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تلفیقیمرتعداريطرحهايومراتعمدیریتدرنوینفناوریهايوتکنولوژيدستور جلسه:

،)مراتعوجنگلهاتحقیقاتموسسهعلمیهیاتعضو(افتخاريدکتر،)تهراندانشگاهاستادرئیس جلسه و (ارزانیدکتر: حاضرین
وجنگلهاسازمان(دکتر رزاقی ا...ي(سازمان امور عشایر)،مهندس احمد دالوري(رییس اداره مرتع استان خراسان رضوي)، دکتر نعمت 

).مراتعوجنگلهاتحقیقاتموسسهعلمیهیاتعضودکتر جواد معتمدي(،)مراتع

مهندس،)اصفهانطبیعیمنابعاداره(آزاديدکترمهندس فیاض،، )مراتعوجنگلهاسازمانمراتعاموردفتر(بهزادمهندسغایبین:
زهديدکتر مهندس علمدار(نایب رییس کانون مرتعداران کشور)،مقیمی(بازنشسته سازمان جنگلها و مراتع)،مهندس ، علیزاده

کانوندبیر(پویاآقاي،دکتر باغستانی(عضو هیات علمی مرکز تحقیقات یزد)،)مراتعوجنگلهاتحقیقاتموسسهکارشناس بخش مرتع(
دکتر رضوي و سرکار خانم خانمسرکارن صنفی مرتعداران استان مرکزي)، مهندس خادم(انجم،)کشورمرتعدارانصنفیانجمن

).سنستاسازمان مردم نهاد(اژدريمهندس

:ارائه شده در جلسهنظرات

مهمترین (رئوس)موارد مطرح شده توسط حاضرین

پرفسورجنابزیستیطمحرشتهفقیددانشمنددرگذشتمناسبتبهتسلیتباراهبردي تعادل دام و مرتع سومسی و جلسه-
گیرد و علل قراربررسیونقدمورد) آموزشوتحقیقاتترویج،اجرا،(بخشهاهمهدرمراتعجایگاهافتبایدشدشروعفرورتقیمحمد

پول و بودجه باشد. به طور مثال بر خالف بخش مرتع چون در آن مشخص گردد. شاید یکی از اصلی ترین مشکالت نبود یا کمبود 
بخیزداري بودجه بیشتر است، جلسات آنها از هماهنگی و نظم بیشتري برخوردار بوده و انگیزه و تعهد اعضا براي شرکت در بخش آ

. نفر رسیده اند6نفر به 20فنی مرتع  بسیار کم شده اند و طی چند سال اخیر از امور. کارشناسان دفترباشدمیترجلسات بیش
. سود حاصل از باشدبخش میایندرونی آموزش، تحقیقات و اجرا نیز یکی از دالیل عدم انسجاماختالفات بخش مرتع در بین بخشهاي

(دکتر ارزانی).اختالفات بخش مرتع را سایر بخشها می برند و ضرر این کار به منابع طبیعی کشور می رسد

عمومی بخش مرتع از بین رفته است. روابطترین بخش سازمان، بخش مرتع است. انسجام و وحدت رویه درونی در حال حاضر ضعیف-
عدم پذیرش و مقبولیت مسئولین هم یکی دیگر از مشکالت بخش مرتع است. اما همه مسایل افراد در بخش مرتع کم و ضعیف است. 

است. مدیران مالی نیست. موارد و مسایلی بوده که در نتیجه آنها امروز بودجه مالی بخش مرتع از همه بخشها به طور چشمگیري کمتر 
ضعیف، کارشناسان بی تخصص و تعهد، نبود انسجام و همکاري بین کارشناسان مرتع و بی تفاوتی و منفعل عمل کردن نسبت به 

دهه گذشته بخش ترویج سازمان هیچ بودجه اي دو طیمسایل مرتع از عوامل اصلی ضعف بخش مرتع در سازمان و کشور می باشد. 
(دکتر رزاقی). میلیارد بودجه دارد5در سازمان اما امروز ه با مرتع درصد بسیار کوچکی بودو بودجه آن در مقایسنداشت

دانش مردم و عموم جامعه نسبت به مراتع اندك است و از اهمیت مراتع در زندگی خود ناآگاه هستند. دید جامعه و عموم مردم -
چون حفظ خاك، نفوذ و نگهداري آب، تامین اکسیژن و تلطیف هوا و ... نسبت به مرتع تنها علوفه و دام است و کاربردهاي مهم مراتع 

