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باشند. کارشناسان هاي سنگین تغذیه دام در حال تعطیلی میعتی به دلیل هزینههاي صنيارز در بازار، دامدارشدنگرانبا توجه به-

این واحدهاي تولیدي را گرفت؟ تعطیلی دامداریهاي صنعتی به اي براي مساله دارند. چگونه باید جلوي تعطیل شدن مرتع چه برنامه

اما آنچه ان مرتع باید براي این مشکل برنامه داشته باشند. ضرر مراتع کشور است. چون فشار چرا بر مراتع بیشتر می شود. لذا کارشناس

سناریو نداشته باشد بخشهاي دیگر براي بخش مرتع اگر بخش مرتع امروز در جامعه مرتع دیده می شود اختالفات و فرقه گرایی است. 

می باشد. و این ن طرح جامع مرتعداري سناریو می نویسند و آنرا به ما تحمیل خواهند کرد. طرح جامع حوزه هاي آبخیز در واقع هما

کاري و عقب نشینی بخش مرتع و فعالیت مناسب بخش آبخیزداري در داشتن سناریو براي موقعیت هاي مختلف. و به همین یعنی کم

لوژي، مسایل ممکن است در نگارش سناریوها به سیاست، تکنواند. دلیل نیز اعتبارات بیشتري دارند. چون خود را به جامعه اثبات کرده

اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و ... نیاز است و لذا باید همه آنها را در نگارش یک سناریو دیده شوند. باید از تجربیات کشورهاي دیگر در 

کشوري که بیش از نیمی از مساحت آن را مرتع پوشش داده است باید مرتع در آن اهمیت حل مشکالت مرتعداري کشور استفاده کرد. 

خش خصوصی خوب استفاده کنند و اغلب قریب به اتفاق کارهاي مرتعی ویژه اي داشته باشد. مرتعی ها نتوانستند از امکانات ببسیار

. تلمبه بخش خصوصی در مرتع فعال استدنیا نقاط مختلف . در دولتی بوده است. در مملکت سرمایه کم نیست اما متوجه مرتع نیست

ود بخش خصوصی می باشد. تلمبه بادي می تواند هم آب استحصال نماید و هم برق تولید کند. بادي تک محوره یک مثال براي ور

چون در حال حاضر تولید برق با پنل هاي خورشیدي گران تمام می شود. ضمنا این تلمبه ها قرار نیست همیشه آب را از اعماق زمین 

ل دهد زیرا پخش صحیح دام در مرتع به پخش مناسب منابع آبی در . گاهی الزم است آب را از جایی به جاي دیگر انتقابیرون بکشد

د زیرا دامها در جهت باد حرکت می کنند تا خنک شوند و لذا حرکت در جهت شمرتع بستگی دارد. تلمبه بادي باید خالف جهت باد با
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. می توان آب را با تلمبه بادي باال کشید گرددخالف باد تنها در صورتی امکانپذیر است که دام بداند براي رفع تشنگی باید به آبشخور بر

و سپس در منبعی ذخیره کرد و سپس با لوله هاي پلی اتیلنی به مناطق مختلف مرتع ارسال کرد. باید مواردي را که باعث منفعت براي 

مرتعدار از فعالیت هممرتعداري ایران و مرتعداران است به بخش خصوصی سپر تا هم بخش خصوصی فعال شده و شغل ایجاد شود و 

بخش خصوصی، تکنولوژي و ... سود ببرد و حاضر باشد هزینه هاي بخش خصوصی را از محل بخشی از سود خود پرداخت نماید. باید 

روي آب انبارها را پوشاند تا هم آب تبخیر نشود و هم جلبک نتواند در آن رشد کند. زیرا جلبکها توان رشد در تاریکی را ندارند. هزینه

یکسان است اما هزینه نگهداري تلمبه برقی غالبا از تلمبه بادي ارزانتر است. باید تحقیقاتی در زمینه مزایا و نصب تلمبه بادي و برقی 

