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گفت وگوی 
چالشی این شماره نشریه »طبیعت ایران« 

درباره چالش های مدیریت مراتع ایران و راهکار های خروج 
از آنها است. میهمانان این گفت وگو آقایان دکتر حسین ارزانی، عضو 

 هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، مهندس عباداهلل ابوالحسن نیا و 
مهندس جواد مقیمی، کارشناسان پیشکسوت بازنشسته و مجرب سازمان جنگل ها، مراتع 

و آبخیزداری کشور و مهندس محمد فیاض، رئیس بخش تحقیقات مرتع و عضو  هیئت علمی 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور هستند. این گفتگو توسط دبیر تخصصی بخش »گفتگوهای 

چالشی« نشریه طبیعت ایران، آقای دکتر احمد رحمانی، انجام شده است.
ازنظر کارشناسان منابع طبیعی، پوشش گیاهی مراتع کشور روندی تخریبی داشته و توان اکولوژیک 

آن رو به کاهش است. ازاین رو بررسی ابعاد مختلف این روند و آسیب شناسی آن توسط کارشناسان مربوطه 
و ارائه راهکار های الزم به مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی نظام، امری ضروری به نظر می  رسد. بررسی این 
موضوع در گفت وگوی کارشناسی با توجه به ابعاد و پیچیدگی آن حکایت از ضرورت تداوم بحث و تبادل نظر 

کارشناسی در نشست های علمی دیگر دارد.

طبیعت ایران: چالش های اساسی مدیریت مراتع ایران چیست؟ چرا روند تخریب مراتع کشور سیر صعودی دارد؟ 
آیا مشکالت مربوط به قوانین موجود است یا اجرای قوانین؟ یا این وضعیت پیامد مسائل دیگری است؟ 

در  حتی  است.  حکومت ها  اختیار  در  مراتع  کشورها  بیشتر  در  ابوالحسن نیا:  مهندس 
کشور های هم جوار نیز مدیریت مراتع در اختیار دولت است. در کشور ما از دوره 

که   1307 سال  از  شد.  مطرح  دام  و  عشایر  مراتع،  بحث  بعد  به   صفویه 

در میزگرد کارشناسی »طبیعت ایران« تأکید شد
مدیریت مراتع، نیازمند تدوین نقشه راه جدید

گفت وگوی چالشی
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طبیعی  منابع  عرصه های  بحث  می  شود  مدونی  قوانین  دارای  کشور 
قانون  موقع  همان  واقع  در  شدند.  ثبتی  قوانین  وارد  جنگل  به ویژه 
گفته  به حکام وقت  یا  ممنوع می  شود  به نام اشخاص  ثبت جنگل ها 
مراتع  و  چمنزار  جنگل،  وضعیت  از  کاملی  اطالع  باید  که  می  شود 
کشور داشته باشند و بر آنها نظارت کنند. از سال 1320 به بعد بخش 
مرتع به شکل خاصی خود را نشان می  دهد. این جانب برای اولین بار 
در استان اردبیل، دشت مغان متوجه پروانه چرایی شدم که در سال 
پروانه  بود. در سال 1325  1322 توسط وزارت کشور صادر شده 
چرای دام دارای عکس دامدار بوده و دامدار و چوپان در این پروانه 
مشخص و تفکیک شده بودند. در واقع در پروانه چرا، قید شده بود 
که چوپان و دامدار دارای پروانه چه کسی است. بعد از انقالب تعداد 
دامدار شناخته شدند در صورتی که چوپانی یک  از چوپان ها  زیادی 

شغل و حرفه محسوب می  شود.
در سـال 1342 اولیـن دسـتورالعمل ممیـزی مرتـع تدویـن و 
مدیریـت و نظـارت بهره بـرداری از مراتـع به طـور کامـل در اختیار 
دولـت قـرار گرفـت. دریافـت علف چـر در پروانـه چراهایـی کـه 
از سـال 1342 بـه بعـد صـادر شـده بـود، ممنـوع شـد و تـا چنـد 
سـال پیـش این ممنوعیـت ادامه داشـت. اکنـون تحت عنـوان تمدید 
پروانـه چـرا مبلغـی از دامـدار دریافـت شـده و بـه خزانـه ریختـه 
می  شـود. پـس از تشـکیل وزارت منابـع طبیعـی هیئت هـای ممیزی 
به شـکل قانونی تـر شناسـایی شـدند و فعالیت آنها تاکنـون نیز ادامه 
داشـته اند. براین اسـاس چندین دسـتورالعمل نوشـته شـده که آخرین 

آن در سـال 1395 تدویـن شـده و مـورد اسـتناد و عمـل اسـت.
خوشـبختانه به طـور تقریبـی بیـش از 90 درصـد مراتـع کشـور 
ممیزی شـده اسـت. در مراتـع عرفی و عشـایری مشـکالت ما کمتر 
از مراتـع روسـتایی اسـت. بیشـتر معضـالت کشـور در ایـن زمینـه 
مربـوط به مراتع روسـتایی اسـت. مراتع عمومی بهره بردار مشـخصی 
دارنـد و تعـداد افـراد مشـخصی از آنهـا اسـتفاده می  کننـد، ولـی در 
روسـتا مراتـع در اختیار شـورا اسـت و شـورا هر کاری که دوسـت 
داشـته باشـد می  توانـد انجـام دهـد! امـروزه یکـی از بزرگ تریـن 
مشـکالت مراتـع وجـود قوانیـن متضـاد بـا یکدیگـر اسـت. بعد از 
انقـالب اسـالمی که الیحـه واگذاری اراضـی به تصویب رسـید بحث 
واگذاری ها به شـکل شـفاف مطرح شـد. در سال های گذشـته هنگام 
تدویـن تجـارب سـی سـاله در سـازمان، بـه مـورد جالبـی برخورد 
کـردم کـه ذکـر آن خالـی از لطـف نیسـت. قبـاًل واگـذاری اراضـی 
بسـیار سـخت بـوده و مراحـل متعـددی داشـت؛ به طوری کـه بـرای 
واگـذاری یـک هکتار از اراضی بیـن جاده تهران و کـرج به اردوگاه 
آموزش و پـرورش، ابتـدا وزارت کشـاورزی موافقـت می کرد، سـپس 
در هیئت دولت و مجلس سـنا تصویب می  شـد و در خاتمه شـخص 
اول مملکـت تأییـد می کـرد تـا یک هکتـار از اراضی ملـی را آن هم 
به صـورت اجـاره بـه آموزش و پـرورش بدهنـد. در حالی کـه امـروزه 
متأسـفانه هـزاران هکتـار مراتـع ملـی چه دامدار داشـته باشـد یا نه 
به راحتـی واگـذار می شـود. طبـق آمـار غیررسـمی، هر سـال حدود 
450 هـزار هکتـار از اراضـی ملـی کشـور به مـردم یا دسـتگاه های 
دولتی واگذار می  شـود که منشـأ آن از الیحه واگذاری اراضی بوده و 

