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گروههاي راهبردي كه در زمينه هاي ديگر فعال هستند با يكديگر هم سنگ نيستند، گروههاي راهبردي زاگرس و شمشاد هريك بر  .1
با پيچيدگي هاي زياد  يموضوعات خاص خشكيدگي بلوط و خشكيدگي شمشاد تمركز دارند، موضوع مرتع موضوعي بسيار فراتر و مسائل

 . پيش رو دارد

مسئله را نبايد آنقدر در ابعاد بزرگ و گسترده ببينيم كه نتوانيم راه حلي براي برون رفت از مشكالت آن بيابيم و نه آنقدر در موضوع مرتع  .2
آن را محدود كنيم كه سرانجام محدود به تعريف چند پروژه خاص شود، مسائلي مانند افزايش درآمد مرتعداد و كاهش هزينه هاي آن در 

ست از نگاهي جامع تر بايد به يك جمع بندي برسيم و جايگاه افزايش درآمد و كاهش هزينه در آن نگاه جامع جاي خود خوب است ولي نخ
 .بيابيم و به آن بپردازيم

همه در اصل نقش سازنده مشاركت در مديريت مرتع و مسائل آن توافق دارند ولي هنوز يك درك و فهم مشتركي نسبت به موضوع وجود   .3
 . ندارد

 .علوفه دام برخوردار گردد ، عاله بررح يكپارچه مرتع كه در آن مرتعدار از ساير مزايا و حقوق مرتع الزم است ط .4
هنوز اطالعات جامع و كاملي از دام و مرتع نداريم، تا برپايه شناخت نوع مسائل و مشكالتي كه در مراتع مناطق مختلف كشور وجود دارد و  .5

 .را مورد بحث قرار دهيمشدت بروز آنها راه حلهاي متناسب با آن 
، و در مديريت مراتع كشور تعيين حق سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور به حسب وظايف قانوني مسؤليتهايي را عهده دار است .6

ق، تعداد تعيين بهره بردار ذيح( ، به عهده سازمان استاستفاه از مراتع بر اساس ضوابطي كه قانون و آيين نامه هاي مربوطه مشخص كرده 
براي رفع مسائلي كه مانع از اجراي صحيح اين قانون مي گردد، از جمله  )دام مجاز براي چرا در مراتع و مدت زمان مجاز استفاده از مرتع 

تياري دام مازادي كه در بسياري از موارد متاثر از تعداد زياد جمعيت بهره بردار است، قانون وظيفه اي براي سازمان تعريف نكرده است، اخ
 .حتي براي انجام همين وظيفه تعريف شده در قانون نيز ندارد الزمفراتر از وظايف قانوني براي ورود به مسائل ندارد و امكانات 

ه براي در نحوه اجراي قانون به  نوعي كه اطالع و ارزيابي دقيقي از آنچه در اجراي قانون اتفاق افتاده نداريم، از مهم ترين علتهاي اين نقيص .7
 .اجرا اين است كه تهيه كننده ، اجرا كننده و نظارت كننده طرح هاي اجرايي يك مرجع واحد است 

 در پرداختن به موضوع درآمد و هزينه مرتعدار بايد بين نظام عشاير و روستايي تفاوت قائل شويم، و توجه داشته باشيم كه در روستا درآمد .8
اگر در ارائه نظرات، افزايش درآمد و كاهش هزينه را به عنوان راه حلي . تكي به كشاورزي استصاحبان دام استفاده كننده از مراتع، عمدتا م

ا براي فراهم كردن زمينه بهبود مراتع مي دانيم بايد درآمد فرد از مرتع و كشاورزي را توام مورد مالحظه قرار دهيم عالوه براين در روست
  .داشته باشند كشاورزيده از مرتع هستند درآمد از منابع غير وابسته به ممكن است برخي افراد كه صاحب دام استفاده كنن

در همه مراتع گياهان ( به نظر مي رسد تصور از در آمد زائي از ساير منابع مرتعي براي مرتعدار غير واقعي است، از جمله گياهان  دارويي  .9
قابل اعتنايي براي مرتعدار داشته باشد، دوم اينكه در مناطقي كه اين بهره  دارويي از نظر نوع و تراكم در اندازه اي نيستند كه بتواند درآمد

رفع مشكالت پيش روي اصالح نظام بازرگاني و داللي پيچيدگي هاي زيادي .(اغلب توسط غير مرتعدار است صورت مي گيرد، برداري ها
در نقاط خاصي مطرح است، ولي هنوز اين فقط ظرفيت گردشگري  ،)دارد،  بنابراين توجه به سازو كار بازار از اهميت زيادي برخوردار است 

اطمينان را نمي توان داد كه فعال كردن اين ظرفيت منجر به اثر مثبت براي بهبود مراتع گردد، زيرا در مديريت مناطقي كه اكنون عرصه 
شايد تنها . نادرست را موضوعيت مي بخشد گردشگري است، مشكالتي وجود دارد كه نگراني هايي را در خصوص تخريب ناشي از گردشگري

جنبه اي كه درآمد آن مي تواند در خور توجه براي مرتعدار باشد تغيير كاربري است كه اين امر نيز موضوعي  است كه بايد خيلي سنجيده و 
 .توجه قرار گيرداف از مسير اهداف آن فراهم نمايد، مورد با اتكاء به قوانيني كه اطمينانهاي الزم را براي عدم انحر