(دکتر ارزانی).معایب هر کدام از تلمبه ها انجام شود

عیب دستگاه این بود که با برق سه اما بوجاري و ضدعفونی گندم ساخته شدبراي  توسط محققین دستگاهی در چند دهه گذشته -

روستاییان پیشنهاد دادند که دستگاهی مشابه آنزمان وجود نداشت.فاز کار می کرد و در بیشتر روستاهاي کشور برق سه فاز حداقل در 

ي با مردم کند زیرا در همه روستاهاي کشور حداقل یک تراکتور موجود است. لذا همفکرتراکتور کارغالف کنید که با شفت درست 

از اینرو تلفیق تکنولوژي با دانش بومی می تواند راهگشاي مشکالت ورود، ساخت و طراحی یک تکنولوژي بسیار مهم است.بومی در 

تکنولوژي ساخت بخاري ساده بود اما هرچند که موسسه تحقیقات کشاورزي حیدر آباد بخاري براي روستاییان ساخت کشور باشد. 

بر مبناي نیازهاي مردم بومی منطقه به گونه اي ساخته شده بود که با توجه به وجود سه دریچه از نیروي باد در و ارزان و ساده بوده 

هر استان باید طرح تعادل دام و مرتع را درصد مصرف هیزم را کاهش داد. 70به دلیل عملکرد بهتر تاجهات استفاده می کرد و

مرتع براي همه کشور نوشته شود. یک نسخه را نمی توان براي همه کشور تعمیم داد. ام وخودش تهیه کند. نه اینکه یک طرح تعادل د

لذا بسیاري از تکنولوژي هاي روز دنیا قابل استفاده در این زمینهاي خرد هکتار است3/0هندوستان متوسط زمین هر کشاورز در 

. لذا باید با در نظر گرفتن نیاز مردم بومی سازي می شودنیست و به همین دلیل اکثر تکنولوژیها در هندوستان توسط محققین و

کشور شود که در ابتدا مشخص گردد که نیازهاي مرتعداران ما چیست؟ و سپس بر اساس آن نیازها تکنولوژي وارد تحقیقات انجام

قی).(دکتر رزاشده و بومی سازي شود. ضمن اینکه تکنولوژي باید ساده، کاربردي و مقرون به صرفه باشد

در مراتع قشالقی نیز اند. ها خشک شدهباشد که متاسفانه اغلب چشمهها میتامین آب براي دامداري اغلب از چشمهدر مراتع ییالقی-

هاي آب زیرزمینی دیگر شود که اغلب به دلیل پایین رفتن سطح سفرهانجام می(چاه و قنات)مین آب از منابع آب زیرزمینیأتغالبا

هاي برقی قدرتمندتر و جدیدتر پمپمتري باال بکشند و به دنبال 200تا 150توانند آب را از عمق برقی نیز نمیيهاپمپحتی 

متر بود و توان 20تا 15هاي مالداري عمق چاهسابقاًباشد.مجاز نمیها نیز کف شکنی چاههاي موجود، به دلیل ممنوعیتهستند. 

ال آوردن آب کاربرد لذا با توجه به شرایط فعلی کشور تلمبه بادي به عنوان ابزاري براي با،ستهاي بادي نیز در همین حد اتلمبه
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و بحث گران شدن ارز باعث گران شدن علوفه واراداتی و مهاجرت چوپانان افغانی شده است باید روي این مشکالت فکرچندانی ندارد.