به صراحـت 
دارد.  قانونـی  مـاده 

تمـام  کـه  صـورت  ایـن  بـه 
انجـام  قصـد  کـه  اجرایـی  دسـتگاه های 

طـرح عمرانـی را دارنـد ابتـدا بایـد از منابـع 
طبیعـی زمیـن بگیرنـد و اگـر منابـع طبیعـی در آن 

باشـد، آنـگاه می  تواننـد زمیـن  نقطـه زمیـن نداشـته 
بخرنـد. یعنـی بـا ایـن روال در اصـل تمـام طرح هـای 

عمرانی به اراضی ملی سـوق داده شـده اسـت. بیشـتر 
هسـتند.  مراتـع  جـزو  شـده،  واگـذار  زمین هـای 

بـرای همیـن بحـث واگذاری هـا، مراتـع کشـور 
اسـت. داده  قـرار  تهدیـد  مـورد  به شـدت  را 
در  دامـدار  حقـوق  موضـوع  بـا  قانونـی 
گذشـته مطرح شـده بـود. امروزه نیـز یا مجوز 
بـه بسـیاری از افـراد داده نمی شـود یـا اینکـه 
تعـدادی از افـراد حقـوق دامـدار را خریـده و 
بـرای آن مجـوز واگـذاری مرتـع می  گیرنـد. 
و  کـرده  باطـل  را  پروانـه  ادامـه  در  سـپس 
عرصـه را بـه طرح هـای صنعتـی و عمرانـی 

واگـذار می  کننـد. بـرای همیـن مراتع ما 
متضـاد  قوانیـن  ایـن  بـا 

و  بـه ر و ر

می  شـود.  نوشـته  افـراد  به نفـع  فقـط  قوانیـن  متأسـفانه  کـه  اسـت 
بـرای نمونـه قانـون رفـع موانـع تولیـد به تازگـی تصویـب شـده کـه 
براسـاس آن هـر روز هـزاران متـر مربـع از عرصه هـای ملـی آزاد را 
می  تـوان بـه مـردم داد و از سـند منابـع طبیعـی کـم کـرد! متأسـفانه 
دسـتگاه متولـی منابـع طبیعـی هـم ایـن مسـئله را تأییـد می  کنـد. 
امـروزه مـا بـا ایـن مشـکالت مواجـه هسـتیم و سـازمان های 
بـر  بیشـتر فعالیت هـای خـود را  مسـئول منابـع طبیعـی کشـور 

واگـذاری متمرکـز کرده انـد تـا احیـا، اصـالح و حفاظـت. 

ــاره  ــی اش ــه جناب عال ــکالتی ک ــا مش ــران: آی ــت ای طبیع
کردیــد به دلیــل در اولویــت نبــودن منابــع طبیعــی بــرای 

مســئوالن مربوطــه اســت؟

تهیـه  ابتـدای  از  بنـده  ابوالحسـن نیا:  مهنـدس 
کـه  کشـور  توسـعه  پنج سـاله  برنامه هـای 

بعـد از انقالب اسـالمی تدوین شـده 
مرتبـط  بخـش  در  اسـت 

منابـع  بـا 
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کاری می  تواننــد انجــام دهنــد و حتــی مناطــق حفاظت شــده 
به بهانــه توســعه مــورد تجــاوز و واگــذاری قــرار می گیرنــد. 
ــتند. ــی هس ــی مل ــی، اراض ــن قربان ــان اولی ــاخت اتوب ــرای س ب

نظــر جناب عالــی  مقیمــی،  مهنــدس  آقــای  ایــران:  طبیعــت 
درمــورد مشــکالت فعلــی مراتــع چیســت و ریشــه مشــکالت از 

کجــا ناشــی می شــود؟ 

ــن نیا   ــدس ابوالحس ــای مهن ــه آق ــی را ک ــی: مطالب ــدس مقیم مهن
ــرار داد؛  ــث ق ــورد بح ــه م ــوان از دو زاوی ــد را می  ت ــوان کردن عن
ــه  ــت ک ــکالت آن اس ــائل و مش ــرداری و مس ــئله بهره ب ــی مس یک
ــان  ــه ایش ــا ک ــتیم و دوم تغییرکاربری ه ــه هس ــا آن مواج ــا ب م
مطــرح کردنــد. مرتــع یــک اکوسیســتم پویــا اســت ولــی در ایــران 
ــگاه  ــع به عنــوان اراضــی مــوات ن ــه زمیــن مرت پــس از انقــالب ب
ــد  شــده اســت و مــوات را بایــد حضانــت کــرد. مــرده ای کــه بای
آن را زنــده کــرد. پــس مشــکل اول نــوع نــگاه بــه مراتــع اســت. 
در دوره هــای قبــل از ســال 1341 همــه امــالک متعلــق به ســلطان 
ــوده و می توانســته امــالک  ــوده اســت. ســلطان هــم همــه کاره ب ب
و مراتــع کــه مــوات تصــور می شــده را ببخشــد یــا بگیــرد. پــس 
ــه  ــن قضی ــال 1357 ای ــا س ــع ت ــا و مرات ــدن جنگل ه ــی ش از مل
ــه  ــئوالن ب ــگاه مس ــدداً ن ــی مج ــد از مدت ــد. بع ــالم ش ــی اع منتف
ــال  ــت. از س ــی برگش ــگاه قبل ــان ن ــوات و هم ــوان م ــع به عن مرت
1361 کــه قانــون احیــای اراضــی نوشــته شــد و بــا اراضــی ملــی 
ــدگاه  ــن دی ــد ای ــورد ش ــوات برخ ــی م ــورت اراض ــع به ص و مرت

ــن موضــوع داد. ــه ای ســرعت بیشــتری ب
ــون تبدیــل اراضــی شــیب دار،  ــگاه اســت کــه قان ــا همیــن ن ب
)کــه اکثــراً جــزو مراتــع خــوب مــا هــم هســتند( بــه بــاغ نوشــته و 
ــون اخیــراً مصــوب شــده و در بســیاری  ابــالغ می شــود. ایــن قان
از اســتان ها ازجملــه کردســتان و کرمانشــاه در حــال اجــرا اســت.