و این ناآگاهی و جهل جامعه و در نتیجه عدم درخواست و تقاضاي عمومی براي حفظ و مدیریت صحیح مراتع، باعث مورد توجه نیست 
تع را از نظر مالی حمایت کنند تا توان باید بخشهاي صنعت و معدن، بخش مربا آن شده است.مرتبطتضعیف مراتع کشور و قسمتهاي 

مدیریت صحیح و برنامه ریزي در مراتع فراهم شود. مسئولین (مجلس، دولت و حکومت) هم باید به مرتع اهمیت دهند و براي آن از 
د. صدا و سایر بخشها مثل صنعت بودجه بگیرند. به طور مثال درصدي از بودجه بخش صنعت، معدن و ... به بخش مرتع اختصاص یاب
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. باید بخش مرتع در سازمان تبدیل به معاونت مرتع شودسیما هم باید در فرهنگ سازي و اطالع رسانی براي عموم جامعه تالش کند
(دکتر نعمت ا...ي).

از طریق دو نکته مهم در ارتباط با تضعیف مراتع کشور مهم است. اول اینکه بیشترین بودجه اي که به مراتع کشور اختصاص می یابد -
ا موسسات تحقیقاتی نیست بلکه از طریق بخش مرتع سازمان جنگلها و مراتع  می باشد. لذا تضعیف بخش مرتع در سازمان یدانشگاه و 

و همه بخشهاي مرتبط با مرتع در کشور جنگلها و مراتع منجر به کاهش بودجه اختصاص یافته به اجرا، تحقیقات و دانشگاه خواهد شد
. زیرا در صورت کمبود بودجه ارتباط بخش اجرا با دو حوزه تحقیقات و دانشگاه به ناچار کم خواهد شد. لذا از طرفی تضعیف می شوند

صرف تحقیقات شود، حذف می شود و از طرفی بخش مرتع از کمکهاي این دو بخشی از بودجه اي که می توانست در این دو بخش 
مطالبات جامعه می باشد. یعنی باید تالش کنیم تا مردم با مرتع و اهمیت هاي آن بخش تا حدود زیادي محروم خواهد شد. نکته دوم

آگاه شوند تا حفظ مراتع و مدیریت اصولی آن تبدیل به یک مطالبه عمومی در جامعه شود یا به عبارتی جامعه نسبت به تخریب مراتع 
. نمونه آن را می توان در نفعل و بدون عکس العمل استحساس باشد و واکنش نشان دهد. جامعه متخصصین مرتع امروز جامعه اي م

همایش ملی مرتع و مرتعداري دید. همایشی که هر سه سال یکبار برگزار میگردد و مهمترین و اصلی ترین همایش جامعه مرتعداران 
نکه انفعال و عدم اتحاد یکمرنگ متخصصین برگزار شد ضمن انسبتا کشور است. اما هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداري با حضور 

. دست اندازي به مراتع کشور همیشه زیاد بوده و هست و این خود در تضعیف به خوبی مشخص بوددر همایش همافراد حاضر بین
دارد که هیچ مرتعی در دارانروحیه همه دست اندرکاران بخش مرتع کشور تاثیر منفی شدیدي دارد و این پیغام را براي جامعه مرتع

(دکتر افتخاري).مصون از دست اندازي(تغییر کاربري، واگذاري، معادن، تخریب و ...) نیست1شور حتی مراتع درجه این ک

اصلی مسبب این مدیران . بزرگان وحرمت امامزاده را متولی آن نگه می دارد خود بخش مرتع هم نمی خواهد بخش مرتع قوي باشد-
آبخیزداري توسط اساتید آنها بیشتر و بهتر بوده است. اساتید رشته آبخیزداري از تکنیکهاي رکود و بی انگیزگی هستند. جذابیت رشته 

شور وجود ندارد. باید بیشتر کبه روزتري استفاده می کنند. هماهنگی و انسجام بین کارکنان و شاغلین رشته مرتع در بخشهاي مختلف 
جذابیت داشت و افراد عالقمند استخدام در این بخش در دفتر فنی مرتع تبلیغ شود و بیشتر به خودمان انتقاد کنیم. زمانی اشتغال

بودند اما امروز چنین شرایطی وجود ندارد. افراد شاغل در دفتر فنی مرتع نیز مطلب و تکنیک جدیدي براي ارائه ندارند. همه بخشها در 
رخ هم می گذاریم. مطالعات افراد در بخش مرتع در همه سازمان و یا دانشگاه ها هم افزایی دارند اما در بخش مرتع فقط چوب الي چ