بارندگی با سطوح عایق و ذخیره آن در مخازن، ذخیره آبهاي سطحی و استفاده آوري آبهاي حاصل از ه حلی ارایه کنیم. جمعکرده و را

. (دکتر زهدي)مین آب در این مسیر حرکت کنند أاز رطوبت هوا راهکارهایی هستند که باید تکنولوژي هاي تهیه و ت

می تواند کار کند و از رطوبت محیط در مکانهایی که حداقل رطوبت الزم براي دستگاه وجود داشته باشد دستگاه تکنولوژي شبنم -

این سیستم در اما.کردتهیه شد که از رطوبت محیط آب تولید آب تولید کند. براي عشایر بلوچ با مصالح بومی دستگاه تولید آبی 

طول دستگاه جواب نداد ولی در چابهار جواب داد. راه حل در افزایش به دلیل کمبود رطوبت جو سیستان و بلوچستانمنطقه قصر قند

سیستمی تحت بود که با توجه به مصالح بومی شامل نی و داز و ... این امر امکانپذیر نبود و سازه توان ایستادن را با آن ارتفاع نداشت.

عنوان خام نیز در نزد عشایر شاهسوند وجود دارد که آب را در آبراهه هاي باریک به مرتع می برند و مراتع آن قسمت علوفه بیشتري 

زیادي وارد نشود به و بر یک نقطه خاص فشارتولید می کنند.  محل پخش آب را نیز چرخشی قرار می دهند تا از توان خاك کم نشود

وجود دارد که دام را به جاي هر حناربه نام گونه اي که خاك حاصلخیزي خود را از دست بدهد. سیستمی هم در عشایر ابوالحسنی

در قشالق شاهسون . دهند تا در مصرف آب صرفه جویی شده و دام هم کم کم به این سیستم عادت کندروز یک روز در میان آب می

مراتع را تغییر کاربري داده و تبدیل هزار هکتار از 70حدود ها هم آب را از رود ارس و از سد خدافرین به زمینهاي مرتعی آورده اند تا 

گفته اند که تولید شما تا یک تن و بیشترمرتعدارانکیلوگرم در هکتار است و به 120به زمین کشاورزي کنند. تولید فعلی مراتع 

می دهند. در حالیکه با این زراعت هکتار زمین 6تا 3هکتار زمین مرتعی می گیرند و1000تا 500در واقع از هر مرتعدار خواهد شد. 

و چند برابر شود. مرتعداران منطقه هم از آبیاري مراتع استقبال کرده اند. می توان مراتع را آبیاري کرد تا تولید آنها افزایش یافته آب 

مراتع ندارد چون هدف واگذاري است نه زراعت. در واقع دولت قصد دارد بسیاري از ایناما دولت طرح آبیاري زمینهاي مرتعی را قبول 

. در حالیکه کشت و را به کشورهاي همسایه صادر کندو سپس محصوالت تولید شدهبدهدبراي سرمایه گذاريرا به شرکتهاي دولتی

و رها شده اند لذا اگر قصد واقعا کشاورزي است در در برخی از آنها کشت انجام نمی شودهزار هکتار زمین دارد که78صنعت مغان 

(مهندس اژدري).همین زمینهاي رها شده کشاورزي احیا شود

گردد و ربطی به مسایل مرتع و زراعت ندارد. اما متاسفانه در این . باعث این واگذاریها میامنیت، اشتغال و ..گاهی موارد مانند-

. ضمن اینکه باید با توانمندسازي و اري در مرتع داریمزگواگذاریها رانت و فساد کارها را خراب می کند. ما نیاز به یک سیاست

گون یکی از مربوط بهامروز قانونیعی و محیط زیست استفاده نمود. سازي مردم از پتانسیل جوامع بومی براي حفظ منابع طبآگاه

و مرغوب یکمیلیون هکتار از مراتع کشور درجههشتمسایل مهم و اساسی مراتع کشور است. با تغییرات در قانون حفظ گون حدود 

با ساختارسازي، اقتصادي کردن مراتع، کددار و ترکیه . لذا باید براي این موضوع به سرعت راه حلی اندیشید،کشور نیز از بین می روند