امــروزه اگــر مســئولین تدبیــر صحیحــی بــرای ایــن موضوعات 
نداشــته باشــند و بــا همیــن دیــدگاه بــه مراتــع نــگاه کننــد اتفاقــات 
فاجعه بــاری خواهــد افتــاد. بــا توجــه بــه مســائل آبــی کشــور و 
ــی در حــال خشــک  ــای آب ــه باغ ه خشکســالی ها در شــرایطی ک
ــل  ــتند، تبدی ــم هس ــا دی ــد باغ ه ــط ده درص ــوده و فق ــدن ب ش
ــد؟  ــال می کن ــی را دنب ــاغ چــه اهداف ــه ب ــع ب ــی و مرات اراضــی مل
ــه  ــا ب ــردن آنه ــل ک ــا تبدی ــی و در انته ــرف اراض ــز تص ــا به ج آی
ویــال در آینــده هــدف دیگــری می تــوان بــرای آن متصــور شــد؟ 
ایــن موضــوع ناشــی از همان تصــورات و دیــدگاه غلــط در اراضی 
مرتعــی اســت و بــه بیــان دیگــر نداشــتن دیــدگاه اکولوژیــک بــه 
ــت،   ــن حال ــس درخوش بینانه تری ــع و برعک ــی و مرات ــع مل مناب
فقــط و فقــط، دیــدگاه کشــاورزی بــه مراتــع و منابــع ملــی اســت. 
در مــورد مســئله بهره بــرداری دام از مرتــع در تصویــب 
ــوع  ــه موض ــال 1338 ب ــور در س ــع کش ــا و مرات ــون جنگل ه قان
بهره بــرداری اراضــی مرتعــی اشــاره شــده اســت. در واقــع 
ــه  ــد ک ــخص می کن ــاده 45 مش ــاس م ــی بر اس ــازمان جنگلبان س

طبیعـی 
داشـته ام.  حضـور 
توسـعه  برنامه هـای  تمامـی  در 
اقتصادی- اجتماعی کشـور، کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی در اولویـت سـوم بـه بعـد 
قـرار داشـته اسـت. در واقـع می  تـوان گفـت کـه 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـرای دولت هـا اهمیتـی 
نـدارد. ابتـدا خدمـات و صنعت 
در اولویت بـوده و مورد 
چهـارم  یـا  سـوم 
می  توانـد کشـاورزی 
و منابع طبیعی باشـد. 
در اصـل خـود دولت 
کار  ایـن  نمی خواهـد 
انجـام  را 

دهـد. 

براسـاس قوانیـن انگلیـس، در این کشـور از 200 سـال پیش 
تاکنـون هیـچ مزرعـه ای تقسـیم نشـده اسـت و بر اسـاس قوانیـن 
وراثتـی پـس از مـرگ مالـک، مزرعـه تنهـا بـه پسـر بـزرگ 
خانـواده می  رسـد و اجـازه تفکیـک داده نمی شـود. بزرگ ترین 
آفـت در بخـش کشـاورزی تفکیک و تبدیل اراضی اسـت. ما 
هـزاران هـزار هکتـار از باغ هـا و اراضی خـوب و حاصلخیز 
کشـورمان را بـه شـهر تبدیـل کرده ایـم. براسـاس مـاده 
10 قانـون زمیـن شـهری تمـام مراتـع اطـراف شـهرها 
بـه زمیـن شـهری تبدیـل شـده اسـت؛ در حالی که در 
قانـون زمیـن شـهری بـه اراضی مناسـب احداث 
نمونـه  بـرای  اسـت.  شـده  اشـاره  مسـکن 
اراضی شـهر پردیس، همه ملی هسـتند. 
در  متأســفانه  کشــور  در 
ــر  ــی ه ــی مل اراض
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اعتبـارات و کمبودها کارشـناس بخـش مرتع عمـاًل نمی تواند کاری 
بـرای مدیریـت چـرا یـا فعالیت های دیگـر مرتع انجـام دهد.

مشـکالت مراتع روسـتایی بسـیار حادتر اسـت. قوانیـن مربوط 
بـه ایـن مراتـع تقریبـًا شـبیه قوانیـن مراتع عشـایری اسـت بـا این 
تفـاوت کـه شـورای روسـتا، رئیـس آن اسـت؛ یعنـی مـا عمـاًل در 
مـورد مراتـع روسـتایی، نقـش چندانی نداریـم. روسـتایی ها از اول 
بهـار بـه آفتـاب رو رفته و تـا زمسـتان می  تواننـد در مراتـع بمانند. 
درنتیجه مراتع روسـتایی به شـدت فرسـوده شـده و اکوسیستم مراتع 
روسـتایی به سـرعت رو بـه تخریـب مـی  رود. بایـد فکـری به حـال 
مراتـع روسـتایی کـرده و مسـئوالنه با آنهـا برخورد کـرد. یکی از 
راهکارها اسـتفاده از بخشـداری ها و تحت فشـار قـرار دادن آنها 

اسـت تـا بتـوان مدیریتـی بـر این مراتـع ارائـه کرد. بـه عبارت 
دیگـر هم اکنـون مراتـع روسـتایی تقریبـًا کنترل نمی شـود.

مقیمــی چگونــه  مهنــدس  جنــاب  ایــران:  طبیعــت 
می توانیــم در شــرایط فعلــی بــر ایــن مشــکالت 

فایــق آییــم؟ مــا در گذشــته طرح هایــی مثــل 
ــع را  ــادل دام و مرت ــا تع ــع داری ی ــرح مرت ط

داشــتیم. چــرا در عمــل ایــن طرح هــا 
ــد؟ ــق بودن ناموف

دام هــا چــه زمانــی بــه مرتــع برونــد،ِ کــی برگردنــد و چــه تعــدادی 
ــن مباحــث  ــت وارد ای ــه دول ــار اســت ک ــن ب ــد؟ اولی اســتفاده کنن
ــر  ــم مدی ــود و ه ــم ب ــه دام ک ــم ک ــع، ه ــه آن موق ــود. البت می  ش

