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در . مشكل جمعيت مازاد بهره بردار در مراتعي كه بصورت شورايي مديريت مي شود مانع اصلي در پروژه هاي اصالح و احياي مراتع استمشاعي بودن، 
  . افته استجذب صنعت شده اند و مراتع بهبود يمناطقي كه توسعه صنعت اتفاق افتاده است، جمعيت مازاد 

ميليون هكتار  33تا كنون حدود . و بايد به صورت جداگانه مسائل آن مورد بحث قرار گيرد مسائل مراتع روستايي متفاوت از مسائل مراتع عشايري است
براي حل مسائلي مي رسد ظر به ن. در اجرا فقط انفرادي هاي موفقيت نسبي داشته اند. ميليون هكتار اجرا شده 6ميليون هكتار واگذار و  17تهيه طرح، 

  .تالش مي كنيم كه بخش هاي تعيين كننده در روند تحوالت تحت اختيار و مديريت نهاد متولي مرتع نيست

 توسعه معادنصورت مي گيرد و مديريت مرتع عمال نتوانسته در اين روند تاثير جدي داشته باشد دخالت و اثرات مخرب توسعه معادن به صورت گسترده 
  .برنامه هماهنگ با مديريت مراتع اتفاق نمي افتددر يك 

عليرغم تالشهاي صورت گرفته رابطه بين مرتعداران و ادارات منابع .مرتع و بهره بردار به خوبي باهم ديده نشود مسئله قابل حل نيست ،روابط بين دام  اگر
را شخم مي كند از مرتع هم بهره برداري ميكند كاري هم با منابع طبيعي روستايي بدون توجه به مالحظات قانوني مرتع . ستسازنده نياي رابطه طبيعي 

  . در برنامه ريزي نتوانسته ايم مسائل روستايي را حل كنيمدرصد مراتع روستايي است  70در شرايطي كه بيش از . ندارد

مسائل  .پايه آن برروي مسائل بحث و تصميم گيري كنيمدر مورد عشاير نيز بايد نخست روي درستي و نادرستي اسكان عشاير به توافق رسيد و سپس بر
  .بايد ديده شودمتفاوت از يكديگر مراتع روستايي از عشاير اسكان يافته و عشاير كوچ رو 

يك را هر. كاربري و توسعه معادن نيز مطرح است بلكه تغيير ماهيت تخريب هاي صورت گرفته در مراتع فقط محدود به تخريب ناشي از چراي دام نيست
در موضوع اسكان كه تحت هدايت و مديريت دولت صورت مي گيرد، چگونه عمل كنيم كه مشكالت مشابهي كه در . بايد جدا گانه مورد بحث قرار دهيم

  .مواجه هستيم تكرار نشودمراتع روستايي با آن 

ن اكنون بخش قابل توجهي از مرتعدارا. توجه بيشتري به مرتع مي كردرتع وابسته بود قبال كه تمام درآمد دامدار به م. مرتع متاثر از اقتصاد دامدار است
بخشي كه فقط چوپان هستند روز  شماري براي دريافت حقوق آخر . كسب درآمد ميكنندفقط وابسته به مرتع نيستند بلكه در ساير فعاليتهاي اقتصادي نيز 

تعدادي از مرتعداراني كه اقتصادشان فقط به مرتع . درفكر مرتع و بهتر شدن آن نيست بنابراين كسي. ماه ميكنند كاري به خوب يا بد بودن مرتع ندارند
نيم سودي از امتياز پروانه خود براي دام ديگران استفاده ميكنند  با  تخريب ناشي از مرتعداراني كه. وابسته است، در جهت احياء و بهبود مراتع اقدام ميكنند

نظام اجتماعي قبلي كه از بين رفته است، نظام جايگزين كارآمدي نيز وجود . د از ديگر مشكالت مرتعدراي كشور استو خود نيز تعدادي دام اضافه ميكنن
در مورد . مسئله اگر فقط فني بود مشكلي وجود نداشت، مسئله فني نيست، به همين دليل ما نمي توانيم، عمال در بهبود مراتع كشور موفق شويم. ندارد

