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گفتوگوی چالشی

در میزگرد کارشناسی «طبیعت ایران» تأکید شد

مديريت مراتع ،نيازمند تدوين نقشه راه جديد
گفتوگوی
چالشی این شماره نشریه «طبیعت ایران»
درباره چالشهای مدیریت مراتع ایران و راهکارهای خروج
از آنها است .میهمانان این گفتوگو آقایان دکتر حسین ارزانی ،عضو
هیئتعلمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،مهندس عباداهلل ابوالحسننیا و
مهندس جواد مقیمی ،کارشناسان پیشکسوت بازنشسته و مجرب سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشور و مهندس محمد فیاض ،رئیس بخش تحقیقات مرتع و عضوهیئتعلمی
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 .ازاینرو بررسی ابعاد مختلف این روند و آسیبشناسی آن توسط کارشناسان مربوطه
و ارائه راهکارهای الزم به مراکز تصمیمگیری و برنامهریزی نظام ،امری ضروری بهنظر میرسد .بررسی این
موضوع در گفتوگوی کارشناسی با توجه به ابعاد و پیچیدگی آن حکایت از ضرورت تداوم بحث و تبادل نظر
کارشناسی در نشستهای علمی دیگر دارد.
طبیعتایران:چالشهایاساسیمدیریتمراتعایرانچیست؟چراروندتخریبمراتعکشورسیرصعودیدارد؟
آیا مشکالت مربوط به قوانین موجود است یا اجرای قوانین؟ یا این وضعیت پیامد مسائل دیگری است؟
مهندس ابوالحسننیا :در بیشتر کشورها مراتع در اختیار حکومتها است .حتی در
کشورهای همجوار نیز مدیریت مراتع در اختیار دولت است .در کشور ما از دوره
صفویه به بعد بحث مراتع ،عشایر و دام مطرح شد .از سال  1307که

دکتر حسین ارزانی
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مهندس جواد مقیمی

مهندس عباداهلل ابوالحسننیا

مهندس محمد فیاض

کشور دارای قوانین مدونی میشود بحث عرصههای منابع طبیعی
بهویژه جنگل وارد قوانین ثبتی شدند .در واقع همان موقع قانون
ثبت جنگلها بهنام اشخاص ممنوع میشود یا به حکام وقت گفته
میشود که باید اطالع کاملی از وضعیت جنگل ،چمنزار و مراتع
کشور داشته باشند و بر آنها نظارت کنند .از سال  1320به بعد بخش
مرتع به شکل خاصی خود را نشان میدهد .اینجانب برای اولین بار
در استان اردبیل ،دشت مغان متوجه پروانه چرایی شدم که در سال
 1322توسط وزارت کشور صادر شده بود .در سال  1325پروانه
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
زیادی از چوپانها دامدار شناخته شدند درصورتیکه چوپانی یک
شغل و حرفه محسوب میشود.
در سـال  1342اولیـن دسـتورالعمل ممیـزی مرتـع تدویـن و
مدیریـت و نظـارت بهرهبـرداری از مراتـع بهطـور کامـل در اختیار
دولـت قـرار گرفـت .دریافـت علفچـر در پروانـه چراهایـی کـه
از سـال  1342بـه بعـد صـادر شـده بـود ،ممنـوع شـد و تـا چنـد
سـال پیـش این ممنوعیـت ادامه داشـت .اکنـون تحتعنـوان تمدید
پروانـه چـرا مبلغـی از دامـدار دریافـت شـده و بـه خزانـه ریختـه
میشـود .پـس از تشـکیل وزارت منابـع طبیعـی هیئتهـای ممیزی
بهشـکل قانونیتـر شناسـایی شـدند و فعالیت آنها تاکنـون نیز ادامه
داشـتهاند .برایناسـاس چندین دسـتورالعمل نوشـته شـده که آخرین
آن در سـال  1395تدویـن شـده و مـورد اسـتناد و عمـل اسـت.

خوشـبختانه بهطـور تقریبـی بیـش از  90درصـد مراتـع کشـور
ممیزی شـده اسـت .در مراتـع عرفی و عشـایری مشـکالت ما کمتر
از مراتـع روسـتایی اسـت .بیشـتر معضلات کشـور در ایـن زمینـه
مربـوط به مراتع روسـتایی اسـت .مراتع عمومی بهرهبردار مشـخصی
دارنـد و تعـداد افـراد مشـخصی از آنهـا اسـتفاده میکننـد ،ولـی در
روسـتا مراتـع در اختیار شـورا اسـت و شـورا هر کاری که دوسـت
داشـته باشـد میتوانـد انجـام دهـد! امـروزه یکـی از بزرگتریـن
مشـکالت مراتـع وجـود قوانیـن متضـاد بـا یکدیگـر اسـت .بعد از
انقلاب اسلامی که الیحـه واگذاری اراضـی بهتصویب رسـید بحث
واگذاریها بهشـکل شـفاف مطرح شـد .در سالهای گذشـته هنگام
تدویـن تجـارب سـی سـاله در سـازمان ،بـه مـورد جالبـی برخورد
کـردم کـه ذکـر آن خالـی از لطـف نیسـت .قبلاً واگـذاری اراضـی
بسـیار سـخت بـوده و مراحـل متعـددی داشـت؛ بهطوریکـه بـرای
واگـذاری یـک هکتار از اراضی بیـن جاده تهران و کـرج به اردوگاه
آموزشوپـرورش ،ابتـدا وزارت کشـاورزی موافقـت میکرد ،سـپس
در هیئت دولت و مجلس سـنا تصویب میشـد و در خاتمه شـخص
اول مملکـت تأییـد میکـرد تـا یک هکتـار از اراضی ملـی را آنهم
بهصـورت اجـاره بـه آموزشوپـرورش بدهنـد .درحالیکـه امـروزه
متأسـفانه هـزاران هکتـار مراتـع ملـی چه دامدار داشـته باشـد یا نه
بهراحتـی واگـذار میشـود .طبـق آمـار غیررسـمی ،هر سـال حدود
 450هـزار هکتـار از اراضـی ملـی کشـور به مـردم یا دسـتگاههای
دولتی واگذار میشـود که منشـأ آن از الیحه واگذاری اراضی بوده و