خوبــی از مرتــع بهره بــرداری می  کــرد.
بعــد از آن در ســال 1342 اولیــن ضابطــه بهره بــرداری از مراتــع 
بعــد از ملــی شــدن نوشــته شــده و در ســال 1348 مجــدداً ضوابــط 
ــد.  ــن ش ــروح تدوی ــور مش ــع به ط ــرای دام در مرات ــرایط چ و ش
ــایی  ــی شناس ــروح چگونگ ــور مش ــه به ط ــن ضابط ــع در ای در واق
ــه  ــن مقدم ــا ای ــت. ب ــده اس ــع دار آم ــه مرت ــق دام ب ــدار و تعل دام
ــالب،  ــد از انق ــال 1362 و بع ــد.در س ــزی کردن ــه ممی ــروع ب ش
ــاره تعــداد  دســتورالعمل هایی نوشــته شــد کــه پیامــد آن به یک ب
ــار  ــم آث ــوز ه ــفانه هن ــد و متأس ــود آم ــدار به وج ــادی دام زی
ــارها  ــن فش ــود. ای ــده می  ش ــع دی ــره مرات ــر چه ــار آن ب زیان ب
روی مراتــع تــا ســال 1369 وجــود داشــت کــه در ادامــه باعــث 
شــد دســتورالعمل نســبتًا خوبــی در ســال 1380 نوشــته شــود. 
البتــه آخریــن شــیوه بهره بــرداری در ســال 1395 ارائــه شــد 

ــتورالعمل ها  ــن دس ــکالت ای ــی مش ــت. برخ ــل یاف و تکام
ــع آن برطــرف شــد.  به مــرور اصــالح و بســیاری از موان
مثــاًل بعــد از ملــی شــدن جنگل هــا )1341( گفته شــد که 

حــق علف چــر گرفتــه نشــود یــا مراتــع غیرقابــل انتقــال 
هســتند، ســپس بــا مشــکالت به وجــود آمــده اجــازه 

ــدف  ــد. ه ــی داده ش ــی ضوابط ــع ط ــال مرات انتق
ــاد نشــود.  ــود کــه تعــداد دامــدار زی ــن ب آنهــا ای
درمجمـوع با دسـتورالعمل های جدید مشـکل 

چندانـی نداریـم ولـی وقتـی به مرحلـه اجرا می  رسـیم با مشـکالت 
قوانیـن و مـدل تشـکیالتی  ایـن  بـا  بسـیاری روبـه رو می  شـویم. 
)سیسـتم دولتی( شـاید همیشـه این مشـکل را داشـته باشـیم. شـاید 
خـارج شـدن از سیسـتم دولتـی راهکاری بـرای حل این مشـکالت 
باشـد. پروانـه چـرا را بـه کسـی داده ایم کـه طبق ضوابط مشـخصی 
طرفـی  از  می شـود؟  عمـل  این گونـه  آیـا  ولـی  کنـد  بهره بـرداری 
دسـتگاه اجرایـی بایـد اعتبـارات و امکانـات کافـی داشـته باشـد. 
دسـتگاه اجرایـی به هـر دلیلی نتوانسـته دسـتورالعمل های مربوط به  
کنتـرل چـرا در طبیعت را اجرا کنـد و چون اجرا نکـرده در مدیریت 
مراتـع هـم موفـق نبـوده اسـت. مثـاًل مراتـع قشـالقی کـه پروانـه 
چهارماهـه دارنـد معمواًل حدود 9 مـاه مجبور به حضور دام هسـتند 
و کسـی هـم نمی توانـد دامـدار را بیـرون کنـد. ایـن روش مدیریتی 
غلـط اسـت و بایـد با راهـکار دیگری با این مسـائل برخورد شـود. 
حـدود 20 سـال پیـش طـرح مدیریـت چـرا مطـرح شـد و متعاقب 
آن توانسـتیم کنتـرل فصل چـرای مراتع ییالقی را عملیاتـی کنیم. در 
واقـع در بحث نظارت توانسـتیم بخشـی از مشـکالت مدیریت مراتع 

ییالقـی را حـل کنیم کـه تقریبـًا کار موفقـی بود.
 همچنیـن اعتبـارات دفتـر فنـی مرتـع در برنامـه چهـارم به طور 
متوسـط سـاالنه 12/5 میلیارد تومـان بوده و حاال پس از 20 سـال 
بـه حـدود 4/7 میلیـارد تومان کاهـش یافته اسـت. در واقـع با این 
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اجتماعـي و فرهنگـي طرح هـا بـوده اسـت.
طــرح تعــادل دام و مرتــع هــم در ســال 
ــک دوره 10  ــراي ی ــد و ب ــه ش 1380 تهی
ســاله به تصویــب رســید و در برنامــه ســوم 
ــن طــرح  ــده شــد. ای توســعه کشــور گنجان
کامــاًل پیشــرو بــوده و به خوبــي در آن 
ســعي شــد بــا اســتفاده از تجربیــات، 
ــته  ــي گذش ــاي اجرای ــت ها و روش ه سیاس
و دیگــر عوامــل مؤثــر بــر مدیریــت پایــدار 
ــا  ــع آنه ــاي رف ــع، معضــالت و روش ه مرات
ــود. ــته ش ــع نگریس ــه و جام ــز یکپارچ نی

بـا اینکه بخش هـاي مشـارکت، آموزش 
و ترویـج در طـرح مذکـور لحـاظ شـده بود 
امـا بـاز هم ایـن طرح هـا در قالـب تفکرات 
دولتـي تهیـه و مـوارد مثبت اشـاره شـده در 
ایـن  متأسـفانه  کم رنـگ شـد.  بسـیار  آنهـا 
طـرح کـه رویکـرد آن مي توانسـت شـروع 
راهبـرد جدیـدي بـراي مدیریـت مناسـب و 
پایـدار مراتـع کشـور باشـد به دلیـل قضاوت 
شـتاب زده و شـاید تـا حـدودي بداخالقـي 
و  دولتـي  از  اعـم  کارشناسـان  برخـي 
غیردولتـي از همـان ابتـداي اجـرا با اشـکال 

مواجـه و متوقـف شـد.

موضـوع  دو  بـه  شـما  ایـران:  طبیعـت 
مشـارکت و اقتصـاد اشـاره کردیـد. اهمیـت 
ایـن دو مقولـه در مدیریـت مراتع چیسـت؟

مهنــدس مقیمــی: در جهــان، مدیریــت منابــع 
ــا و  ــي، رویکرده ــورت تکامل ــي به ص طبیع
ــرده  ــي ک ــي را ط مراحل
کالســیک  مرحلــه  از  و 
)تــا  اقتدارگــرا  صرفــًا 
 )1970 ســال  حــدود 
توســط دولت هــا، به مــرور 
مشــارکتي  مدیریــت  به ســمت 
جوامــع محلــي حرکــت کــرده اســت. 
نبایــد فرامــوش کــرد کــه امــروزه موضــوع 
 Governce( طبیعــي  منابــع  حکمرانــي 
مقولــه اي   )of Natural Resources
جاافتــاده و بســیار بااهمیــت اســت کــه مــا 
ــه از  ــز اینک ــم ج ــزي از آن نداری ــم گری ه
چهارچوب هــاي آن باخبــر شــویم و منطبــق 
اجتماعــي،  اقتصــادي،  ویژگي هــاي  بــا 
فرهنگــي و بومــی از آن اســتفاده کنیــم.