(دکتر معتمدي).ارگانها کم است

ف نمود. عهم تالش مضاکشور عوضعیت مراتسو امید فعاالن بخش مرتع است و باید براي بهبودهمین جلسات راهبردي هم سو-
کارشناس 6ن و بیشترین هماهنگی وجود داشت. اما االن ترین کارشناسان سازمان بود و بین آنها بهتریزمانی بخش مرتع داراي نخبه

ناهماهنگ و کم کار در این بخش وجود دارد. نیروهاي بخش مرتع از لحاظ کمی و کیفی در استانها هم به شدت افت داشته است. 
اسان مرتع بود که از مسافرت هاي خارج ازکشور به جهت برخورداري از تجربه و دانش کشورهاي پیشرفته انگیزه مهمی براي کارشن

به طور کامل قطع شده است. آنچه را کارشناسان مرتع می خواهند براي مسئولین توضیح دهند بقیه بخشها یا نقاشی کرده 1383سال 
به عبارت ساده تر بهتر نمایش داده و ترسیم کردند و همین یکی از دالیل موفقیت بخشهاي دیگر در گرفتن و یا به نمایش گذاشتند. 

در نامطلوبیرو، امکانات، بودجه و ... بوده است. منفعل و بی خیال بودن کارشناسان مرتع باعث شده است که امروز چنین وضعیت نی
بخش مرتع باشد. دستورالعملهاي جدید باعث ایجاد درگیري هاي زیادي در بخش مرتع شده و وقت کارشناسان را اغلب همین مسایل 

بخشهاي زیادي از مراتع دولت قبل رخی اقدامات می خواهند زمان را از کارشناسان مرتع بگیرند. در گرفته است. گویی عده اي با ب
سرد و بی انگیزه کرد. در حالیکه این اتفاق براي بخش بیابان و جنگل رخ دلو همین تا حد زیادي کارشناسان و مدیران را واگذار شد 
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از بخش مرتع هجرت کردند. اعتبارات کم هم دلیل دیگري کارشناسان زبده و با تجربه مدیران فنی، روساي ادرات ونداد. لذا بسیاري از 
انگیزگی کارشناسان مرتع یا انتقال به بخشهاي دیگر شد. به مرور زمان اعتبارات بخش مرتع توسط دو بخش بیابان و آبخیزداري بر بی

دوره آقاي جاللی هم اعتقاد بر این بود که مرتع را باید با مشارکت بلعیده شد و کارشناسان مرتع بیشتر منفعل و بی انگیزه شدند. در
مردمی اداره کرد نه دولتی. و همین ایده در قالب و شکل غلط خود آخرین اعتبارات بخش مرتع را هم گرفت و اعتبارات بخش مرتع به 

بودجه بخش 1396به بخش مرتع بود در سال که اگر در چند دهه قبل در سازمان بیشترین بودجه متعلق شدت کاهش یافت به نحوي
میلیارد بود یعنی یک درصد بودجه بخش8میلیارد بود اما بودجه بخش مرتع تنها 300و جنگل 500میلیارد، بیابان 800آبخیزداري 

ر استان خراسان رضوي آبخیز. حتی اعتبارات حاصله از خود مراتع(حق علف چر، بهره مالکانه و ...) را نیز به بخش مرتع نمی دهند. د
از محصوالت میلیون تومان هم بهره مالکانه از محصوالت800تا 700. میلیارد تومان حق تعلیف از دامداران گرفته می شود5/1سالی 

زوم می تواند در همان بخش لقانون هم آمده که منابعی را که هر بخش کسب می کند در صورت فرعی مرتع دریافت می شود. در 
شود. انگیزه دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته مرتع نیز به دلیل بیکاري حداکثري در این رشته، از بین رفته است. قرار بود هزینه 
نفر در بخش مرتع 600درصد این 30نفر تقلیل یافت. باید حداقل 600نفر در سازمان جنگلها استخدام شوند که این میزان به 3000

یروي متخصص در این بخش برطرف گردد. بخش آبخیزداري نیز باید بیشتر بودجه و تمرکز خود را روي کمبود نتا استخدام شوند 
(مهندس دالوري).مباحث بیولوژیک بگذارد نه ساخت سازه و بتون در طبیعت