ها از سطوح عایق و نگهداري آنها در آب انبارها جمع آوري آبهاي بارندگیها، ایجاد تعاونی هاي روستایی، طرح دار کردن دامشناسنامه
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ظرفیت مراتع خود را تا استفاده و تبدیل رطوبت هوا به آب قابل و نفوذ آنها در زمینو مخازن نگهداري آب، جمع آوري آبهاي سطحی

زهدي).(دکتردو برابر افزایش داده است 

فارس آب انبارهایی به شکل گنبد می باشد که در دانش بومی و تکنولوژي می تواند موثر و رهگشا باشد. حاشیه خلیجترکیب -

و یا در ترکمن صحرا از پشت بام ها براي هستند. و تهویه نیز در پوشبارندگی هاي شدید آب آنها پر می شود. این آب انبارها داراي 

حفیره در ،هوتک در سیستاندر چاه بهار، گورآبخوشاب در بندرعباس، در شاهرود،قشجمع آوري آب باران استفاده می شود. 

این زمینه هستند که مثالهاي دیگري در قنات در مناطق مرکزي ایران، چاه هاي مالداري در مناطق بیابانی و کویريانواع خوزستان،

نشان دهنده دانش بومی در زمینه استحصال و مدیریت آب می باشند. تکنولوژي باید ارزان، ساده، کاربردي و داراي پشتیبانی باشد. 

ر می گوید اگر آثار باستانی ما زیر خاك باشند امن تر و بهتر است زیرا هنوز به بلوغ فرهنگی نرسیدیم که آثاسازمان میراث فرهنگی 

حاشیه هاي کشور اغلب سنی نشین هستند. لذا مسایل رسیدن به بلوغ فکري براي هر کاري مهم است. . باستانی خود را حفظ نماییم

دینی و امنیتی در حاشیه مرزها در امور مراتع تاثیر گذار هستند. در قانون تعریف زمین مرتع و مرتعدار نداریم. مرتعداري به عنوان 

اما زمین مرتعدار را به رسمیت نمی شناسیم . متاسفانه در کشورو مشمول بیمه و بازنشستگی نمی باشدشغل محسوب نمی شود 

کشاورزي و کشاورز تعریف دارد و شامل بیمه و بازنشستگی می باشد. به همین دلیل تغییر کاربري مراتع راحت بوده و مرتع و مرتعدار 

تنها با آگاهی دادن به مردم و اره اي جز تقویت انجمن هاي مردم نهاد نداریم.لذا چدر کشور از حداقل اهمیت برخوردار هستند. 

تقویت انجمنهاي مردمی می توانیم تصرف به زمینهاي مرتعی و زمین خواري را بگیریم. زیرا بر همه ثابت شده است که دولت توان و 

با تغییر یک مدیر دگرگون می شود اما ساختار مرتعداري ساختار دولتهاي ما.را نداردو حراست از مراتع کشورساختار مناسب حفظ 

کارشناسان خارج رفته ما تجربیات خود را باید در عشایر ثابت مانده است. گران شدن چوپان هم باعث گرانتر شدن گوشت می شود.

ا بسیاري از کارشناسان خارج جایی ثبت می کردند تا از دانش بومی و تخصصی کشورهاي دیگر در زمینه مرتعداري استفاده کنیم. ام

زیرا گیاهان مرتعی و مراتع تا حدودي بارندگی به نفع مراتع کشور استکمبود آب و اند. تجربه و دانشی به کشور اضافه نکردهرفته ما 

باعث کاهش تعداد دام خود هستند که هر دو حالتمجبور به ترك دامداري و یاقابلیت ارتجاعی دارند اما دامداران به دلیل نبود آب 

(مهندس خادمی).گرددبهبود وضعیت مراتع کشور می

ها منبع درست شده و همه را کددار کرده است. همه روستاها نیز داراي براي همه چشمهسازمان آبآذربایجان غربیدر استان -

این جلسات در هاي خروجی از خت منابع ذخیره آب استفاده نمود. باید منبع ذخیره آب هستند. باید از توان بخش خصوصی براي سا