جامعه مرتعدار را نبايد جامعه اي يكدست تلقي كرد، اين گونه نيست كه همه مرتعداران بنيه اقتصادي مناسب براي هزينه در امر توسعه  .10
اد مرتع نداشته باشند، كمترين هزينه اي كه الاقل از قشر برخوردار مرتعدار مي توان داشت، رعايت ظرفيت چرا و كاهش جمعيت دام ماز



  بسمه تعالي
  

     )5/9/93 چهارشنبه، روز( پنجم جلسه بندي جمع

 

٢ 
 

بايد توجه داشت كه تخريب مرتع به معني ايجاد نوعي . در مورد اين بخش از جامعه مرتعدار بايد در اجراي قانون جدي تر عمل كرد. است
هزينه ملي براي كشور است، زيرا پيامدهاي آن محدود به زندگي همان مرتعدار و همان مرتع نمي گردد، هزينه هاي ناشي از فرسايش خاك 

مفيد سدهاي ذخيره اي به دليل افزايش رسوب، از بين رفتن ذخاير ژني گياهي كشور و كاهش تنوع زيستي كه ايران متعهد به  و كاهش عمر
بهبود آن در كنوانسيونهاي بين المللي است، از جمله خسارتهاي ناشي از تخريب مراتع است،از اين رو براي بخشي كه كاهش جمعيت دام 

 .د بايد جدي تر بودزندگي آنها را مختل نمي كن
نگام اگر اصل استفاده متناسب با ظرفيت توليد را از مراتع همه پذيرفته اند، بنابراين در مورد عشاير كوچ رو كه مشكالت ناشي از ورود زود ه .11

كاربري ها ازجمله  آنها به مراتع و خروج دير هنگام آنها از مراتع در بسياري از مناطق به دليل تغيير كاربري مراتع ميان بند به ساير
كشاورزي موضوعيت يافته است، بنابراين بايد براي تقويم زماني كه دام در مرتع ميان بند بوده است، چاره انديشي كرد، اگر بپذيريم كه 

غير قابل جبران است، خريد زمين هاي كشاورزي درقلمرو ميان بند و تخصيص  يموارد زياد و در موارد ي ازهزينه تخريب مراتع در بسيار
قابل تامل و  آنها براي تامين علوفه دام عشاير با حمايت تسهيالتي دولت به عشاير به عنوان يك راه  حل جهت برون رفت از اين مشكل

  .تكرار طرح مشكل تاكنون نتيجه براي حل آن نداشته است. مي باشد بررسي
بهتر است همه جامعه و دست اندركاران در كشور هزينه هاي الزم براي حل مشكالت مراتع را متقبل شوند كمااينكه در برخي از مسائل از  .12

يكي از جمله مسئله آب به مراتب توجه بيشتري صورت مي گيرد  و جامعه بخشي از هزينه هاي آب را متقبل مي شود ولي در مرتع كه 
بايد توجه داده شود كه آثار اقتصادي مرتع درصورت پايداري مرتع، . اين توجه صورت نمي گيرد است،سالم  تامين آب  منافع آن براي كشور

 .دائمي است
در مواردي كه نوسانات بازار آن را متضرر مي كند، مشابه ساير مسائل توجه نمي شود، به محض افزايش قيمت  به كاهش درآمد مرتعدار .13

ارزان درآمد مرتعدار كه علي القاعده بايد متناسب با تورم افزايش يابد، كاهش داده مي شود، ولي هزينه هاي آن از  ردات گوشتاگوشت، با و
اگر حل مسائلي . جمله تامين جو كه بخشي از هزينه علوفه زمستاني دام را در بر مي گيرد، دامدار وابسته به مرتع بايد از بازار آزاد تهيه كند

 .وجه قرار گيرد، مي توان در افزايش درآمد مرتعدار كمك موثري داشته باشداز اين نوع مورد ت
است، توجه به همه پتانسيلهاي مرتع از جمله گردشگري، معدن، زنبور عسل بايد براي ا فزايش درآمد  اي موضوع مرتع يك مسئله توسعه .14

 . مرتعدار براي آن منافعي از اين پتانسيلها ديده شود

دف فراهم كردن زمينه بهبود مراتع و اقتصاد بهره بردار مطرح است، ولي موضوعي حساس و پيچيده است از اين رو نبايد تا تغيير كاربري با ه .15
نظر به اينكه در همه مراتع . به آن رسميت داده شود ،قبل از اطمينان از در  اختيار بودن قوانين كارآمد براي جلوگيري از انحراف از اهداف

تغيير كاربري وجود ندارد، بنابراين در مراتعي كه تغيير كاربري موضوعيت مي يابد منافع آن براي عرف هاي هم جوار و به  پتانسيل الزم براي
 .بيان ديگر از اين امكان براي مشكالت مراتع همجوار نيز بايد استفاده گردد

ن، زنبورداري، گردشگري، سازمان از ظرفيت فني الزم در ساير پتانسيلها كه براي حل مشكالت مرتع مطرح مي گردد از جمله پرورش آبزيا .16
 . براي مديريت آن برخوداري نيست
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