بهصراحـت
مـاده قانونـی دارد.
بـه ایـن صـورت کـه تمـام
دسـتگاههای اجرایـی کـه قصـد انجـام
طـرح عمرانـی را دارنـد ابتـدا بایـد از منابـع
طبیعـی زمیـن بگیرنـد و اگـر منابـع طبیعـی در آن
نقطـه زمیـن نداشـته باشـد ،آنـگاه میتواننـد زمیـن
بخرنـد .یعنـی بـا ایـن روال در اصـل تمـام طرحهـای
عمرانی به اراضی ملی سـوق داده شـده اسـت .بیشـتر
زمینهـای واگـذار شـده ،جـزو مراتـع هسـتند.
بـرای همیـن بحـث واگذاریهـا ،مراتـع کشـور
را بهشـدت مـورد تهدیـد قـرار داده اسـت.
قانونـی بـا موضـوع حقـوق دامـدار در
گذشـته مطرح شـده بـود .امروزه نیـز یا مجوز
بـه بسـیاری از افـراد داده نمیشـود یـا اینکـه
تعـدادی از افـراد حقـوق دامـدار را خریـده و
بـرای آن مجـوز واگـذاری مرتـع میگیرنـد.
سـپس در ادامـه پروانـه را باطـل کـرده و
عرصـه را بـه طرحهـای صنعتـی و عمرانـی
واگـذار میکننـد .بـرای همیـن مراتع ما
بـا ایـن قوانیـن متضـاد
ر و بـهر و

اسـت کـه متأسـفانه قوانیـن فقـط بهنفـع افـراد نوشـته میشـود.
بـرای نمونـه قانـون رفـع موانـع تولیـد بهتازگـی تصویـب شـده کـه
براسـاس آن هـر روز هـزاران متـر مربـع از عرصههـای ملـی آزاد را
میتـوان بـه مـردم داد و از سـند منابـع طبیعـی کـم کـرد! متأسـفانه
دسـتگاه متولـی منابـع طبیعـی هـم ایـن مسـئله را تأییـد میکنـد.
امـروزه مـا بـا ایـن مشـکالت مواجـه هسـتیم و سـازمانهای
مسـئول منابـع طبیعـی کشـور بیشـتر فعالیتهـای خـود را بـر
واگـذاری متمرکـز کردهانـد تـا احیـا ،اصلاح و حفاظـت.
طبیعــت ایــران :آیــا مشــکالتی کــه جنابعالــی اشــاره
کردیــد بهدلیــل در اولویــت نبــودن منابــع طبیعــی بــرای
مســئوالن مربوطــه اســت؟
مهنـدس ابوالحسـننیا :بنـده از ابتـدای تهیـه
برنامههـای پنجسـاله توسـعه کشـور کـه
بعـد از انقالب اسلامی تدوین شـده
اسـت در بخـش مرتبـط
بـا منابـع
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،3پیاپی  ،10مرداد -شهریور 1397
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طبیعـی
داشـتهام.
حضـور
در تمامـی برنامههـای توسـعه
اقتصادی -اجتماعی کشـور ،کشـاورزی
و منابـع طبیعـی در اولویـت سـوم بـه بعـد
قـرار داشـته اسـت .در واقـع میتـوان گفـت کـه
کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـرای دولتهـا اهمیتـی
نـدارد .ابتـدا خدمـات و صنعت
در اولویت بـوده و مورد
سـوم یـا چهـارم
میتوانـد کشـاورزی
و منابع طبیعی باشـد.
در اصـل خـود دولت
نمیخواهـد ایـن کار
را انجـام
دهـد.

