و يكپارچه تر باشد

رچه هميشه از جنبه عدم موفقيت در برقراري تعادل بين دام و مرتع مطرح قابل قبولي نداشته است مسائل و مشكالت آن گ
  . مي شود ولي مسئله و مشكل حل نشده است

اشاره به تحقيقات آقايان . طرحهاي مرتعداري به عنوان سياست مديريت مراتع خوب است بايد اثر بخشي آن را افزايش داد 
  )  ارزاني(خليليان، برهاني، سرداري

) شاخصها تعيين شده است(، بهره وري )طرح الگويي تهيه شده است(يي در سازمان شامل كارگروه قانون، مشاركت كارگروهها
  )رزاقي(

يادآوري ورود تكنولوژي به مرتع و مثال نيازهاي رفاهي . به چند مصوبه برسيم كه دانشگاه،إ تحقيقات و اجرا آن را پيش ببرند
  )ارزاني(ورت تحقيق براي رفع مشكل زباله اي كه توليد آن اجتناب ناپذير است مرتعداران و مثال موبايل ،  مثال ضر

مشكل جدا افتادگي اجزاء سازمان و نبود يك . تغيير در نگرش و تفكر سازمان بازنگري در شيوه عمل در حوزه آبخيزداري
يت جزيره اي و بدون ارتباط برنامه اي با پوشش در برگيرنده همه اجزاء سازمان به صورت مجموعه اي هماهنگ، مدير

به لحاظ . اكنون مسئله مشاركت مورد توجه قرار گرفته است. محتوايي واحدهاي مختلف هر دفتر موافقتنامه جداگانه دارد
توسعه درختكاري در مرتع با . نظري در موضوع مشاركت هنوز فهم مشترك و صحيحي از مشاركت  در سازمان وجود ندارد

كشت درختان غير جنگلي كه در درازمدت نه تنها نوعي پايداري توليد را در پي ندارد بلكه خود تبديل  توسعه. عنوان مشاركت
هزار هكتار بادام كاري صورت گرفته كه وبال گردن سازمان شده است ولي  100. به يك معظل و مشكل براي سازمان مي شود

عد از كشت بادام براي واگذاري زمين خودشان پيگيري مي مردم ب. يك هكتار جنگل بلوط و يا جنگل بنه ايجاد نكرده ايم
موضوع ترسيب كربن كه نمونه موفق آن را . اينها نمودهايي از نبود برنامه واحد ويكپارچه مرتبط با هم در سازمان است.  كنند

دي داخلي و خارجي حسين آباد خراسان جنوبي مطرح مي شود از يكپارچه كردن چند طرح مرتعداري با هزينه هاي بسيار زيا
شكل گرفته و بخش اعظم توان بخش بيابان معطوب به همين مسئله شده است كه استمرار آن متكي به هزينه هاي سنگين 

مسئله عدم تثبيت كاربري كه شرايط را مستعد دست اندازي به منابع طبيعي كرده است و عمال نوعي . انجام شده است
در . يعي را موضوعيت بخشيده ولي سازمان در امر تثبيب كاربري هاي موفق نبوده استناپايداري را در عرصه هاي منابع طب

در مديريت برنامه ها و طرحها، سازمان هم مجري است، هم ناظر و هم . حركت جدي صورت نگرفته است 14اجراي ماده 
  )اسكندري.(تحليل نگر نتايج، اين گونه نيست با اين طرحهاي اقتصاد مرتهع خوب شود

ورود قانونمند سازمان به جنگل به . ابتدا وزن جنگل بيشتر از مرتع بوده و آغاز فعاليت قانونمند سازمان از جنگلها شروع شد از
مسائل با نگرش اكوسيستمي ديده نمي شود مسائل بحران آب و ارتباط آن با . دليل برداشت چوب و منافع اقتصادي آن بود

  )معصومي. (ازيهاي در معدن كاوي نيز همين نقيصه را دارددست اند. مرتع و جنگل ديده نمي شود

وابستگي تحرك و عملكرد مرتع به اشخاص، افت ظرفيت كارشناسي مديريت مرتع و به تبع آن كاهش نسبت شديد اعتبارات 
  )مقيمي(مرتع نسبت به ساير واحدهاي سازمان مثال اعتبارات مرتع و بيابان و جنگل كرمان 
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مثال تغيير رفتار . اير واحدها نوآوري كمتر وجود دارد، پيش شرط تعادل دام مرتع تامين معاش مردم استدر مرتع نسبت به س
  )ارزاني. (بايد درآمد مردم را افزايش دهيم. مردم در بوته كني قبل وبعد از تامين سوخت

تثبيت مالكيت مرتع، . ي گردددرصد خارج از مرتع از جمله كشاورزي تامين م 45درصد درآمد عشاير متكي به مرتع و  55
اعمال نظر مديريت هاي مختلف در مرتع . سهيم شدن مرتعدار در منافع ساير كاربريهايي كه در محدوده مرتع اتفاق مي افتد