فراینـد  در  جامعـه  در رویکـرد مشـارکتی، 
تدویـن  و  تصمیم گیـري  تصمیم سـازي، 
همچنیـن  دارد.  فعـال  مشـارکت  سیاسـت ها 
اقتصاد و معیشـت جوامع محلي به عنوان یک 
اصـل اساسـي مـورد توجـه قـرار مي گیـرد. 
دانـش محلـي به عنـوان بخـش جدایي ناپذیـر 
مي شـود.  دیـده  مدیریـت  برنامـه  در 
ترویـج مدیریـت شـفاف مـورد توجـه قـرار 
مي گیـرد و باالخـره یـک جامعـه پاسـخگو 
را در برنامه هـای اجراشـده، ایجـاد می کنـد.
ــوز  ــفانه هن ــی متأس ــای فعل در برنامه ه
اقتدارگرایانــه  رویکــرد  همــان  تقریبــًا 
ــتوانه ها و  ــدون پش ــار ب ــا این ب ــي ام دولت
می شــود؛  اجــرا  اجرایــي  ضمانت هــاي 
ــت  ــر مدیری ــم ب ــام حاک ــه در نظ درنتیج
ــي  ــط اجتماع ــي در رواب ــاي مرتع عرصه ه
نه تنهــا رویکــرد منطقــي و خردمندانــه 
برقــرار نشــده بلکــه تاحــدودي خــأ 
ــود  ــه خ ــوده ک ــهود ب ــز مش ــت نی مدیری
یکــي از دالیــل جــدي و اساســي تخریــب 

ــت. ــع اس مرات
درمـورد موضـوع اقتصاد می تـوان گفت 
پایـداری  علـت  اصلي تریـن  امـروزه  کـه 
مراتـع جنبه اقتصـادي آن بـراي بهره برداران 
مراتـع  برخـي  هرچنـد  اسـت.  دامـداران  و 
و  کارکردهـا  علوفـه،  تولیـد  عالوه بـر 
در  ولـي  دارنـد  نیـز  دیگـري  اسـتفاده هاي 
کارکـرد  مراتـع  تمامـي  در  فعلـي  شـرایط 
اصلـي ایـن منابع، گلـه داري و پـرورش دام 
بـا اسـتفاده از علوفـه آن بـدون توجـه بـه 
جنبه هـاي پایـداري و تولیـد اسـت. انتظـار 
دامـداري  و  مرتـع دار  از  اسـت،  بیهـوده اي  
کـه اقتصـاد ضعیفـي دارد و اولویـت اولـش 
اولویـت  کـه  بخواهیـم  اسـت  دام  حفـظ 
اول خـود را بـه حفـظ و پایـداري مراتـع 
داراي  دامـداران  بیشـتر  دهـد.  اختصـاص 
اقتصـاد ضعیـف و معیشـتي بـوده و از ایـن 
بنیـان  هسـتند.  آسـیب پذیر  به شـدت  نظـر 
منابعـي وابسـته  بـه  اقتصـاد معیشـتي  ایـن 
اسـت کـه هـم بنـا بـه ماهیـت وضـع فعلـي 
مراتـع و هـم به سـبب ریسـک هاي تحمیلـي 
و  خشـکي  بـروز  بـازار،  )شـرایط  آن  بـه 
خشکسـالي( از دامنـه نوسـاني عـدم قطعیت 
شـدید برخـوردار بـوده و به بیـان دیگر این 
شـیوه معیشـت مطلقـًا پایدار نیسـت. اگر در 

مهنـدس مقیمی: درمـورد طرح های 
 34 بـه  نزدیـک  بـرای  مرتـع داری 
میلیـون هکتـار طـرح تهیه شـده که 
18/5 میلیـون هکتـار آن مصـوب 
شـده و فقـط 13 میلیـون هکتار در 
دسـت اجـرا اسـت. اثربخشـي ایـن 
مرتعــــي  اراضـــي  در  عملیـات 
بسـیار محــــدود بـوده اسـت. این 
به صـورت  عمـده  به طـور  طرح هـا 
دولتـي تهیـه شـده و اجـرا و نظـارت نیـز 
دولتي اسـت. شـیوه نگـرش دولتـي موجب 
دخالـت نکـردن مؤثـر بهره بـرداران شـده و 
چنـدان مـورد اقبـال آنها  واقع نشـده اسـت. 
ذي نفعـان اغلـب بـا ایـن رویکـرد بیگانه اند 

را  آن  و 
بـاور ندارند 
و حتـي در 
ي  د ر ا مـو

بخـش  بیـن  تقابـل  و  تضـاد  منجر بـه 
اسـت. شـده  طرح هـا  مجریـان  و  دولتـي 

یـک تحلیـل کلـي حاکـي از آن اسـت 
فنـي  به لحـاظ  مذکـور  طرح هـاي  کـه 
کمتـري  مشـکالت  داراي  اکولوژیـک  و 
در  اشـکال  اساسـي ترین  امـا  بـوده  
توجـه  نبـود  آنهـا،  نشـدن  موفـق  زمینـه 
اقتصـادي،  مسـائل  بـه  وافـي  و  کافـي 
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یـک جمع بنـدی کلـی بخواهیـم که مسـائل 
کنیـم  حـل  را  کشـور  مرتـع داری  و  مرتـع 
بایسـتی راهبـردی داشـته باشـیم کـه در آن 
سـه موضـوع را مدنظـر قـرار داده و آنهـا 
را اجرایـی کنیـم کـه عبارتنـد از: پایـداری 
اکولوژیـک، پایـداری اقتصـادی و پایـداری 
ایـن  سـؤال  حـال  مرتـع داران.  اجتماعـی 
مراتـع  آیـا سـازمان جنگل هـا،  کـه  اسـت 
و  وظایـف  ایـن  بـا  کشـور  آبخیـزداری  و 
بنیـه نحیـف و ضعیـف می توانـد این هـا را 
عملیاتـی کند؟ پاسـخ بـه نظر منفی اسـت و 

بایـد فکـر دیگـری کـرد.