نخست بايد . كشت در سيستم زراعي اقتصادي است و برداشت مستقيم از مرتع صحيح نيست ي استفاده جهت كاهش فشار به مرتع،برا گياهان دارويي
بايد به صورت يكجا در طرح هاي استفاده چند منظوره از مرتع، استفاده از پتانسيل هاي ديگر مرتع . مشخص كنيم براي چه كساني برنامه ريزي مي كنيم

  .مديريت مرتع لحاظ شود

تحت چنين شرايطي به  .است ، ...درصد روستائيان مابقي ساير شامل دامداريهاي صنعتي و  75ر، درصد عشاي 9/9 شامل توليدات محصوالت داميسهم 
  .همين نسبت توجه بيشتري بايد حل مسائل نظام دامداري روستايي و عشايري صورت گيرد

عشاير كوچ رو ونيمه .ارزيابي طرح اسكان عشاير نشان مي دهد،  كه اسكان عشاير موجب تشديد تخريب مراتع و افت آب سفره هاي زير زميني شده است 
بهبود اقتصاد عشاير ي عشاير بيش از انكه به توليد و هبرنامه ساماند. كوچ رو به دليل تفاوتهاي كاركردي بايد مسائل آنها جداگانه مورد بررسي قرار گيرد
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بعد از انقالب ساماندهي و ايجاد فرصت هاي . بپردازد، خدمات رساني را الويت داده است قبل از انقالب اسكان اجباري و توسعه شهري مورد توجه بوده است
صويب رسانده و در آن وظايفي براي ساير آيين نامه اسكان عشاير را سازمان عشاير تدوين كرده و به ت. شغلي، بستر سازي اسكان و جلوگيري از مهاجرت

  . دستگاههاي تعريف كرده ولي اين كار بدون هماهنگي با ساير دستگاهها صورت گرفته است

هكتار زمين داده اند ولي عشاير زمين را به  90نفر  10در مرتع دشت بكان به هر . چراي مفرط موجب تخريب مراتع در مناطق اسكان عشاير شده است
به آنها داده شده براي حل مشكل فرصت زميني كه  ازعشاير نيز نه تنها دام خود را كاهش نداده اند بلكه . يد فروخته اند و آنان زراعت مي كنندمردم اقل

مسئله . راتع استسرانه دام زياد سرانه زمين كم و نتيجه ان تخريب بيشتر م. تامين علوفه استفاده نكرده اند در نتيجه تخريب مراتع را در پي داشته است
   .در مناطق اسكان گرايش از دامداري به زراعت در حال تغيير است. اسكان بيش از آنكه خواست مردم باشد اراده دولت است

  . از كاستي هاي نظام اداري منابع طبيعي كشور است جنگلها، مراتع و آبخيزداري نبود تسهيل گر در سازمان

آيا راهكاري وجود دارد كه ضمن اسكان عشاير، منابع  ؟ وجود دارد اسكان با چه داليلي براي مخالفت ؟اسكان افتاديمچرا به فكر سواالتي از قبيل اينكه 
چه راه حلهايي براي عشاير اسكان يافته اي كه از دولت امكانات آب و زمين گرفته اند، كه ضمن فعاليت كشاورزي، مراتع آنها نيز  ؟طبيعي نيز حفظ شود

چه الگويي از دامداري متناسب با نظام اسكان است؟ الگوي كشت و الگوي دامداري در عشاير اسكان يافته چگونه بايد باشد؟ بهتر است در تخريب نگردد؟ 
اسكان  دو نفر از دامدارانو مهندس انصاري دكتر ازكيا و مهندس اكبري  .جلسه اي جداگانه با حضور نماينده عشاير و دامداران موضوع مورد بحث قرار گيرد

در جلسه آينده با دعوت از مرتعداران، يك نفر از . جلسه آينده  اقتصاد مرتعداري ايران مورد بحث قرار گيرد .در جلسه دعوت شوندو اسكان نيافته  يافته
مسائل مربوط به مديريت مراتع ابعاد اقتصادي و اجتماعي  )آقاي دكتر طالب( و يك نفر از اساتيد مسائل اجتماعي )آقاي دكتر خوش چهره( اساتيد اقتصاد

  مورد بحث قرار گيرد

  