براسـاس قوانیـن انگلیـس ،در این کشـور از  200سـال پیش
تاکنـون هیـچ مزرعـهای تقسـیم نشـده اسـت و براسـاس قوانیـن
وراثتـی پـس از مـرگ مالـک ،مزرعـه تنهـا بـه پسـر بـزرگ
خانـواده میرسـد و اجـازه تفکیـک داده نمیشـود .بزرگترین
آفـت در بخـش کشـاورزی تفکیک و تبدیل اراضی اسـت .ما
هـزاران هـزار هکتـار از باغهـا و اراضی خـوب و حاصلخیز
کشـورمان را بـه شـهر تبدیـل کردهایـم .براسـاس مـاده
 10قانـون زمیـن شـهری تمـام مراتـع اطـراف شـهرها
بـه زمیـن شـهری تبدیـل شـده اسـت؛ درحالیکه در
قانـون زمیـن شـهری بـه اراضی مناسـب احداث
مسـکن اشـاره شـده اسـت .بـرای نمونـه
اراضی شـهر پردیس ،همه ملی هسـتند.
در کشــور متأســفانه در
اراضــی ملــی هــر
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کاری میتواننــد انجــام دهنــد و حتــی مناطــق حفاظتشــده
بهبهانــه توســعه مــورد تجــاوز و واگــذاری قــرار میگیرنــد.
بــرای ســاخت اتوبــان اولیــن قربانــی ،اراضــی ملــی هســتند.
طبیعــت ایــران :آقــای مهنــدس مقیمــی ،نظــر جنابعالــی
درمــورد مشــکالت فعلــی مراتــع چیســت و ریشــه مشــکالت از
کجــا ناشــی میشــود؟
مهنــدس مقیمــی :مطالبــی را کــه آقــای مهنــدس ابوالحســننی ا
عنــوان کردنــد را میتــوان از دو زاویــه مــورد بحــث قــرار داد؛
یکــی مســئله بهرهبــرداری و مســائل و مشــکالت آن اســت کــه
مــا بــا آن مواجــه هســتیم و دوم تغییرکاربریهــا کــه ایشــان
مطــرح کردنــد .مرتــع یــک اکوسیســتم پویــا اســت ولــی در ایــران
پــس از انقــاب بــه زمیــن مرتــع بهعنــوان اراضــی مــوات نــگاه
شــده اســت و مــوات را بایــد حضانــت کــرد .مــردهای کــه بایــد
آنرا زنــده کــرد .پــس مشــکل اول نــوع نــگاه بــه مراتــع اســت.
در دورههــای قبــل از ســال  1341همــه امــاک متعلــق به ســلطان
بــوده اســت .ســلطان هــم همــه کاره بــوده و میتوانســته امــاک
و مراتــع کــه مــوات تصــور میشــده را ببخشــد یــا بگیــرد .پــس
از ملــی شــدن جنگلهــا و مراتــع تــا ســال  1357ایــن قضیــه
منتفــی اعــام شــد .بعــد از مدتــی مجــددا ً نــگاه مســئوالن بــه
مرتــع بهعنــوان مــوات و همــان نــگاه قبلــی برگشــت .از ســال
 1361کــه قانــون احیــای اراضــی نوشــته شــد و بــا اراضــی ملــی
و مرتــع بهصــورت اراضــی مــوات برخــورد شــد ایــن دیــدگاه
ســرعت بیشــتری بــه ایــن موضــوع داد.
بــا همیــن نــگاه اســت کــه قانــون تبدیــل اراضــی شــیبدار،
(کــه اکثــرا ً جــزو مراتــع خــوب مــا هــم هســتند) بــه بــاغ نوشــته و
ابــاغ میشــود .ایــن قانــون اخیــرا ً مصــوب شــده و در بســیاری
از اســتانها 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
فاجعهبــاری خواهــد افتــاد .بــا توجــه بــه مســائل آبــی کشــور و
خشکســالیها در شــرایطی کــه باغهــای آبــی در حــال خشــک
شــدن بــوده و فقــط ده درصــد باغهــا دیــم هســتند ،تبدیــل
اراضــی ملــی و مراتــع بــه بــاغ چــه اهدافــی را دنبــال میکنــد؟
آیــا بهجــز تصــرف اراضــی و در انتهــا تبدیــل کــردن آنهــا بــه
ویــا در آینــده هــدف دیگــری میتــوان 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
منابــع ملــی و مراتــع و برعکــس درخوشبینانهتریــن حالــت،
فقــط و فقــط ،دیــدگاه کشــاورزی بــه مراتــع و منابــع ملــی اســت.
در مــورد مســئله بهرهبــرداری دام از مرتــع در تصویــب
قانــون جنگلهــا و مراتــع کشــور در ســال  1338بــه موضــوع
بهرهبــرداری اراضــی مرتعــی اشــاره شــده اســت .در واقــع
ســازمان جنگلبانــی براســاس مــاده  45مشــخص میکنــد کــه

دامهــا چــه زمانــی بــه مرتــع برونــدِ ،کــی برگردنــد و چــه تعــدادی
اســتفاده کننــد؟ اولیــن بــار اســت کــه دولــت وارد ایــن مباحــث
میشــود .البتــه آن موقــع ،هــم کــه دام کــم بــود و هــم مدیــر
خوبــی از مرتــع بهرهبــرداری میکــرد.
بعــد از آن در ســال  1342اولیــن ضابطــه بهرهبــرداری از مراتــع
بعــد از ملــی شــدن نوشــته شــده و در ســال  1348مجــدداً ضوابــط
و شــرایط چــرای دام در مراتــع بهطــور مشــروح تدویــن شــد.
در واقــع در ایــن ضابطــه بهطــور مشــروح چگونگــی شناســایی
دامــدار و تعلــق دام بــه مرتــعدار آمــده اســت .بــا ایــن مقدمــه
شــروع بــه ممیــزی کردنــد.در ســال  1362و بعــد از انقــاب،
دســتورالعملهایی نوشــته شــد کــه پیامــد آن بهیکبــاره تعــداد
زیــادی دامــدار بهوجــود آمــد و متأســفانه هنــوز هــم آثــار
زیانبــار آن بــر چهــره مراتــع دیــده میشــود .ایــن فشــارها
روی مراتــع تــا ســال  1369وجــود داشــت کــه در ادامــه باعــث
شــد دســتورالعمل نســبت ًا خوبــی در ســال  1380نوشــته شــود.
البتــه آخریــن شــیوه بهرهبــرداری در ســال  1395ارائــه شــد
و تکامــل یافــت .برخــی مشــکالت ایــن دســتورالعملها
بهمــرور اصــاح و بســیاری از موانــع آن برطــرف شــد.
ا بعــد از ملــی شــدن جنگلهــا ( )1341گفته شــد که
مثـ ً
حــق علفچــر گرفتــه نشــود یــا مراتــع غیرقابــل انتقــال
هســتند ،ســپس بــا مشــکالت بهوجــود آمــده اجــازه
انتقــال مراتــع طــی ضوابطــی داده شــد .هــدف
آنهــا ایــن بــود کــه تعــداد دامــدار زیــاد نشــود.
درمجمـوع با دسـتورالعملهای جدید مشـکل
چندانـی نداریـم ولـی وقتـی به مرحلـه اجرا میرسـیم با مشـکالت
بسـیاری روبـهرو میشـویم .بـا ایـن قوانیـن و مـدل تشـکیالتی
(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 دادهایم کـه طبق ضوابط مشـخصی
بهرهبـرداری کنـد ولـی آیـا اینگونـه عمـل میشـود؟ از طرفـی
دسـتگاه اجرایـی بایـد اعتبـارات و امکانـات کافـی داشـته باشـد.
دسـتگاه اجرایـی به هـر دلیلی نتوانسـته دسـتورالعملهای مربوط به
کنتـرل چـرا در طبیعت را اجرا کنـد و چون اجرا نکـرده در مدیریت
مراتـع هـم موفـق نبـوده اسـت .مثلاً مراتـع قشلاقی کـه پروانـه
ال حدود  9مـاه مجبور به حضور دام هسـتند
چهارماهـه دارنـد معمو ً
و کسـی هـم نمیتوانـد دامـدار را بیـرون کنـد .ایـن روش مدیریتی
غلـط اسـت و بایـد با راهـکار دیگری با این مسـائل برخورد شـود.
حـدود  20سـال 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 تقریبـ ًا کار موفقـی بود.
همچنیـن اعتبـارات دفتـر فنـی مرتـع در برنامـه چهـارم بهطور
متوسـط سـاالنه  12/5میلیارد تومـان بوده و حاال پس از  20سـال
بـه حـدود  4/7میلیـارد تومان کاهـش یافته اسـت .در واقـع با این