ارزانـی،  دکتـر  آقـای  ایـران:  طبیعـت 
جناب عالـی کـه سال هاسـت در زمینـه مرتع 
تدریـس و تحقیـق می کنید و رئیـس انجمن 
علمـی مرتع داری هم هسـتید مشـکالت این 
و  می کنیـد  دسـته بندی  چگونـه  را  حـوزه 

راه حـل  را در چـه می دانیـد؟

دکتر ارزانـــی: زمانـی تیم کارشناسی منسجمی 
برنـامه هـــــای  بر اسـاس  کـه  داشـتیم 
توسعـــه کشــور قانونـی را نوشـتند کـه در 
امـروزه  شـد.  تصویـب  مجلـس  و  دولـت 
بـا توجـه بـه تغییـر سیاسـت های کشـور و 
برنامه هـای توسـعه ای به یک تیم کارشناسـی 
متناسـب نیاز اسـت. بـرای نمونه بـا توجه به 
کاهـش اعتبـارات موجـود در بخـش مرتـع 
یکـی از راه هـای تأمیـن اعتبـار اسـتفاده از 
ظرفیت هـای آن اسـت. آیـا تـا به حـال اتفاق 
افتـاده کـه کارشناسـان گردهم جمع شـوند و 
در ایـن مـورد صحبــــت کننـــد؟ در واقع 
متخصصـان مرتع در جایگاه خــود نیسـتند.
را  خودمـان  توانمندی هـای  بایـد  مـا   
ثابـت کنیم تا کسـی بـدون مشـورت، به خود 
اجـازه ندهـد تـا در مـورد اراضـی شـیب دار 
کاربـری  تغییـر  مجـوز  و  بگیـرد  تصمیـم 
مرتـع بـه بهانه ایجـاد بـاغ را صادر کنـد. در 
رابطـه با قوانیـن، تیم کارشناسـی منسـجم و 
معتقـدی نیاز اسـت. زمانی که قانـون مربوط 
میلیـون   15 می کردیـم  وضـع  را  مرتـع  بـه 
امـروزه  در حالی کـه  داشـتیم  جمعیـت  نفـر 
داریـم. نفـر  میلیـون   80 معـادل  جمعیتـی 

برنامه هـای  بـا توسـعه هـم،  در رابطـه 
توسـعه ای ماننـد برنامـه پنـج سـاله ششـم 

را داریـم. کشـور نیـاز بـه توسـعه دارد ولی 
نبایـد بـه بهانـه توسـعه، بخـش کشـاورزی 
را ازبیـن ببریـم و بـه منابـع پایـه را تبدیـل 
منابـع  حفـظ  بهانـه  بـه  همچنیـن  کنیـم. 
پایـه نیـز نبایـد جلـوی توسـعه را بگیریـم 
بلکـه بایـد بیـن آنهـا تعـادل ایجـاد کنیـم.

آقــای مهنــدس ابوالحســن نیا گفتنــد 
 86 مــا  فعلــی  آمــار  براســاس  کــه 
ــی از  ــم. وقت ــع داری ــار مرت ــون هکت میلی
ــم  ــود می  گویی ــت می  ش ــاک صحب گردوخ
پوشــش گیاهــی ایجــاد کنیــم؛ مراتــع 
ــرا  ــس چ ــد پ ــی دارن ــش گیاه ــه پوش ک
رقمــی  و  می  شــوند  گرفتــه  نادیــده 
معــادل 4/7 میلیــارد تومــان بــه آن اعتبــار 

به گونــه ای  بایــد  پــس  می شــود؟  داده 
ثابــت شــود کــه مراتــع مهــم هســتند.

ــی از  ــه یک ــود ک ــه می  ش ــن گفت همچنی
معضــالت اساســی کشــور آب اســت. نیمــی 
از بارندگــی در مراتــع می بــارد بنابرایــن 
مراتــع در تنظیــم و کنتــرل آب مهــم هســتند 
ــب  ــتر مراق ــا بیش ــت آنه ــد در مدیری و بای
باشــیم. مســئوالن بایــد توجــه داشــته باشــند 
کــه مراتــع نقــش مهمــی را در حیــات تمــام 
دارنــد. انســان ها  به ویــژه  موجــودات 
در مــورد مســائل اکولوژیــک هــم چندیــن 

مــردم  از مشــارکت  کــه  اســت  ســال 
یــگان  روزبــه روز  و  می زنیــم  حــرف 
ــارکت  ــم. مش ــر می  کنی ــت را مجهزت حفاظ
ــاد  ــه اقتص ــد در آن ب ــه بای ــی دارد ک رکن
ــه  ــردم توجــه شــود. ضــروری اســت ک م
ــا  ــم ت ــادی کنی ــع داری را اقتص ــغل مرت ش

ــد. ــارکت کنن ــا مش ــا م ــع داران ب مرت
در مـورد طرح هـای مرتـع داری با توجه 
بـه کمبـود منابـع مالـی، در تهیـه طرح هایی 
اجـرا  طوالنـی  مـدت  بـرای  یک بـار  کـه 
می  شـوند بایـد دقـت بیشـتری بـه کار گرفته 
شـود و نـکات فنـی بایـد به خوبـی در آنهـا 
لحـاظ شـود تـا بـرای 30 سـال آینـده هـم 

بتـوان از آنهـا اسـتفاده کرد.

مـورد دیگر روش های مرتع داری اسـت. 
بـا توجه به محدود شـدن اعتبـارات دولتی و 
خصوصـی، برای هزینـه بهینه اعتبـارات اگر 
مرتعـی وضـع خوب یـا متوسـطی دارد نباید 
بـرای آن هزینـه ای  صـورت بگیـرد چرا کـه 
خـود به صـورت طبیعـی احیـا می شـود امـا 
آن  بـرای  بایـد  باشـد  فقیـر  درصورتی کـه 
مـورد  در  دیگـر  به عبـارت  شـود،  هزینـه 
صـرف هزینه بایـد اولویت بندی انجام شـود. 
مسـئله دیگـر، اطالعـات اسـت. بخـش 
کـرده  تولیـد  خوبـی  اطالعـات  تحقیقـات، 
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بوته کنـی کنـد یـا مـن کارشـناس بایـد چیز 
دیگـری را معرفـی کنـم؟ در کتـاب »مراتـع 
جهــــان پیشـرفت ها و چشـم انداز آینـده« 
آنهـا  بـه  اگـر  کـه  شـده  مطـرح  مـواردی 
پرداختـه نشـود مرتـع داری مـا در حاشـیه 
قـرار می  گیـرد. مثـاًل در مورد رشـد جمعیت 
و تأمیـن امنیـت غذایی کـه به مراتـع صدمه 
می  زنـد بایـد راهکاری  اندیشـیده شـود. در 
واقـع باید از جهانی شـدن تجارت و اینترنتی 
شـدن دنیای امـروز در مرتع داری اسـتفاده و 
اطالعـات و برنامه های خـود را به روز کنیم.

