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محمد فیاض* 

توقف روند تخریب مراتع و پاید اری اکوسیستم های مرتعی کشور، 
به  واگذاری  قابل  مسئولیت های  واگذاری  مراتع،  بهره وری  افزایش 
اقتصاد ی  وضعیت  بهبود  قوانین،  چهارچوب  د ر  د امد ار  عشایر 
از جمله  عشایر  و  مراتع  وضعیت  بهبود  هد  ف  با  مراتع  بهره برد اران 
افزایش  پیش نیاز  است.  عشایر  مراتع  مد یریت  پیش روی  مسائل 
چرای  تنگنای  رفع  مراتع،  تخریب  روند  توقف  و  مراتع  بهره وری 
از توان سرزمین( و چرای خارج از فصل است.  د ام مازاد )بیش 
غالب  جمعیت  معیشتی  اقتصاد  و  مراتع  از  مشاعی  بهره برد اری 
بهره برد ار از مراتع کشور از عوامل مهم، اساسی و زمینه ساز تخریب 
مراتع و یکی از موانع و علل عد م موفقیت اغلب طرح های د ولت 
د ر مد یریت مراتع بود ه و هست . این پد ید ه، انگیزه سرمایه گذاری 
د ر  بهره برد اران  سایر  که  است، چرا  کرد ه  مرتع د اران سلب  از  را 
مشارکت  سرمایه گذاری  د ر  ولی  هستند  شریک  بهره برد اری 
د ید ه  انفراد ی  مراتع  د ر  فقط  مرتع د اران  نمی کنند. سرمایه گذاری 

می شود که سهم اند کی از مراتع را د ر اختیار د ارند. 
اقلیم،  تغییر  پد ید ه  توأم  اثر  پیامد 
بروز خشک سالی های غیرطبیعی و روند 
افزایش تقاضا برای منابع ناشی از رشد 
مصرف  فرهنگ  تناسب  عد م  جمعیت، 
و  جامعه  تولید ی  شایستگی های  با 
اجرای طرح های توسعه کشور د ر سایر 
زمینه ساز  عوامل  د یگر  از  بخش ها، 
تأثیر  است.  مراتع  تخریب  تشد ید 
عملی آن کاهش سطح مراتع، کاهش 
توان تولید مراتع و تشد ید فشار بر باقی ماند ه مراتع بود ه است.
برای  تاکنون  توسعه  پنج ساله  برنامه های  تمام  ظرفیت 
افزایش  و  توسعه  احیاء،  اهد اف  و  انتظارات  عملیاتی  شد ن 
بهره وری مراتع، جوابگوی حل مسائل مراتع د ر چهارچوب 

برنامه های توسعه نبود ه است.
افزایش  قانون   14 ماد ه  د ر  شد ه  پیش بینی  تکالیف 
بهره وری د ر خصوص مراتع مصوب سال 1389 عملیاتی 
صورت  پیش بینی های  نیز  کارشناسی  لحاظ  به  و  نشد ه 

گرفته د ر قانون یاد شد ه واقع بینانه نبود ه است.

بهره برد اران مراتع ایران 
هستند.  عشایر  و  روستاییان  بیشتر  ایران  مراتع  اصلی  بهره برد اران 
د ر  روستا  د ر  د ائم  سکونت  به د لیل  روستایی  بهره برد اران  د ام  چرای 
د و  د ر  مراتع  از  بهره برد اران عشایر  ولی  انجام می شود،  فصول  تمام 
د ام  چرای  برای  مراتع  آماد گی  با  متناسب  قشالق،  و  ییالق  قطب 
استفاد ه می کنند )یوسفی، 1392(. به عبارت د یگر چرای د ام عشایر از 
مراتع د ر تمام فصول سال انجام نمی شود، از این رو د ر بخشی از سال 
به د لیل حذف چرای د ام فرصت استراحت برای مراتع فراهم خواهد 
شد. د ر مراتع میان بند مابین مسیر ییالق و قشالق چرای د ام عشایر 

د ر د وره کوتاه کوچ انجام می شود.
د ر کشور، 916 هزار خانوار از مراتع بهره برد اری می کنند. عشایر 
با 230 هزار خانوار بهره برد ار و یک میلیون نفر جمعیت یک چهارم از 
بهره برد اران مراتع را تشکیل می د هند. عشایر به د لیل شیوه بهره برد اری 
ییالق و قشالق یک ظرفیت حفاظتی برای مراتع هستند، آنها مرتع 
را محل تأمین معاش خود می د انند، از این رو به آن تعلق خاطر د ارند.