اعتبـارات و کمبودها کارشـناس بخـش مرتع عملاً نمیتواند کاری
بـرای مدیریـت چـرا یـا فعالیتهای دیگـر مرتع انجـام دهد.
مشـکالت مراتع روسـتایی بسـیار حادتر اسـت .قوانیـن مربوط
بـه ایـن مراتـع تقریبـ ًا شـبیه قوانیـن مراتع عشـایری اسـت بـا این
تفـاوت کـه شـورای روسـتا ،رئیـس آن اسـت؛ یعنـی مـا عملاً در
مـورد مراتـع روسـتایی ،نقـش چندانی نداریـم .روسـتاییها از اول
بهـار بـه آفتـابرو رفته و تـا زمسـتان میتواننـد در مراتـع بمانند.
درنتیجه مراتع روسـتایی بهشـدت فرسـوده شـده و اکوسیستم مراتع
روسـتایی بهسـرعت رو بـه تخریـب مـیرود .بایـد فکـری بهحـال
مراتـع روسـتایی کـرده و مسـئوالنه با آنهـا برخورد کـرد .یکی از
راهکارها اسـتفاده از بخشـداریها و تحت فشـار قـرار دادن آنها
اسـت تـا بتـوان مدیریتـی بـر این مراتـع ارائـه کرد .بـه عبارت
دیگـر هماکنـون مراتـع روسـتایی تقریبـ ًا کنترل نمیشـود.
طبیعــت ایــران :جنــاب مهنــدس مقیمــی چگونــه
میتوانیــم در شــرایط فعلــی بــر ایــن مشــکالت
فایــق آییــم؟ مــا در گذشــته طرحهایــی مثــل
طــرح مرتــعداری یــا تعــادل دام و مرتــع را
داشــتیم .چــرا در عمــل ایــن طرحهــا
ناموفــق بودنــد؟
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،3پیاپی  ،10مرداد -شهریور 1397
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مهنـدس مقیمی :درمـورد طرحهای
مرتـعداری بـرای نزدیـک بـه 34
میلیـون هکتـار طـرح تهیه شـده که
 18/5میلیـون هکتـار آن مصـوب
شـده و فقـط  13میلیـون هکتار در
دسـت اجـرا اسـت .اثربخشـي ايـن
عمليـات در اراضـــي مرتعــــي
بسـيار محــــدود بـوده اسـت .اين
طرحهـا بهطـور عمـده بهصـورت
دولتـي تهيـه شـده و اجـرا و نظـارت نيـز
دولتي اسـت .شـيوه نگـرش دولتـي موجب
دخالـت نکـردن مؤثـر بهرهبـرداران شـده و
چنـدان مـورد اقبـال آنهاواقع نشـده اسـت.
ذينفعـان اغلـب بـا ايـن رويكـرد بيگانهاند
و آن را
بـاور ندارند
و حتـي در
مـو ا ر د ي

اجتماعـي و فرهنگـي طرحهـا بـوده اسـت.
طــرح تعــادل دام و مرتــع هــم در ســال
 1380تهيــه شــد و بــراي يــك دوره 10
ســاله بهتصويــب رســيد و در برنامــه ســوم
توســعه كشــور گنجانــده شــد .ایــن طــرح
ا پیشــرو بــوده و بهخوبــي در آن
كامــ ً
ســعي شــد بــا اســتفاده از تجربيــات،
سياســتها و روشهــاي اجرايــي گذشــته
و ديگــر عوامــل مؤثــر بــر مديريــت پايــدار
مراتــع ،معضــات و روشهــاي رفــع آنهــا
نیــز يكپارچــه و جامــع نگریســته شــود.
بـا اينكه بخشهـاي مشـاركت ،آموزش
و ترويـج در طـرح مذكـور لحـاظ شـده بود
امـا بـاز هم ايـن طرحهـا در قالـب تفكرات
دولتـي تهيـه و مـوارد مثبت اشـاره شـده در
آنهـا بسـيار كمرنـگ شـد .متأسـفانه ايـن
طـرح كـه رويكـرد آن ميتوانسـت شـروع
راهبـرد جديـدي بـراي مديريـت مناسـب و
پايـدار مراتـع كشـور باشـد بهدليـل قضاوت
شـتابزده و شـايد تـا حـدودي بداخالقـي
برخـي كارشناسـان اعـم از دولتـي و
غيردولتـي از همـان ابتـداي اجـرا با اشـكال
مواجـه و متوقـف شـد.
طبیعـت ایـران :شـما بـه دو موضـوع
مشـارکت و اقتصـاد اشـاره کردیـد .اهمیـت
ایـن دو مقولـه در مدیریـت مراتع چیسـت؟