استفاده شود. در موسسه هم باید از هر بخش حداقل یک نفر در گروه هاي راهبردي سازمان جنگلها و مراتع و ادارات منابع طبیعی

ا تبدیل به مقاله شود تا همگان از آن عضو باشد و تکلیف مشخصی داشته باشد. باید مطالب علمی موجود در موسسه و دانشگاه ه
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استفاده کنند. باید در دفتر فنی مرتع هم اداره سیاست گذاري تاسیس شود و مسئولیت سیاست گذاري در مراتع را بر عهده داشته 

).دکتر معتمدي(باشد

ایش برگزار شده و مقاالت آنها در زمینه جمع آوري و استحصال آب در مناطق خشک و بیابانی هم کتاب وجود دارد و هم چند هم-

ریزي قابل استفاده می باشد. آنچه مهم است اینکه ما در مراتع نیازهاي تکنولوژیکی خود را جهت تامین آب بدانیم و بر اساس آن برنامه

دوم هنگام آوري آب سه مرحله اساسی وجود دارد. اول قبل از آمدن آب به زمین،در زمینه استفاده صحیح، مدیریت و جمعکنیم. 

آب را در دو مرحله اول مدیریت کرده و استفاده کنیم و تا جاري شدن در زمین و سوم بعد از نفوذ. باید بیشتر تالش بر این باشد که 

باشد که در هایی میحد امکان به آب نفوذ یافته متکی نباشیم. استفاده از تورهایی براي تبدیل مه یا بخار به آب یکی از تکنولوژي

دارد و می توان با استفاده از آن آب را از هوا تولید کرد و کارایی و یا ارسبارانله اول در برخی مناطق مثل مراتع چابهار و گدوكمرح

بندي و ... از سپس به سمت مخازن ذخیره آب هدایت نمود. استفاده از سیستم پخش سیالب، کنتور فارو، پیتینگ، بانکت، تراس

هاي نوین ستفاده از این سیستم هاي مدیریتی و تکنولوژيمرحله دوم یا جاري شدن آب می باشد. با اهاي مدیریت آب در روش

حفر چاه و برداشت اصولی کنیم.یافتهنفوذآب و میزان زیادي از آب جاري تبدیل به وري را از آب جاري داشتتوان حداکثر بهرهمی

هاي قدیمی . نکته اینکه برخی تکنولوژيآب در حالت سوم یا آب نفوذ یافته می باشدتآب با استفاده از تلمبه بادي نیز مثالی از مدیری

و حتی جدید دیگر در شرایط فعلی در بسیاري از مراتع جوابگو نمی باشد. مثال استفاده از تلمبه بادي در مراتعی که آب زیرزمینی به 

ح مدیریت نمود نه اینکه با تکنولوژي جدید موجبات تخریب بیشتر شدت افت داشته است و باید براي این مراتع آب را به روشی صحی

سرزمین را فراهم کنیم. مثال با موتور برق هاي قوي و فوق قوي آب را از اعماق به سطح زمین بیاوریم. این تکنولوژي مخرب خواهد 

اند امروز با تکنولوژي امکان ریب کردهضمن اینکه چه عقل سلیمی می پذیرد که براي افرادي که در گذشته مراتع خود را تخبود. 

استفاده از آب را در شرایط سخت فراهم سازیم تا مراتع را با دست خودمان روز به روز بیشتر تخریب کنیم. اگر در مرتعی در اثر 

یشتر مرتع کمک ر جهت تخریب بو یا دسترسی به آنها سخت شد؛ نباید با تکنولوژي به چنین مرتعداري دغلط، منابع آبی کممدیریت 

(دکتر افتخاري).کرد

نه تامین غذاي مردم. زیرا علوفه و غذا را دیدگاه کارشناسان و سازمانهاي دست اندر کار مراتع باید بر حفظ آب و خاك باشد-