میانگین مساحت مرتع هر خانوار عشایر 
150 هکتار، میانگین تعد اد د ام آنها 112 رأس 
)100 رأس سبک و 12 رأس سنگین(، عرصه 
میلیون   34/5 آنها  بهره برد اری  تحت  مراتع 
هکتار و تعد اد واحد د امی آنها 25/7 میلیون 
رأس است. 28 د رصد د ام و 38 د رصد مراتع 

کشور تحت مد یریت عشایر است. 
راه  کیلومتر   30 حد اکثر  روزانه  عشایر 
روز   3 تا   2 حد اقل  از  بعد  و  می پیمایند 

استراحت، د وباره به کوچ اد امه می د هند. به طور معمول عشایر، 5 ماه 
د ر ییالق، 4 ماه د ر قشالق و مابقی را د ر مسیر بین ییالق و قشالق 
هستند. نابود ی مراتع میان بند و تغییر کاربری آنها به معنی از بین رفتن 
ایل راه ها است که نقش مهمی د ر زند گی عشایر کوچ رو د ارد. پیامد از 
بین رفتن ایل راه، کمبود علوفه به مد ت سه ماه برای د ام عشایر است. 
از حد تحمل ظرفیت  بیش  میان بند زمینه حضور  مراتع  نابود ی 
مراتع را برای چرای د ام د ر مراتع فراهم می کند. پیامد حضور بیش 
از حد د ام تخریب مراتع و استمرار آن تخریب و فرسایش خاک و 

د رنهایت کاهش توان تولید مراتع است. 
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محد ود شد ن برنامه ها د ر مد یریت مراتع به تأمین علوفه 
است،  مراتع شد ه  کارکرد های  از سایر  غفلت  د ام، موجب 
از جمله تأمین آب سالم، افزایش د بی پایه رود خانه های د ائمی 
و جلوگیری از تبد یل  شد ن به رود خانه های فصلی، کارکرد 
حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از طغیان آفات د ر مزارع 
و باغات، کاهش گازهای گلخانه ای، پاید اری زنبورد اری، 
و...  گرد شگری  توسعه  صنعتی،  و  د ارویی  گیاهان  تولید 
سود اگری زمین بخش قابل توجهی از ظرفیت د ولت را د ر 
مد یریت مراتع )سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزد اری( د رگیر 
رسید گی به تخلفات زمین خواری کرد ه و غیرمستقیم کارایی 
سازمان یاد شد ه را د ر سایر وظایف تحت تأثیر قرار د اد ه است.

برای  الزم  ظرفیت  از  برنامه ریزی  سنتی  الگوهای 
با شرایط  د ولت  تشکیالت  توان  و  برنامه ها، ساختار  تطابق 
سریع  تغییرات  با  شرایط  این  است،  نبود ه  برخورد ار  جد ید 
می د هد. قرار  تأثیر  تحت  را  طبیعی  منابع  و  کرد ه  بروز 

کاهش جمعیت چوپانان باتجربه و عد م تربیت نسل جوان 
واگذاری  و  آن ها  جای  به  جایگزین 
بگیر  حقوق  کارگران  به  گله  مد یریت 
کارکرد  خارج  شد ن  به  منجر  موقت، 
قرن  چند ین  پشتوانه  با  بومی  د انش 
مثبت  نقش  و  شد ه  مراتع  مد یریت  د ر 
د انش  به  متکی  رمه گرد انی  شیوه 
مناطق  از  بسیاری  د ر  و  بومی، ضعیف 
.)1380 )د ادآفرید،  است  شد ه  حذف 

عشایر  که  مناطقی  د ر  مراتع   
گذشته  از  بیش  یافته اند،  اسکان 
د ر  می رسد  نظر  به  شد ه اند،  تخریب 
د امد اری  اغلب  که  اسکان  شرایط 

با  کنونی  الگوی  د ر  است  بهتر  است،  کشاورزی  با  توأم 
گیرد.  صورت  اصالحاتی  مراتع  وپاید اری  حفظ  هد  ف 
د ر  آنچه  از  را  الزم  ارزیابی های  قانون،  اجرای  نحوه  د ر 
اجرای قانون اتفاق افتاد ه، ند اریم، این نقیصه ناشی از این است 

که تهیه کنند ه، مجری و ناظر یک مرجع واحد است.