در تغییر اقلیم نیز باید مشخص شود که 
مرتع داری چگونه باید با این واقعیت برخورد 
کند.  تبدیل  فرصت  به  را  تهدیدها  و  کرده 
برای  که  گفت  می  توان  نهایی  جمع بندی  در 
حفظ مرتع باید اقتصادی عمل کنیم تا مردم 
کار  این  الزمه  باشند.  داشته  مشارکت  ما  با 
کنیم  ایجاد  جذابیت  آنها  برای  که  است  این 
بگیرد.  را  قدیم  نسل  جای  جدید  نسل  تا 
جوان  مرتع داران  که  می  شود  دیده  امروزه 
مرتع داران  نمی شوند.  قدیمی ها  جایگزین 
در  شوند.  قدرتمندتر  اقتصادی  نظر  از  باید 
مورد محصوالت دامداری در مرتع پژوهش 
بیشتری باید انجام شود. باید از فناوری روز 
در اقتصادی کردن مرتع داری بهره برد. برای 
دارد  وجود  بادی  تلمبه های  امروزه  نمونـه 
تولیـــد  را  خانگــی  مصرف  برق  هم  که 
کار  این  می دهد.  را  دام  آب  هم  و  می  کند 
داشته  تأثیر  دامداران  اقتصاد  در  می  تواند 
کمبود  مشکل  کشور  که  امروز  یا  باشد. 
به عنوان  جاده ها  سطح  آب  از  دارد  آب 
برد. بهره  می توان  رایگان  عایق  سطح 

طبیعت ایران: متولی این باید ها و نباید ها کیست؟

مرتـع،  کارشناسـان  همـه  ارزانـی:  دکتـر 
و  مدیـران  چـه  و  دانشـجو  و  محقـق  چـه 
برنامه ریـزان، همـه می   توانند متولـی این کار 
باشـند به طوری کـه بـا حضـور و حساسـیت 
به موقـع بـه  گونـه ای عمـل شـود کـه کسـی 
باشـد. نداشـته  را  مراتـع  تخریـب  جـرات 

مهندس مقیمی: بحث ما مرتع و مرتع داری است 
ولی موضوع مرتع بسیار پیچیده بوده و نیاز به 
جلسات بیشتری برای بحث و بررسی دارد.

است، 
همچنیـن 

هـر  یـا  دانشـگاه 
کـه  دیگـری  بخـش 
بایـد  داشـته،  مطالعاتـی 
از آنهـا اسـتفاده شـود. بـرای 
مؤسســــــه  در  نمونــــــه 
تحقیقــات جنگلها و مراتع کشـور، 
طرح هـای ملـی خـوب و باارزشـی 
انجام شـده اسـت. هیـچ دلیلـی ندارد 
کـه گزارش هـا در مرکـز اسـناد بماند و 
جامعـه این قـدر از نظـر اطالعـات فقیـر 
باشـد. نشـریات و کتاب هـای خوبـی در 
مؤسسـه تدوین شـده اسـت که 

بایـد از آنهـا بهره بـرد و در تدوین طرح های 
مدیریتـی از ایـن تجربیات اسـتفاده کرد. در 
واقـع کارشناسـان بایـد در اغلـب طرح های 
کننـد. اسـتفاده  اطالعـات  ایـن  از  اجرایـی 

مـورد دیگر، حیات وحش کشـور اسـت 
کـه به دلیـل تنـوع زیسـتی فـراوان و تأمیـن 
درآمـد بـرای کشـور باید مورد توجه باشـد. 
یـک عرصـه باید یک نوع دام داشـته باشـد؛ 
اهلـی یـا وحشـی. در واقـع یـک عرصـه 
یـک مدیـر می  خواهد، تعـدد مدیریـت نباید 
پروانـه  نمی تـوان  و  باشـد  داشـته  وجـود 
شـکار یـک عرصـه را به یـک نفـر و پروانه 

دام همـان عرصـه را بـه فـرد دیگـر داد. 
خصوصـی  زمانـی  مـا  کشـور  مراتـع 
بودنـد و ملـی شـدند. اگـر قـرار اسـت ملی 
باشـند ابـزار خاصـی نیـاز دارند؛ 
می  خواهنـد،  نظـارت 
پایـش می  خواهنـد   که 
باید بـرای آنهـا فراهم 

. د شو
در  هـم  بوته کنـی 
گذشـته  گزارش هـای 
بـود  مهمـی  مسـئله 
کمتـر  امـروزه  ولـی 
مرتعـی  می  شـود  دیـده 
بوته کنـی  خاطـر  بـه 
حـال  شـود.  تخریـب 
اینجاسـت  سـؤال 
انـرژی   اگـر  کـه 
آیـا  شـود  تمـام 
مرتـع دار باید 
ه  ر بـا و د
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طبیعت ایران: آقای مهندس فیاض، جناب عالی 
به عنوان یک محقق و رئیس بخش تحقیقات 
مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  مرتع 
کشور، نظرات خود را در این مورد بیان کنید.

نبود  فعلی  مشکالت  ریشه  فیاض:  مهندس 
کشور  در  اجماع  مورد  توسعه  راهبرد  یک 
مرتع  حوزه  در  قانون  که  مشکالتی  است. 
ایجاد کرده باعث کاهش سطح مراتع شده و 

انرژی زیادی نیز از سیستم گرفته است.
درمورد قوانینی که در اختیار منابع طبیعی 
کشور است، تحقیقاتی را انجام دادیم و طرحی 
مدیریت های  کارایی  بررسی  تحت عنوان 
کنونی بر مراتع کشور اجرا شد. در این زمینه 
چند موضوع مطرح است که عبارتند از: تهیه 
باید  بررسی طرح  نظارت. در  اجرا و  طرح، 
مشخص باشد که طرح با قلمرو اجرا سازگار 
شرایط  با  آیا  اینکه  دوم  خیر؟،  یا  است 
بهره بردار مجری طرح هم سازگار است یا نه؟ 
و سوم اینکه وضعیت بودجه آن چگونه است؟ 
در قدم اول که تهیه طرح بود با چند اشکال 
تهیه کننده طرح  افراد  متأسفانه  مواجه شدیم. 
دقت الزم را به خرج نداده بودند که مشکالتی 
را در اجرا به وجود می   آورد. همچنین اجرای 
چند  هر  باید  او  و  است  مرتع دار  با  طرح ها 
کار  این  که  ارائه دهد  وقت یک بار گزارشی 
هم انجام نمی شد. در مورد نظام بودجه ریزی 
نیز متأسفانه اعتبارات بسیار کم در نظر گرفته 
می  شود و همین اعتبارات ناچیز هم در موقع 
مناسب در اختیار قرار نمی گیرد. طرح ها نیز 
بیشتر  دو سال  ولی  ساله هستند  معمواًل 10 
آغاز  بعدی  ادامه طرح  در  و  نمی شوند  اجرا 

می شود و این روند ادامه دارد.
در بحث نظارت نیز بررسی می   شد که آیا 
داده  ارائه  گزارشی  اینکه  و  دارد  ناظر  طرح 
است یا خیر؟ اگر گزارشی ارائه کرده ترتیب 
اثر داده شده یا خیر؟ معمواًل هم گزارش های 
درستی که سیستم را به جلو ببرد وجود ندارد.