ل نظر، ایجاد باید رییس موارد مهم بخش را پیگیري کند و در بین کارمندان خود حضور مستمر داشته باشد تا عالوه بر تباد-
هماهنگی، دریافت خواسته ها و ... باعث ایجاد دلگرمی در کارکنان خود شود. باید مدیر و کارکنان بخش مرتع براي خودشان اهمیت 
قائل باشند تا بخشهاي دیگر نیز به بخش مرتع اهمیت دهند. باید از مشاوران قوي براي بهبود بخش مرتع استفاده کرد. فقط مشکل 

(دکتر رزاقی).مالی نیست 

بسیاري از مرتعداران هم .مهم استباید به برگزاري جلسات بها داد و با مطالعه در جلسات شرکت کرد. آموزش و ترویج هم بسیار -
باید بین اعضا همدلی ایجاد کرد که در این زمینه انجمن عالقه دارند و هم توان سرمایه گذاري اما نیاز به آموزش و هدایت دارند. 

(دکتر معتمدي).داري می تواند نقش پر رنگی داشته باشدمرتع

امید داشته ) به کس دیگريجامعه مرتعخودمان (نباید به غیر از باید براي بهبود شرایط مرتع همه به طور فعال و گسترده کار کنیم.-
ر کارشناسان و مدیران مرتع انگیزه و باید دباشیم. اگر خودمان براي خودمان کاري نکنیم هیچ کس به فکر بخش مرتع نخواهد بود.

. باید از نظر ر داشته باشند و همسو عمل نمایندباید همه کارشناسان مرتع در اجراي طرحهاي مرتعداري اتفاق نظباور ایجاد کرد. 
کرد. کاروان تخصصی موارد جدید و به روزي داشته باشیم. اکوتوریسم مرتع را هم باید تعریف کرد و روي جنبه هاي مختلف آن کار

پارك و موارد مشابه این هم باید مورد بررسی قرار گیرند. باید اتحاد کارشناسان مرتع بیشتر شود. خدمات مهم مراتع را هم مانند تولید 
مدیریت آب، حفظ خاك و ... را به مردم شناساند تا حفظ و مراقبت از مراتع کشور تبدیل به یک مطالبه عمومی از سوي مردم گردد.

امع حوزه آبخیز در حرف چیز بدي نیست و اصل ایده آن خوب است اما باید در عمل مراتع و طرحهاي مرتعداري در آن دیده شوند. ج
(دکتر به طور میانگین بیش از نیمی از سطح همه حوزه هاي آبخیز مرتع است پس در این طرح باید مرتع به خوبی لحاظ گردد

ارزانی).

مانند فصل چرا، تعادل دام و مرتع و ... . برخی اقدامات دیگر هم استو واضح، مشخص خیلی از اقداماتی که باید در مراتع انجام شود-
تاثیر بسزایی . مثل کاهش تعداد مرتعدار که در موفقیت امر مرتعداري و کسب درآمد مجریان طرحهاي مرتعداريخوب است انجام شود

یریت صحیح عرصه هاي مرتعی را براي ادارات منابع طبیعی آسان می کند. در برخی از مراتع نیز پتانسیلهایی نهفته همچنین مددارد و
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است که مرتعدار به دلیل عدم دانش بهره برداري و نداشتن سرمایه قادر به مدیریت و بهره برداري از آن نیست. در این موارد باید دولت 
مثل اکوتوریسم در مراتع ییالقی خراسان رضوي و شمالی. در این موارد دولت می تواند با ایت کند. مرتعدار را به هر نحو ممکن حم

تسهیالت ارزان قیمت و یا وضع قانونی مبنی بر اینکه باید بخشی از همه عواید حاصل از مرتع به مرتعدار برسد، او را یاري کند. باید 
د، توان سرمایه گذاري، کاهش تعداد دام و ... از سوي دولت حمایت شوند. باید مسایل مرتعداران را در ابتداي امر براي افزایش درآم

حفظ نژاد، مهم و مباحث مدیریت نوین مراتع را به بهره برداران آموزش داد. مسایلی نظیر دامپروري، بهداشت دام، پرواربندي صحیح، 
برخی مناطق دامداراي را از شکل سنتی به صنعتی تغییر داد و ایجاد مراکز باید با تسهیالت ارزان قیمت دردوقلو زایی و ... . به نژادي، 