چالش های مرتبط با نحوه مد یریت 
کوچ عشایر و ورود زود هنگام د ام به مرتع

پد ید ه ورود زود هنگام د ام عشایر به مراتع به خصوص به مراتع 
ییالقی یکی از علل مهم د ر تخریب مراتع مورد بهره برد اری عشایر 
است. نتیجه این تخریب کاهش توان تولید مرتع، عد م تکافوی علوفه 
مراتع تخریب شد ه برای تغذیه د ام عشایر و پیامد آن افت وزن د ام، 
کاهش ضریب باروری د ام و د رنهایت کاهش د رآمد عشایر است.

د الیل ورود زود هنگام د ام عشایر به مرتع
1-کاهش قابل توجهی از سطح مراتع میان بند 

2- د شواری های کوچ سنتی با د ام به د الیل:
صنعتی،  و  روستایی  شهری،  مناطق  توسعه  کشاورزی،  توسعه   .1
تجاوز به حریم کوچ، د ر نتیجه سختی هد ایت گله د ر مسیر های کم 

عرض و خطر تلفات برخورد با وسایط نقلیه
بنیه  بهار و ضعف  اوایل  تأمین علوفه د ر مسیر کوچ د ر  2. مشکل 
اقتصاد ی د امد ار د ر این فصل از سال به د لیل پشت سر گذاشتن فصل 

هزینه زمستانی برای د ام
مرتع  به  عشایر  هم جوار  مراتع  د ر  روستایی  د ام های  ورود   .3
برای  عشایر  ترغیب  د ر نتیجه  عشایر،  د ام  ورود  از  قبل  عشایری، 
د امد اران  استفاد ه  از  پیشگیری  جهت  مرتع  به  زود هنگام  ورود 

روستایی از مراتع عشایر
4. نوعی احساس عد م امینت نگرانی از سرقت راهزنان گله

بهره وری و اقتصاد عشایر
د رآمد اصلی عشایر از د ام و محصوالت د امی است، منابع تولید تحت 
است: برخورد ار  پایین  بهره وری  از  زیر  د الیل  به  عشایر  مد یریت 

اغلب  د ر  بره گیری  نرخ  بود ن  پایین   .1
د امد اران عشایری تا کمتر از 75 د رصد است.

و  تناسب  عد م  و  هم زمان  زایش  عد م   .2
توازن د ر وزن بره ها هنگام عرضه به بازار

به  بره  زود هنگام  فروش  و  مالی  نیاز   .3
ناچار، برای اغلب عشایر فرصت استفاد ه از 
را  بیشتر  د رآمد  و  تولید  به  د ستیابی  ظرفیت 

سلب کرد ه است 
د ام  فروش  فصل  د ر  د ام  ارزان تر  فروش   .4
به د لیل هم زمانی  به سایر فصول سال،  نسبت 
به  عشایر  توسط  د ام  فروش  و  عرضه  فصل 

خصوص د ر خشک سالی ها
5. نقش انفعالی و ند اشتن نقش کارآمد د ربخش بازرگانی محصول 
مد ت  و  میزان  با  متناسب  د ام  فروش  از  سود  سهم  بود ن  کم  و 
و  فروش  واسطه های  از جمله  بازار  عناصر  سایر  به  نسبت  سرمایه 

فروشگاه های عرضه گوشت
6. عد م تناسب روند افزایش هزینه تولید ) تغذیه تکمیلی زمستان »جو 
و...«، واکسن و د ارو، کارگر، حمل و نقل( با روند افزایش قیمت گوشت
7. عد م استفاد ه از علم نوین تغذیه به تناسب تغییرات فصل و نیاز تغذیه ای د ام