منجربـه تضـاد و تقابـل بيـن بخـش
دولتـي و مجريـان طرحهـا شـده اسـت.
يـك تحليـل كلـي حاكـي از آن اسـت
كـه طرحهـاي مذكـور بهلحـاظ فنـي
و اكولوژيـك داراي مشـكالت كمتـري
بـوده امـا اساسـيترين اشـكال در
زمينـه موفـق نشـدن آنهـا ،نبـود توجـه
كافـي و وافـي بـه مسـائل اقتصـادي،
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مهنــدس مقیمــی :در جهــان ،مديريــت منابــع
طبيعــي بهصــورت تكاملــي ،رويكردهــا و
مراحلــي را طــي کــرده
و از مرحلــه کالســیک
صرفــ ًا اقتدارگــرا (تــا
حــدود ســال )1970
توســط دولتهــا ،بهمــرور
بهســمت مديريــت مشــاركتي
جوامــع محلــي حركــت کــرده اســت.
نبايــد فرامــوش كــرد كــه امــروزه موضــوع
حكمرانــي منابــع طبيعــي (Governce
 )of Natural Resourcesمقولــهاي
جاافتــاده و بســيار بااهميــت اســت کــه مــا
هــم گريــزي از آن نداريــم جــز اينكــه از
چهارچوبهــاي آن باخبــر شــويم و منطبــق
بــا ويژگيهــاي اقتصــادي ،اجتماعــي،
فرهنگــي و بومــی از آن اســتفاده کنیــم.

در رویکـرد مشـارکتی ،جامعـه در فراينـد
تصميمسـازي ،تصميمگيـري و تدويـن
سياسـتها مشـاركت فعـال دارد .همچنیـن
اقتصاد و معيشـت جوامع محلي بهعنوان يك
اصـل اساسـي مـورد توجـه قـرار ميگيـرد.
دانـش محلـي بهعنـوان بخـش جداييناپذيـر
در برنامـه مديريـت ديـده ميشـود.
ترويـج مديريـت شـفاف مـورد توجـه قـرار
ميگيـرد و باالخـره یـک جامعـه پاسـخگو
را در برنامههـای اجراشـده ،ایجـاد میکنـد.
در برنامههــای فعلــی متأســفانه هنــوز
تقريبــ ًا همــان رويكــرد اقتدارگرایانــه
دولتــي امــا اينبــار بــدون پشــتوانهها و
ضمانتهــاي اجرايــي اجــرا میشــود؛
درنتيجــه در نظــام حاكــم بــر مديريــت
عرصههــاي مرتعــي در روابــط اجتماعــي
نهتنهــا رويكــرد منطقــي و خردمندانــه
برقــرار نشــده بلكــه تاحــدودي خــأ
مديريــت نیــز مشــهود بــوده کــه خــود
يكــي از داليــل جــدي و اساســي تخريــب
مراتــع اســت.
درمـورد موضـوع اقتصاد میتـوان گفت
کـه امـروزه اصليتريـن علـت پايـداری
مراتـع جنبه اقتصـادي آن بـراي بهرهبرداران
و دامـداران اسـت .هرچنـد برخـي مراتـع
عالوهبـر توليـد علوفـه ،كاركردهـا و
اسـتفادههاي ديگـري نيـز دارنـد ولـي در
شـرايط فعلـي در تمامـي مراتـع كاركـرد
اصلـي ايـن منابع ،گلـهداري و پـرورش دام
بـا اسـتفاده از علوفـه آن بـدون توجـه بـه
جنبههـاي پايـداري و توليـد اسـت .انتظـار
بيهـودهاي اسـت ،از مرتـعدار و دامـداري
كـه اقتصـاد ضعيفـي دارد و اولويـت اولـش
حفـظ دام اسـت بخواهيـم كـه اولويـت
اول خـود را بـه حفـظ و پايـداري مراتـع
اختصـاص دهـد .بیشـتر دامـداران داراي
اقتصـاد ضعيـف و معيشـتي بـوده و از ايـن
نظـر بهشـدت آسـيبپذير هسـتند .بنيـان
ايـن اقتصـاد معيشـتي بـه منابعـي وابسـته
اسـت كـه هـم بنـا بـه ماهيـت وضـع فعلـي
مراتـع و هـم بهسـبب ريسـكهاي تحميلـي
بـه آن (شـرايط بـازار ،بـروز خشـكي و
خشكسـالي) از دامنـه نوسـاني عـدم قطعيت
شـديد برخـوردار بـوده و به بيـان ديگر اين
شـيوه معيشـت مطلقـ ًا پايدار نيسـت .اگر در