پروار بندي ایجاد نمود. دولت ناچار است براي بهبود وضعیت مراتع کشور هزینه کند و اعتباراتی براي آن در نظر بگیرد.  باید از 
را در دامداري افزایش داد و خسارات به مرتع و دام را کمتر تکنولوژي هاي نوین در مراتع استفاده کرد. باید با روشهاي نوین بهره وري

(مهندس دالوري).کرد. مانند آتش سوزي در مراتع یا تلفات ناشی از بیماري در دامها

امروز و در شرایط فعلی خشکسالی و آتش سوزي شاید دیگر جزء حوادث غیر مترقبه نباشد زیرا به طور مستمر در مراتع دیده می -
آنها فکري کرد. آموزش، ترویج و نظارت در مراتع ما کم رنگ است یریتباید از این حوادث درس گرفت، تجربه آموخت و براي مدشود. 

شده است. باید در بین درحالیکه این موارد بسیار مهم و حیاتی هستند. در دهه هاي گذشته هم خشکسالی بوده اما مدیریت می
چون اجاره کنندگان بیشترین د شود. مراتع اجاره اي سازمانهاي دولتی هم مشکل بزرگی می باشد. دامداران تعلق خاطر به مرتع ایجا

هزار هکتار مرتع دارد. کارهاي 600فشار را بر مراتع می آورند و عموما اجاره دهندگان هم مراتع خود را پایش نمی کنند. آستان قدس 
تع مشاعی کشور جزء تخریب یافته ترین مراتع کشور است. دولت باید براي گروهی در مملکت ما ضعیف است. به همین دلیل هم مرا

بهبود وضعیت مراتع کشور اعتبارات و تسهیالت در نظر بگیرد. در برخی مناطق مانند چهارمحال و بختیاري هم گردشگري صدمات 
5/1ي جان مراتع کشور باشد. مثال تسهیالت زیادي به مراتع وارد کرده است. پرداخت تسهیالت بدون فکر و مدیریت هم می تواند بال

غیر سازگار با مراتع کشور شود که نژاد در نظر گرفته شده است می تواند منجر به ورود نژاد غیر بومی و حمیلیاردي که براي اصال
...ي).ا(نعمت صدمات جبران ناپذیري را به مراتع وارد نماید

باید به غلب مسایل فنی است و مسایل اجتماعی و مردمی کمتر مورد توجه است.ن مرتع اامحور تخصصی مرتع در بین کارشناس-
جوامع محلی و مردم بومی اهمیت داد و انگیزه و تعلق خاطر در آنها ایجاد نمود. حس مالکیت در بین مرتعداران کاهش یافته است. 

حمایت( مثال با )، هاي اصلی و باالسري و ...، جهت گیريدر سطوح کالن(مدیریت سه بخش هدایتدولت باید توان خود را روي
بگذارد و کمتر به جزئیات بپردازد. باید جوامع محلی در اجراي طرحهاي مرتعداري (پایش و ارزیابی مداوم)و نظارت)سیاست گذاري

امداران احیا و تقویت باعث حفظ مراتع می گردد و اگر این حس در دهمکاري کنند تا براي آنها انگیزه ایجاد شود. احساس مالکیت 
(دکتر رزاقی).نشود همه تالشها بیهوده و بی نتیجه خواهد بود

باشد. تا انسجام درونی نداشته وجود داشتهجامعه مرتعداران روي مفاهیم اصلی مرتعداري اتفاق نظر و وحدت رویهباید در بین -
اید تنها نسخه شفابخش، کاربردي و در حال اجرا در سازمان باشیم هیچ بروندادي موفقیت آمیزي نخواهیم داشت. طرح مرتعداري ش

جنگلها و مراتع کشور باشد. قطعا طرحهاي مرتعداري خالی از ایراد نیست و داراي اشکاالتی هستند اما اصل طرحهاي مرتعداري به 
رتعی باشد. باید در طرحهاي کارشناس ممعناي طرح مدیریت مرتع یا طرح بهره برداري اصولی از مرتع نباید مورد مخالفت هیچ 

مرتعداري تعداد نفرات کم شود و سطوح مرتع اقتصادي شوند. باید براي مراتعی در درجه اول طرح تهیه شود که یا انفرادي هستند و یا 
عادل داراي سطح اقتصادي می باشند. ضمن اینکه شالوده طرحهاي مرتعداري در همه دنیا تقریبا مشابه است و سه اصل اساسی آن ت