  )اسكندري(بايد جاي خود را به مديريت واحد بدهد بايد در جهت تعادل بين  جمعيت  بهره بردار و مرتع حركت كرد 

بايد تناقضها را شناخت اين طور نيست كه . ولي تقاضا رو به افزايش است، بايد براي سرريز جمعيت فكر بشودمرتع مبنع  ثابت 
روستا حكايت از  20بررسي نمونه اي در . همه جا مشكل يكسان باشد در برخي روستايي دام و دامدار از مرتع خارج شده است

پي آمدهاي خشكسالي، كمبود آب و به تبع آن كاهش درآمد . ستا داردرو 3روستا وافزايش آن در  17كاهش دام و دامدار در 
مردمي كه به اين منابع وابسته اند، موجب خارج شدن آنان از اين عرصه و تالش براي كسب درآمد در خارج از روستا شده 

اي از پيامدهاي اين سير مهاجرت از روستا به شهر،كاهش تمايل به چوپاني و كاهش جمعيت چوپان با تجربه و حرفه .است
از جله كارگر، علوفه، هزينه  وقتي در مورد كاهش هزينه صحبت مي شود بايد اقالم هزينه اي را فهرست كرد. تحوالت است

لبني كه عمدتا اين بخش در روستاها بيشتر از جامعه عشايري  هاي بهداشت دام و درآمدها شامل گوشت و ساير فراورده هاي
و فروش محصول و تاثير نوسانات قيمت بر درآمد دامدار نيز از مسائلي است كه در اين زمينه بايد مورد مسئله بازرگاني . است

  )مقيمي.(توجه قرار گيرد

تنوع محصول در زنبور داري، ممانعت از زنبور داري در برخي مناطق از جمله طالقان، نقش تكنولوژي در فراوري محصوالت 
  )ارزاني. (درآمد دامدار استلبني از زمينه هاي تنوع بخشي به 

نخست بايد بين دامدران برخوردار و دامدارني كه كمتر برخوردار هستند تفكيك قائل شويم، اكنون هيچكدام حاضر به سرمايه 
بين مديريت مراتع و بهره بردران روستايي كه بيشترين طرح . گذاري در مرتع نيستند همه از دولت انتظار سرمايه گذاري دارند

حل مسائل مراتع روستايي نمي تواند مستقل مسئله توسعه روستا ديده شود . ع در اختيار آنها است بايد تفكيك قائل شويممرات
يكي از درآمد و مشاغل روستايي  استفاده از مرتع براي چراي دام است، افزايش سطح زندگي روستائيان به تنهايي از مسير 

در مورد عشاير اسكان يافته بايد در نظام دامداري . عشاير بهره وري منابع پائين است در مر اتع. منابع درآمدي مرتع نمي گذرد
. روشن نيستاپتيممم اقتصادي جمعيت گله براي مناطق مختلف . آنها تجديد نظر شود  و به دامداري نيمه صنعتي فكر شود

ر كوچنده بايد در مورد منبع جايگزين مراتع ميان در مورد عشاي. بين عشاير اسكان يافته و عشاير كوچنده بايد تفاوت قائل شد
در مورد ساير درآمدها از جمله زنبور داري، پرورش ماهي و گياهان . بند به عنوان محلي براي تامين علوفه چاره اي انديشيد
  )فياض( دارويي نيز هنوز طرحي كه بتوان آن را با طرح مرتعداري

دست اندركاران مرتع نتوانسته اند . ود ولي براي مراتع اين توجه صورت نمي گيردچرا براي حفظ امنيت به راحتي هزينه مي ش
كاكرد مرتع در امنيت غذايي كشور و پايداري توليد كه خود نقش مهمي در امنيت كشور دارد، براي مسولين توجيه كنند 

  )باغستاني(

تعدادي مرتعداري هستند كه آمادگي همكاري دارند تا اگر يك مرتع به ما بدهند آيا مي توانيم مسائل مرتعداري را حل كنيم؟ 
  )مرتعداري علمي اجرا شود ارزاني
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مسئله نبود اعتماد الزم بين مردم و دست اندركاران منابع طبيعي، چرا فرهنگ منابع طبيعي به معارف عمومي تبديل نشده 
مشكل ضابطه مند . ارد، ما اين پتانسيلها نديده ايمدر مرتع پتانسيلهاي زيادي وجود د. برنامه هاي وابسته به افراد است. است

  )رزاقي. ( در طرحهاي بايد بازنگري شود. مسئله منابع طبيعي فرابخشي و توسعه است. نبودن استفاده از اين پتانسيلها است

ع باشد و توليد زنجيره توليد بايد تحت مديريت مدير مرت. در هندوستان اجرا به دست مردم است، ترويج و تحقيق دولتي است
  )اسكندري. ( مرتع فقط محدود به گوشت نيست

  آقاي فاضل اميري و موقري در پلور . تنوع بخشي در محصوالت مرتع بايد ديده شود

   

  

 