موضوع  این  به  مسائل  این  عمده 
برمی گردد که نگاه مدیریت مراتع به برنامه ها، 

پروژه ای است و مدیریتی نیست.
طرح تحقیقی دیگری با عنوان امکان سنجی 
دست  در  عشایر  به  کوچ  مدیریت  واگذاری 
اجراست که سال پایانی را می گذراند. بررسی ها 

با  مرتبط  موارد  از  بسیاری  می دهد  نشان 
پروانه چرا اجرا نمی شود. در واقع طرح های 
با  اجرا  در  هم  و  تدوین  در  هم  مرتع داری 
مشکالتی مواجه بوده و به شکست انجامیده اند.
از طرفـی مشـکالت دامـداران به سـایر 
بخش هـای اقتصادی کشـور هـم مرتبط بوده 
نمی توانـد  به تنهایـی  جنگل هـا  سـازمان  و 
مشـکالت مـردم را حـل کنـد. در واقع اگر 
بخواهیـم ایـن مسـئولیت ها را از ســازمان 
جنگل هــا، مراتع و آبخیزداری کشور متوقع 
باشـیم باید سـازوکار، قوانین و ظرفیت های 
کنیـم. ایجـاد  سـازمان  در  نیـز  را  الزم 

مهندس ابوالحسن نیا: من همیشه معتقد بودم 
اجتماعی مشخصی  ما جایگاه  که مرتع داران 
نداشته اند؛ حتی عشایر ما که سرشناس ترین 
جایگاه  مملکت  این  در  هستند  ما  دامداران 
انجمن های  بحث  به تازگی  ندارند.  اجتماعی 
تب و تاب  صنفی  اتحادیه های  و  صنفی 
اگر  که  است  کرده  ایجاد  کشور  در  زیادی 
می   توان  شود  هدایت  به خوبی  ظرفیت  این 
از آن بهره برداری کرد. معتقدیم مشارکت در 
احیا، اصالح و حفاظت یک اصل است و در 
گذشته نادیده گرفته شده است. مرتع دار باید 
از مرتع حفاظت کند. در دوران خدمت خود 
متوجه شدم دولت اگر هیچ کاری را در مراتع 
برطرف  را  علوفه  کمبود  فقط  و  ندهد  انجام 
کند مرتع خودبه خود اصالح و احیا می   شود. 
دارند و  اتحادیه ها صندوق هم  امروزه چون 
پول های زیادی را جمع آوری کرده اند دولت 
می   تواند با کمک به آنها برای باال بردن توان 

اقتصادی، فعالیت های مفیدی داشته باشد.
در  موازی  تشکیالت  وجود  دیگر  مورد 
امور  سازمان  امروزه  است.  وزارتخانه  یک 
سـازمان  و  عشایری  امور  سازمان  اراضی، 
در  کشور،  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل هـا، 
واقع سه سازمان  یک وزارتخانه هستند. در 
در یک وزارتخانه اند که هر کدام علیه دیگری 
کار می   کنند و متأسفانه این سازمان ها رویکرد 

مشخص و همسویی ندارند.

ارائه  و  نظرات  جمع بندی  مقیمی:  مهندس 
طریق با توجه به پیچیدگی موضوع مرتع بسیار 
مدیریت  که  گفت  می  توان  ولی  است  مشکل 
نابساماني  وضعیت  چنان  از  مراتع  وضع  و 

برخوردار 
سامان  که  است 

از  نه  به آن،  بخشیدن 
طریق پیشنهاد بلکه  باید با 

راه حل  ارائه  و  ملي  عزم  یک 
الزام آور و تکلیفي  صورت گیرد. 

مدیریت  برای  باید  نگاه  یک  در 
که  باشیم  داشته  را  راهبردی  مراتع 

پایداری اکولوژیکی، پایداری اقتصادی 
و  مراتع  برای  را  اجتماعی  پایداری  و 

بهره برداران به وجود آورد. اینکه آیا سازمان 
جنگل ها با این امکانات و وظایف می  تواند 

آن را انجام دهد، خود مقوله دیگری است. 
نگاه به گذشته نشان مي دهد که چنین تغییري 
مراتع  مدیریت  موضوع  بخشیدن  سامان  و 
نیازمند اراده اي قوي، نواندیشي، آینده نگري، 
اتخاذ  سیاست گذاري،  درمجموع  و  تدبیر 
رویکرد و ارائه راهبرد جدیدي است. لذا باید 
با شهامت در پیچ بزرگي مبادرت به تدوین 
نقشه راه جدیدي کرد و آن را مبناي مدیریت 
امر  این  تحقق  تردید  بدون  داد.  قرار  کار 
آگاه، جدي  بزرگ،  مسئوالن  وجود  مستلزم 
قرن گذشته  نیم  در  و تالشگر است. حداقل 
به  مبادرت  مختلفي  انحای  و  اشکال  به  که 
براي  متعدد  برنامه هاي  و  سیاست ها  تدوین 
تکرار  به  بسیاری  کرده ایم فرصت هاي  مراتع 
و  شده  صرف  آزموده ها  آزمون  و  مکررات 
درس هاي  تجارب،  این  از  توانسته ایم  کمتر 
در  امروز  اما  بگیریم؛  کارسازي  و  آموزنده 
مقطعي از زمان قرار داریم که فرصت دیگري 
براي چنین آزمون و خطاهایي وجود ندارد 
و در این مرحله  باید با عزمي ملي و قصدي 
تاریخي«  »پیچ  این  با  متناسب  حتمي 

به اتخاذ رویکرد مناسب کنیم. مبادرت 

از حضور شما   ایران  نشریه طبیعت 
کمال  شفاف  گفتگوی  این  در 

تشکر را دارد و امیدوار است  
شده  ارائه  راهکارهای 

مورد توجه مسئوالن و 
برنامه ریزان کشور 

قرار گیرد.
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