یـک جمعبنـدی کلـی بخواهیـم که مسـائل
مرتـع و مرتـعداری کشـور را حـل کنیـم
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
اجتماعـی مرتـعداران .حـال سـؤال ایـن
اسـت کـه آیـا سـازمان جنگلهـا ،مراتـع
و آبخیـزداری کشـور بـا ایـن وظایـف و
بنیـه نحیـف و ضعیـف میتوانـد اینهـا را
عملیاتـی کند؟ پاسـخ بـه نظر منفی اسـت و
بایـد فکـر دیگـری کـرد.
طبیعـت ایـران :آقـای دکتـر ارزانـی،
جنابعالـی کـه سالهاسـت در زمینـه مرتع
تدریـس و تحقیـق میکنید و رئیـس انجمن
علمـی مرتعداری هم هسـتید مشـکالت این
حـوزه را چگونـه دسـتهبندی میکنیـد و
راهحـل را در چـه میدانیـد؟
دکتر ارزانـــی :زمانـی تیم کارشناسی منسجمی
داشـتیم کـه براسـاس برنـامههـــــای
توسعـــه کشــور قانونـی را نوشـتند کـه در
دولـت و مجلـس تصویـب شـد .امـروزه
بـا توجـه بـه تغییـر سیاسـتهای کشـور و
برنامههـای توسـعهای به یک تیم کارشناسـی
متناسـب نیاز اسـت .بـرای نمونه بـا توجه به
کاهـش اعتبـارات موجـود در بخـش مرتـع
یکـی از راههـای تأمیـن اعتبـار اسـتفاده از
ظرفیتهـای آن اسـت .آیـا تـا بهحـال اتفاق
افتـاده کـه کارشناسـان گردهم جمع شـوند و
در ایـن مـورد صحبــــت کننـــد؟ در واقع
متخصصـان مرتع در جایگاه خــود نیسـتند.
مـا بایـد توانمندیهـای خودمـان را
ثابـت کنیم تا کسـی بـدون مشـورت ،به خود
اجـازه ندهـد تـا در مـورد اراضـی شـیبدار
تصمیـم بگیـرد و مجـوز تغییـر کاربـری
مرتـع بـه بهانه ایجـاد بـاغ را صادر کنـد .در
رابطـه با قوانیـن ،تیم کارشناسـی منسـجم و
معتقـدی نیاز اسـت .زمانی که قانـون مربوط
بـه مرتـع را وضـع میکردیـم  15میلیـون
نفـر جمعیـت داشـتیم درحالیکـه امـروزه
جمعیتـی معـادل  80میلیـون نفـر داریـم.
در رابطـه بـا توسـعه هـم ،برنامههـای
توسـعهای 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
کنیـم .همچنیـن بـه بهانـه حفـظ منابـع
پایـه نیـز نبایـد جلـوی توسـعه را بگیریـم
بلکـه بایـد بیـن آنهـا تعـادل ایجـاد کنیـم.
آقــای مهنــدس ابوالحســننیا گفتنــد
کــه براســاس آمــار فعلــی مــا 86
میلیــون هکتــار مرتــع داریــم .وقتــی از
گردوخــاک صحبــت میشــود میگوییــم
پوشــش گیاهــی ایجــاد کنیــم؛ مراتــع
کــه پوشــش گیاهــی دارنــد پــس چــرا
نادیــده گرفتــه میشــوند و رقمــی
معــادل  4/7میلیــارد تومــان بــه آن اعتبــار

داده میشــود؟ پــس بایــد بهگونــهای
ثابــت شــود کــه مراتــع مهــم هســتند.
همچنیــن گفتــه میشــود کــه یکــی از
معضــات اساســی کشــور آب اســت .نیمــی
از بارندگــی در مراتــع میبــارد بنابرایــن
مراتــع در تنظیــم و کنتــرل آب مهــم هســتند
و بایــد در مدیریــت آنهــا بیشــتر مراقــب
باشــیم .مســئوالن بایــد توجــه داشــته باشــند
کــه مراتــع نقــش مهمــی را در حیــات تمــام
موجــودات بهویــژه انســانها دارنــد.
در مــورد مســائل اکولوژیــک هــم چندیــن

ســال اســت کــه از مشــارکت مــردم
حــرف میزنیــم و روزبــهروز یــگان
حفاظــت را مجهزتــر میکنیــم .مشــارکت
رکنــی دارد کــه بایــد در آن بــه اقتصــاد
مــردم توجــه شــود .ضــروری اســت کــه
شــغل مرتــعداری را اقتصــادی کنیــم تــا
مرتــعداران بــا مــا مشــارکت کننــد.
در مـورد طرحهـای مرتـعداری با توجه
بـه کمبـود منابـع مالـی ،در تهیـه طرحهایی
کـه یکبـار بـرای مـدت طوالنـی اجـرا
میشـوند بایـد دقـت بیشـتری بـهکار گرفته
شـود و نـکات فنـی بایـد بهخوبـی در آنهـا
لحـاظ شـود تـا بـرای  30سـال آینـده هـم
بتـوان از آنهـا اسـتفاده کرد.

مـورد دیگر روشهای مرتعداری اسـت.
بـا توجه به محدود شـدن اعتبـارات دولتی و
خصوصـی ،برای هزینـه بهینه اعتبـارات اگر
مرتعـی وضـع خوب یـا متوسـطی دارد نباید
ی صـورت بگیـرد چراکـه
بـرای آن هزینـها 
خـود بهصـورت طبیعـی احیـا میشـود امـا
درصورتیکـه فقیـر باشـد بایـد بـرای آن
هزینـه شـود ،بهعبـارت دیگـر در مـورد
صـرف هزینه بایـد اولویتبندی انجام شـود.
مسـئله دیگـر ،اطالعـات اسـت .بخـش
تحقیقـات ،اطالعـات خوبـی تولیـد کـرده
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است،
همچنیـن
دانشـگاه یـا هـر
بخـش دیگـری کـه
مطالعاتـی داشـته ،بایـد
از آنهـا اسـتفاده شـود .بـرای
نمونــــــه در مؤسســــــه
تحقیقــات جنگلها و مراتع کشـور،
طرحهـای ملـی خـوب و باارزشـی
انجام شـده اسـت .هیـچ دلیلـی ندارد
کـه گزارشهـا در مرکـز اسـناد بماند و
جامعـه اینقـدر از نظـر اطالعـات فقیـر
باشـد .نشـریات و کتابهـای خوبـی در
مؤسسـه تدوین شـده اسـت که