ه پوشش گیاهان نتیجه گرفته است کفسا شیراز مطالعه. دکتر پاك پرور درتوانیم وارد کنیم اما آب و خاك را نمی توان وارد کردمی

مرتعی در جلوگیري از تبخیر و تعرق و حفظ آب مراتع نقش مهمی دارد به نحویکه حتی تاثیر گیاهان مرتعی از پوشش زراعی نیز 

(مهندس مهدوي).بیشتر از آبکنیم نه استفاده حفظ آب و صرفه جویی آب استفاده. باید از تکنولوژي براي بیشتر بوده است

یک چاه عمیق نیز وجود ندارد و از آب سطحی، آب جاري و آب باران براي تامین نیاز آب دامها استفاده می کنند. در کشور استرالیا-

زراعت آبی نیز تنها در کنار رودخانه ها می باشد. ایران نیز مثل استرالیا حداقل در بیش از دو سوم کشور شرایط مشابهی دارد و خشک 
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د خیلی به آب زیرزمینی اتکا شود و باید از آب باران، آبهاي سطحی، آبهاي موجود در جاده ها و ... لذا در کشور ایران نیز نبایاست. 

(دکتر ارزانی).براي تامین نیاز آبی دامها و حتی آبیاري مراتع استفاده کنیم

چشمه ها در ک شدند.که هر دو خشدو چشمه داشتیمدر مرتع قشالقی ما خادم: توسط آقاي مهندستع شیوه مدیریت آب در مر-

اثر خشکسالی و کمبود بارش خشک شدند چون اطراف منطقه ما هیچ گونه فعالیت کشاورزي انجام نمی شود. لذا پس از خشک شدن 

چاه ها را الیروبی چشمه ها به چاه ها روي آوردیم. در حالیکه در زمان دایر بودن چشمه از آب چاه ها بهره برداري انجام نمی شد.

تلمبه برقی استفاده کردیم (یکی براي 2با تلمبه بادي از آب چاه ها استفاده کردیم. تلمبه هاي بادي به تدریج خراب شد و از کردیم و

آب چاه ها را در مخزن ذخیره می کنیم و از مخزن آب دامها تامین می گردد گاهی نیز مستقیم آبی را استفاده و دیگري براي یدك). 

تاي آنها خشک شده است. آب چاه هاي باالدست شیرین و چاه 3چاه موجود 6از می کشیم به دام می دهیم. که با موتور برق باال 

. گوسفندان را یک روز در حالیکه قبال در سطح یک متري بودندمتري می باشد12تا 8سطح آب در چاه ها در هاي پایینی شور است. 

می توان به نیاز آبی رفتار گوسفند و تحرك آن پشم گوسفند، روز آب می دهیم. از در میان آب می دهیم. البته اگر هوا گرم باشد هر

گوسفندان پی برد. در ییالق نیز از آب چشمه ها و برف براي تامین نیاز دام استفاده می کنیم. گاهی با لوله کشی آب را از مناطق 

مناطق برف گیر درست می کنیم و آنرا به مناطق خاصی براي برف نیز جوي هایی براي ع به مناطق پایین دست می آوریم.مرتف

ف را با بوته هاي گون ذخیره شود. قبال روي توده هاي برهدایت می کنیم. تا آب حاصل از ذوب برف به مناطق یاد شده ریخته شده و 

ادر در برخی مناطق ییالقی که هوا اما امروز با چتا دیرتر و به تدریج آب شوند تا آب در همه فصل در اختیار دام باشدمی پوشاندند

براي مناطقی از مرتع نیز که فواصل آبشخورها زیاد است مسیر را به دو تا سه قسمت تقسیم .گرمتر است، روي برف را می پوشانند

آفتابی کرده و در مناطق داراي سایه اطراق می کنیم تا دام خسته نشود و کل مسیر تا آبشخور بعدي را یکسره و در ساعات گرم و

هنگامی که علوفه مرتع کم شود مرتع قدرت تولید ثروت خود را از دست داده و دیگر دامداري در ان اقتصادي راهپیمایی نکند.