بسیاري از مراتع کشور به وضعیت دام و مرتع، رعایت فصل چرا و پراکنش مناسب دام در مرتع است. با رعایت تنها همین سه اصل 
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سال 5د کرد. نظارت و پایش نیز اصل متمم طرحهاي مرتعداري می باشد. باید به طور ساالنه و یا حداقل هر باالتر صعود خواهدرجات 
طرح توسط ناظر پایش شوند و قانونی نیز تصویب گردد که اگر مرتعداري به دلیل عدم رعایت اصول مدیریتی باعث یکبار مراتع داراي 

افت درجه وضعیت مرتع خود گردد، مرتع از او گرفته شود و به سطح مرتع مرتعدار مجاور اضافه گردد. نکته قابل انتظار از سازمان 
منطقه با حساسیت متفاوت 4حفاظت محیط زیست که مناطق تحت حفاظت خود را به مشابه سازمانجنگلها و مراتع این است که 

تقسیم کرده است(اثر طبیعی ملی، پارك ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش) اگر قادر به حفظ و مدیریت صحیح همه 
اید و ثانیا مراتع نمونه اي با وسعت قابل قبول تهیه نم1درجه اوال قانونی براي حفظ مراتع عرصه هاي مرتعی نیست(که قطعا نیست) 

از این مراتع به خوبی با جدیت تمامو ... با اهمیت باشند و ، تولید بذرکه به لحاظ وضعیت، تنوع گونه ايدر هر استان داشته باشد
.(دکتر افتخاري)صیانت نماید و هر گونه واگذاري و تغییر کاربري و موراد مشابه در آن ممنوع باشد

براي احیا پوشش گیاهی مراتع همواره به دنبال پول و بودجه بوده ایم اما براي حفظ پوشش گیاهی موجود و یا آموزش مرتعداران به -
دنبال بودجه نبوده ایم. باید براي اداره مراتع برنامه داشته باشیم. بهتر است همه متخصصان مرتع روي طرح مرتعداري تلفیقی به اتفاق 

بکارگیري در مرتع شوند. نه باید طرحهاي تحقیقاتی موسسه و مراکز کاربردي باشد و منجر به یک دستورالعمل ساده براي نظر برسند.
اینکه خروجی طرحها تبدیل به گزارش و کتاب شود. اگر اینگونه باشد طرحها کاربردي بوده و کارشناسان اجرا نیز بتوانند آن 

نمایند. باید سفرهاي خارج از کشور همه متخصصان داراي گزارش باشد و از مجموعه آنها کتاب دستورالعمل را به خوبی در عرصه اجرا
(دکتر معتمدي).مدیریت نوین مراتع حاصل شود

درصد 20درصد مطالعات ما تئوري است و کمتر از 80طی تحقیقی که در دانشگاه شهید بهشتی انجام شد مشخص شد که بیش از -
ت. این مساله شاید به دلیل سیستم ناقص و داراي اشکال ترفیع و ارتقاء در کشور باشد. ضمن اینکه ضریب تبدیل کاربردي اسمطالعات 

درصد است. 90درصد است اما در ژاپن این رقم باالتر از 5/0علم به تکنولوژي یا علمی که منجر به حل مشکلی شود در ایران کمتر از 
و یا شودتبدیل به تکنولوژي دو شرط دارد. اول اینکه یا علم مورد نظریک طرح یا کار علمی به دلیل اینکه در ژاپن مبناي پذیرش 

به افرادي شده اند که فقط مقاله می نویسند آنهم مقاالتی و واقعیت حل نماید. محققین ایران اغلب تبدیل در عرصه عملرا مشکلی 
(دکتر رزاقی).ل می کنندکه اغلب نه تبدیل به تکنولوژي می شوند و نه معضلی را ح

دیده می کملی براي تامین معیشت مرتعدارد مدر آخرین نسخه طرحهاي مرتعداري که طرحهاي مرتعداري تلفیقی نام دارد گاها موار-
ها در نظر اي این دسته از طرحرا هم برطرحهاي مرتعداري نمونه یا الگوییمی توان نام شوند اما ساز و کار اجرایی آنها دیده نمی شود. 