بایـد از آنهـا بهره بـرد و در تدوین طرحهای
مدیریتـی از ایـن تجربیات اسـتفاده کرد .در
واقـع کارشناسـان بایـد در اغلـب طرحهای
اجرایـی از ایـن اطالعـات اسـتفاده کننـد.
مـورد دیگر ،حیاتوحش کشـور اسـت
کـه بهدلیـل 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 میخواهد ،تعـدد مدیریـت نباید
وجـود داشـته باشـد و نمیتـوان پروانـه
شـکار یـک عرصـه را به یـک نفـر و پروانه
دام همـان عرصـه را بـه فـرد دیگـر داد.
مراتـع کشـور مـا زمانـی خصوصـی
بودنـد و ملـی شـدند .اگـر قـرار اسـت ملی
باشـند ابـزار خاصـی نیـاز دارند؛
نظـارت میخواهنـد،
پایـش میخواهنـد که
باید بـرای آنهـا فراهم
شو د .
بوتهکنـی هـم در
گزارشهـای گذشـته
مسـئله مهمـی بـود
ولـی امـروزه کمتـر
دیـده میشـود مرتعـی
بـه خاطـر بوتهکنـی
تخریـب شـود .حـال
اینجاسـت
سـؤال
کـه اگـر انـرژی
تمـام شـود آیـا
مرتـعدار باید
د و بـا ر ه

بوتهکنـی کنـد یـا مـن کارشـناس بایـد چیز
دیگـری را معرفـی کنـم؟ در کتـاب «مراتـع
جهــــان پیشـرفتها و چشـمانداز آینـده»
مـواردی مطـرح شـده کـه اگـر بـه آنهـا
پرداختـه نشـود مرتـعداری مـا در حاشـیه
قـرار میگیـرد .مثلاً در مورد رشـد جمعیت
و تأمیـن امنیـت غذایی کـه به مراتـع صدمه
میزنـد بایـد راهکاریاندیشـیده شـود .در
واقـع باید از جهانی شـدن تجارت و اینترنتی
شـدن دنیای امـروز در مرتعداری اسـتفاده و
اطالعـات و برنامههای خـود را بهروز کنیم.
در تغییر اقلیم نیز باید مشخص شود که
مرتعداری چگونه باید با این واقعیت برخورد
کرده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
در جمعبندی نهایی میتوان گفت که برای
حفظ مرتع باید اقتصادی عمل کنیم تا مردم
با ما مشارکت داشته باشند .الزمه این کار
این است که برای آنها جذابیت ایجاد کنیم
تا نسل جدید جای نسل قدیم را بگیرد.
امروزه دیده میشود که مرتعداران جوان
جایگزین قدیمیها نمیشوند .مرتعداران
باید از نظر اقتصادی قدرتمندتر شوند .در
مورد محصوالت دامداری در مرتع پژوهش
بیشتری باید انجام شود .باید از فناوری روز
در اقتصادی کردن مرتعداری بهره برد .برای
نمونـه امروزه تلمبههای بادی وجود دارد
که هم برق مصرف خانگــی را تولیـــد
میکند و هم آب دام را میدهد .این کار
میتواند در اقتصاد دامداران تأثیر داشته
باشد .یا امروز که کشور مشکل کمبود
آب دارد از آب سطح جادهها بهعنوان
سطح عایق رایگان میتوان بهره برد.
طبیعت ایران :متولی این بایدها و نبایدها کیست؟
دکتـر ارزانـی :همـه کارشناسـان مرتـع،
چـه محقـق و دانشـجو و چـه مدیـران و
برنامهریـزان ،همـه میتوانند متولـی این کار
باشـند بهطوریکـه بـا حضـور و حساسـیت
بهموقـع بـه گونـهای عمـل شـود کـه کسـی
جـرات تخریـب مراتـع را نداشـته باشـد.
مهندس مقیمی :بحث ما مرتع و مرتعداری است
ولی موضوع مرتع بسیار پیچیده بوده و نیاز به
جلسات بیشتری برای بحث و بررسی دارد.
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طبیعت ایران :آقای مهندس فیاض ،جنابعالی
بهعنوان یک محقق و رئیس بخش تحقیقات
مرتع مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
کشور ،نظرات خود را در این مورد بیان کنید.
مهندس فیاض :ریشه مشکالت فعلی نبود
یک راهبرد توسعه مورد اجماع در کشور
است .مشکالتی که قانون در حوزه مرتع
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
تحتعنوان بررسی کارایی مدیریتهای
کنونی بر مراتع کشور اجرا شد .در این زمینه
چند موضوع مطرح است که عبارتند از :تهیه
طرح ،اجرا و نظارت .در بررسی طرح باید
مشخص باشد که طرح با قلمرو اجرا سازگار
است یا خیر؟ ،دوم اینکه آیا با شرایط
بهرهبردار 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
مواجه شدیم .متأسفانه افراد تهیهکننده طرح
دقت الزم را بهخرج نداده بودند که مشکالتی
را در اجرا بهوجود میآورد .همچنین اجرای
طرحها با مرتعدار است و او باید هر چند
وقت یکبار گزارشی ارائه دهد که این کار
هم انجام نمیشد .در مورد نظام بودجهریزی
نیز متأسفانه اعتبارات بسیار کم در نظر گرفته
میشود و همین اعتبارات ناچیز هم در موقع
مناسب در اختیار قرار نمیگیرد .طرحها نیز
ال  10ساله هستند ولی دو سال بیشتر
معمو ً
اجرا نمیشوند و در ادامه طرح بعدی آغاز
میشود و این روند ادامه دارد.
در بحث نظارت نیز بررسی میشد که آیا
طرح ناظر دارد و اینکه گزارشی ارائه داده
است یا خیر؟ اگر گزارشی ارائه کرده ترتیب
ال هم گزارشهای
اثر داده شده یا خیر؟ معمو ً
درستی که سیستم را بهجلو ببرد وجود ندارد.
عمده این مسائل به این موضوع
برمیگردد که نگاه مدیریت مراتع به برنامهها،
پروژهای است و مدیریتی نیست.
طرح تحقیقی دیگری باعنوان امکانسنجی
واگذاری مدیریت کوچ به عشایر در دست
اجراست که سال پایانی را میگذراند .بررسیها