عدم مدیریت و اصالح باشد. ضمن اینکه در چنین مرتعی آب باران و برف کمتر نفوذ کرده و فرسایش نیز بیشتر است لذا در صورتنمی

با تخریب مرتع، آب و خاك مملکت از بین می رود و هر عقل از حاصلخیزي و توان چنین مرتعی کاسته خواهد شد. مرتع، روز به روز 

سلیمی می داند که می توان گوشت و غذاي مردم را وارد کرد اما آب و خاك را نمی توانیم وارد کنیم لذا تخریب مرتع به خاطر تغذیه 

از بعد سیاسی و فرهنگی نیز گاهی مشکالتی براي برخی مراتع به وجود می آید نی ندارد. مردم یا تولید گوشت هیچ گونه توجیه عقال

که باید مدیریت شوند. یک اشکال اساسی در زمینه مدیریت آب در مراتع کشور وجود دارد و آن اینکه آبهاي موجود در مراتع متعلق به 

کنند که آب آن براي باغ و کشی به مخزنی هدایت میشمه ها با لولهمثال در بسیاري از مراتع آب چوزارت نیرو است نه مرتعدار. 

زراعتی مصرف می شود که متعلق به مرتعدار نیست. به همین دلیل عشایر نیز در مسیر کوچ با مشکل تامین آب براي دامهاي خود 
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. پیشنهاد می کنم که خروجی دتر می شود. گرانی گوشت روي مرتع تاثیر گذار است به طور نمونه بهاي اجاره مراتع زیامواجه هستند

(مهندس خادمی). سازمانهاي دست اندرکار ارسال شود تا نتیجه مطلوبی داشته باشداین جلسات به صورت مکتوب به همه 

ش تغییر اقلیم جدي است و افزایش حداقل دما در این زمینه نقش مهمی را ایفا می کند. در ارتفاعات افزایش دما بیشتر از کاه-

افزایش دماي در ایران نسبت به سایر کشورهاي دنیا بارندگی محسوس است. افزایش دما از کاهش بارندگی مهمتر و موثرتر است. 

روستا توسط 650تغییر اقلیم تامین آب را هم مشکل خواهد کرد. ست ولی کاهش بارندگی ملموس نیست.اتفاق افتاده ابیشتري 

هاي باید از تشکل ها و انجمنروستا جدید و بی آب به تعداد فوق افزوده شده است. 500مسال حدود وزارت نیرو آبیاري می شود که ا

صنفی و مردم نهاد در مدیریت مراتع استفاده کرد. باید اساسنامه آنها در این زمینه اصالح شود تا امکان واگذاري مدیریت به آنها فراهم

دنبال راه حلی براي حفظ مراتع است. لذا بدون مشارکت مردم امکان مدیریت صحیح مراتع شود. دولت توان اداره مراتع راندارد و به 

(مهندس فیاض).موجود نیست

اگر مدیریت به خود مردم واگذار شود خیلی موثر است اما متاسفانه اعتماد به دولت در بین مردم از بین رفته و وجود ندارد.-

به تصمیمات صحیح و قوي دارد. باید با هماهنگی مردم محلی و مشارکت آنها کم کم اعتماد رابرگرداندن اعتماد زمان بر بوده و نیاز

(مهندس و ناظر باشد نه مدیردولت باید حامی اگر مدیریت به مردم واگذار شود حس تعلق خاطر در آنها احیا می شود. احیا کرد. 

اژدري).

ز مردم نیست بلکه دولت به دلیل رفتارهاي غلط و نا صحیح موجبات سلب بدون مشارکت مردم به جایی نخواهیم رسید. مشکل ا-

(دکتر مردم نمی سپارد و کارشناسان آن می ترسند که بیکار شوندسازمان آب مدیریت آب را به اعتماد مردم را فراهم کرده است. 