فرعی ارزان و قابل رقابت دامی و. می توان از خود مرتع مرتعدار را توانمند کرد. باید وضعیت مراتع را بهبود داد تا محصوالتگرفت
رتعدار افزایش یابد. باید روي مواردي مثل پنلهاي خورشیدي و تلمبه بادي کار کرد. پنل شوند. باید براي اجراي طرح مرتعداري رفاه م

ي ارزان قیمت و تلمبه بادي تک محوره که همزمان هم آب و هم برق تولید کند می تواند مشکالت تامین آب و انرژي رشیدخو
باید شغلی را در تعاونی ها ایجاد کنیم که مشابه آن در جامعه نباشد تا رقابت ایجاد نکند. تامین آب و یا حصار مرتعداران را حل نماید.

باید از تکنولوژیهاي جدید براي مدیریت بهتر مرتع استفاده ز مراتع به عنوان یک شغل محسوب شوند.کشی ممکن است در برخی ا
هستنددر بسیاري از مناطق مسئولین متوجه شده اند که درآمد حاصل از حیات وحش از درآمد دام اهلی بیشتر است. لذا مایل کرد.

غافل از اینکه حیات وحش هم علوفه الزم دارد و لذا در دنه درآمد داشته باشد و از این رانکه پروانه شکار در این مناطق صادر کن
(دکتر ارزانی).صورت افزایش جمعیت حیات وحش باید براي تامین علوفه آنها نیز اقداماتی انجام شود 

در حال حاضر .را معرفی کرداز نظر قانونی هر عرصه اي که داراي ذینفع باشد دیگر نمی توان براي بهره برداري دیگري فرد جدیدي-
هست که بیان می دارد چنانچه دولت براي کارهاي عمرانی نیاز به سطحی از مراتع جهت بند واوتنها در اسناد طرحهاي مرتعداري در
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اما نظر بدهد.امور توسعه و زیربنایی داشته باشد، دولت می تواند از عرصه واگذار شده به مرتعدار سطحی را پس گرفته و به ارگان مورد 
باید حقوق دوماآن مشخص باشد. متولیاوال باید سطح، حدود و یا بقیه کاربریها مثل ایجاد شکارگاهغیر از بند واو در بقیه موارد

که ضمن این.(به همان اندازه که مثال شکارگاه ایجاد شده است)پروانه چراي مرتعدار باطل شودکرد و بخشی ازمرتعدار را به او واگذار 
. اما اگر به هر دلیلی مرتعدار مایل باشداگر مرتعدار خودش راغب به اجراي همان کاربري (مثال ایجاد شکارگاه) باشد، او در اولویت می

به اجراي طرح (ایجاد شکارگاه) نباشد نمی تواند مخالفت نماید زیرا او مالک عرصه نیست و در این حالت پول مستقیما به مرتعدار 
(مهندس مند شودتواند از آن پول بهرهدوق ثبت میشود که مرتعدار با مراجعه به صنشود و به صندوق ثبت ریخته میپرداخت نمی

دالوري).

جمع بندي:

انسجام و وحدت رویه درونی بخش مرتع از بین رفته ترین بخش سازمان، بخش مرتع است و متاسفانهفضعییکی ازدر حال حاضر-
داري اتفاق نظر و وحدت رویه وجود داشته باشد. تا انسجام درونی نداشته امعه مرتع داران روي مفاهیم اصلی مرتعباید در بین جاست. 

بخش، کاربردي و در حال اجرا در سازمان داري شاید تنها نسخه شفادادي موفقیت آمیزي نخواهیم داشت. طرح مرتعباشیم هیچ برون
همه متخصصان مرتع روي نسخه جدید طرح مرتع داري با نام تلفیقی یا الگویی به اتفاق نظر بهتر است جنگلها و مراتع کشور باشد.

برسند.

دانش مردم و عموم جامعه نسبت به مراتع اندك است و از اهمیت مراتع در زندگی خود ناآگاه هستند. دید جامعه و عموم مردم -
راتع چون حفظ خاك، نفوذ و نگهداري آب، تامین اکسیژن و تلطیف هوا و ... نسبت به مرتع تنها علوفه و دام است. و کاربردهاي مهم م

مورد توجه نیست. و این ناآگاهی و جهل جامعه و در نتیجه عدم درخواست و تقاضاي عمومی براي حفظ و مدیریت صحیح مراتع، باعث 
تضعیف مراتع کشور و قسمتهاي مرتبط با آن شده است.

باشد و تمام عواید یا بخشی از تمام عواید حاصل از (مدیریت واحد)تنها یک بهره بردارباید داراي هر عرصه مرتعی:جلسهمصوبه
مرتع به همان شخص تعلق یابد.

والسالم.