نشان میدهد بسیاری از موارد مرتبط با
پروانه چرا اجرا نمیشود .در واقع طرحهای
مرتعداری هم در تدوین و هم در اجرا با
مشکالتی مواجه بوده و به شکست انجامیدهاند.
از طرفـی مشـکالت دامـداران به سـایر
بخشهـای اقتصادی کشـور هـم مرتبط بوده
و سـازمان جنگلهـا بهتنهایـی نمیتوانـد
مشـکالت مـردم را حـل کنـد .در واقع اگر
بخواهیـم ایـن مسـئولیتها را از ســازمان
جنگلهــا ،مراتع و آبخیزداری کشور متوقع
باشـیم باید سـازوکار ،قوانین و ظرفیتهای
الزم را نیـز در سـازمان ایجـاد کنیـم.
مهندس ابوالحسننیا :من همیشه معتقد بودم
که مرتعداران ما جایگاه اجتماعی مشخصی
نداشتهاند؛ حتی عشایر ما که سرشناسترین
دامداران ما هستند در این مملکت جایگاه
اجتماعی ندارند .بهتازگی بحث انجمنهای
صنفی و اتحادیههای صنفی تبوتاب
زیادی در کشور ایجاد کرده است که اگر
این ظرفیت بهخوبی هدایت شود میتوان
از آن بهرهبرداری کرد .معتقدیم مشارکت در
احیا ،اصالح و حفاظت یک اصل است و در
گذشته نادیده گرفته شده است .مرتعدار باید
از مرتع حفاظت کند .در دوران خدمت خود
متوجه شدم دولت اگر هیچ کاری را در مراتع
انجام ندهد و فقط کمبود علوفه را برطرف
کند مرتع خودبهخود اصالح و احیا میشود.
امروزه چون اتحادیهها صندوق هم دارند و
پولهای زیادی را جمعآوری کردهاند دولت
میتواند با کمک به آنها برای باال بردن توان
اقتصادی ،فعالیتهای مفیدی داشته باشد.
مورد دیگر وجود تشکیالت موازی در
یک وزارتخانه است .امروزه سازمان امور
اراضی ،سازمان امور عشایری و سـازمان
جنگلهـا ،مراتع و آبخیزداری کشور ،در
یک وزارتخانه هستند .در واقع سه سازمان
در یک وزارتخانهاند که هر کدام علیه دیگری
کار میکنند و متأسفانه این سازمانها رویکرد
مشخص و همسویی ندارند.

برخوردار
است كه سامان
بخشيدن به آن ،نه از
طريق پيشنهاد بلكهبايد با
يك عزم ملي و ارائه راهحل
الزامآور و تكليفي صورت گيرد.
در یک نگاه باید برای مدیریت
مراتع راهبردی را داشته باشیم که
پایداری اکولوژیکی ،پایداری اقتصادی
و پایداری اجتماعی را برای مراتع و
بهرهبرداران بهوجود آورد .اینکه آیا سازمان
جنگلها با این امکانات و وظایف میتواند
آن را انجام دهد ،خود مقوله دیگری است.
نگاه به گذشته نشان ميدهد كه چنين تغييري
و سامان بخشيدن موضوع مديريت مراتع
نيازمند ارادهاي قوي ،نوانديشي ،آيندهنگري،
تدبير و درمجموع سياستگذاري ،اتخاذ
رویکرد و ارائه راهبرد جديدي است .لذا بايد
با شهامت در پيچ بزرگي مبادرت به تدوين
نقشه راه جديدي کرد و آن را مبناي مديريت
كار قرار داد .بدون ترديد تحقق اين امر
مستلزم وجود مسئوالن بزرگ ،آگاه ،جدي
و تالشگر است .حداقل در نيم قرن گذشته
كه به اشكال و انحای مختلفي مبادرت به
تدوين سياستها و برنامههاي متعدد براي
مراتع کردهايم فرصتهاي بسياری به تكرار
مكررات و آزمون آزمودهها صرف شده و
كمتر توانستهايم از اين تجارب ،درسهاي
آموزنده و كارسازي بگيريم؛ اما امروز در
مقطعي از زمان قرار داريم كه فرصت ديگري
براي چنين آزمون و خطاهايي وجود ندارد
و در اين مرحلهبايد با عزمي ملي و قصدي
حتمي متناسب با اين «پيچ تاريخي»
مبادرت به اتخاذ رويكرد مناسب کنیم.

نشریه طبیعت ایران از حضور شما
در این گفتگوی شفاف کمال
تشکر را دارد و امیدوار است
راهکارهای ارائه شده
مورد توجه مسئوالن و
مهندس مقیمی :جمعبندی نظرات و ارائه برنامهریزان کشور
طریق با توجه به پیچیدگی موضوع مرتع بسیار قرار گیرد.
مشکل است ولی میتوان گفت که مديريت
و وضع مراتع از چنان وضعيت نابساماني
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