رزاقی).

خانم ي راجع به تغییر اقلیم با حضور این افراد گذاشته شود. لذا پیشنهاد می شود که جلسه اروي تغییر اقلیم کار کرده اند. افرادي -

آقاي ات ماهواره)، عمهندس مقدم(اطالخانم مهندس منصوري، آقاي دکتر احسانی، آقاي عسگري زاده، آقاي خانم دکتر دکتر فخیمی، 

این مقوله کار شده است و این سواالت در استرالیا نیز روي، خانم دکتر آذرخشی. دکتر جلیلیآقاي مهندس بیات، خانم دکتر فرحپور، 

مطرح است که آیا تغییر اقلیم اتفاق افتاده است؟ این تغییر در دما یا بارندگی و یا توامان بوده است؟ کدام نقش مهمتري دارند؟ 

(سیم داراي حصار کشی الکتریکیه دارند و سواالتی از این قبیل. تغییرات در شکل، مدت و شدت بارندگی چه نقشی در این زمین

، استفاده از هواپیما براي نظارت و گشت زنی در ی(سیم بدون برق)، حصارکشی مجازيجریان الکتریسیته یا برق)، حصار کشی مکانیک

نمونه هایی از تکنولوژي در مراتع هستند. تکنولوژي مدیریت را تغییر و استفاده از تخته هاي وزن کشی در کنار آبشخورهامراتع

در نیوزلند به آنرا تعدیل و راحت تر می کند. دام گرانتر اگر علوفه را می خورد باید دام ارزانتر را از مرتع خارج نمود. دهد بلکهنمی

جاي گوسفند، آهو پرورش می دهند زیرا دام گرانتري می باشد. آلمانی ها گوشت و چینی ها شاخ آهو را به قیمت مناسبی می خرند. 



تعالی بسمه
)97- 07-10بندي جلسه سی و پنجم (جمع

٨

و ی نیز از موارد درآمد زا در مرتع هستند. هر هشت هزار گوسفند نیاز به یک گروه پشم چینی دارند پروش اسب و قرق هاي اختصاص

(دکتر ارزانی).میلیون سرمایه دارد6هر گروه حداقل نیاز به 

جمع بندي:

دیل به یک کاالي آب در کشور ایران کم است و کمتر نیز شده است(به دلیل افزایش دما و کاهش بارندگی) و به همین دلیل تب-

ها، برداشت آب زیرزمینی فرو چالهارزشمند شده است. ممکن است در آینده به دلیل مشکالت مختلف از جمله فرو نشست زمین و 

لذا بخش مرتع باید براي تامین آب خود بیشتر به آب باران و آبهاي سطحی اتکا داشته باشد. باید از تکنولوژي نیز در ممنوع شود. 

ا استفاده شود. همین راست

باید از بخش خصوصی در  ورود تکنولوژي و خدمات پس از فروش آن کمک گرفت یعنی باید بخش خصوصی را به نحوي درگیر این -

کار نمود. 

در کشور ایران که کشوري خشک و نیمه خشک است مردم و جوامع بومی از قدیم براي مقابله با خشکی و خشکسالی راهکارهاي -

سیستم حنار در عشایر نش بومی خوبی داشته اند لذا باید در کنار تکنولوژي از دانش بومی جوامع محلی نیز بهره برد.علمی و دا

خوشاب در بندرعباس، گورآب در شاهرود،قشابوالحسنی، سیستم خام در عشایر شاهسون، یا روشهاي جمع آوري آب سطحی با نام

خوزستان و یا سیستمهاي انتقال آب در مناطق مرکزي ایران مانند قنات که ایرانیان در این در چاه بهار، هوتک در سیستان، حفیره در 

زمینه سرآمد در دنیا هستند و چاه هاي مالداري در مناطق بیابانی و کویري مثالهاي در زمینه دانش بومی جوامع ایرانی هستند