تعامل د ولت با عشایر و گمارد ن مسئولیت به عشایر
عشایر از جمله بهره برد ارانی هستند که پیشینیان آنان د ر چهارچوب 
سازگار  و  منطقی  نظمی  پایه  بر  بومی  د انش  و  ایلی  مد یریت  نظام 
با کارکرد های طبیعت برای چرای د ام از مراتع استفاد ه می کرد ه اند. 
بعد از ملی  شد ن مراتع، د ولت مسئول مد یریت مراتع شد. برای انجام 
د امد اران  برای  مراتع  ممیزی  پایه  بر  چرا  مجوزهای  مسئولیت  این 
نتیجه این روند  ذی حق صاد ر ولی کمتر موفق به کنترل آن ها شد. 

تضعیف جایگاه و کارکرد مد یریت مرد می شد.

بخش زمین سوداگری
دولت ظرفیت از قابلتوجهی
)سازمان مراتع مدیریت در را
آبخیزداری( و مراتع جنگلها،
تخلفات به رسیدگی درگیر
غیرمستقیم و کرده زمینخواری
کاراییسازمانیادشدهرادرسایر
وظایفتحتتأثیرقراردادهاست.
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چالش های طبیعی 
چالش ناشی از تغییر اقلیم

مراتع از جمله محیط های طبیعی هستند که تأثیر پذیری مستقیم از تغییرات 
آب و هوایی د ارند. افزایش د ما مؤثرترین وجه تأثیر تغییر اقلیم بر پوشش 
گیاهی مراتع است. تأثیر افزایش د ما د ر افزایش هد ررفت رطوبت خاک به 
خصوص الیه سطحی خاک، افزایش مصرف آب گیاه، همچنین تغییر د ر 
مراحل مختلف فعالیت های حیاتی گیاهان و عد م امکان استقرار نهال های 
نورسته از بذور را د ر برخی از گونه ها د ر پی د اشته است. بررسی های 
انجام شد ه د ر کشت و استقرار 62 گونه از پهن برگان علفی د ائمی بومی 
مراتع ایران نشان د اد، افزایش د ما بر خشک  شد ن نهال های نورسته د ر 
فصل تابستان )شکل1 و 2( و خشک  شد ن بذور جوانه زد ه د ر ابتد ای 
مراحل رویش از جمله اثرات تغییر اقلیم بر پوشش گیاهی مراتع بود ه است.
این چالش می تواند بر تولید مراتع، میزان موفقیت روش های رایج 
اصالح مراتع، استمرار د وره تأمین آب شرب د ام از چشمه سارهایی که 
پیش از این به د لیل وجود برف زمان طوالنی تری د ارای آب بود ه و باعث 
چرای متعاد ل تر د ر عرصه چرا می شد و اکنون تمرکز و تخریب ناشی از 

افزایش چرا د ر منابع شرب محد ود تر را د ر پی د اشته است. 

راه حل ها
مسائل مربوط به کوچ و ورود زود هنگام د ام عشایر به مرتع 

د ر  عشایر  کوچ  قلمرو  و  میان بند  مراتع  کاربری  تغییر   .1
قانون ممنوع شد ه است. عرصه های باقی ماند ه مراتع میان بند 
با عالئم  است،  نشد ه  د اد ه  کاربری  تغییر  تاکنون  که  عشایر 
تخلف  هرگونه  با  و  مشخص  آن ها  محد ود ه  نشانه هایی  و 
از  و  قانونی  برخورد  اراضی  گونه  این  کاربری  تغییر  د ر 
مسئولیت  واگذاری  خصوص  این  د ر  شود،  جلوگیری  آن 
حفاظت از این اراضی طی فرایند ی قانونی به عهد ه عشایر 

گذاشته شود.
2. مراتع میان بند ی که پیش از این قلمرو کوچ عشایر بود ه 
مطالعه و  است، مورد  یافته  تغییر  کاربری ها  به سایر  ولی 
شناسایی قرار گیرد و د ر خصوص امکان سنجی بازگرد اند ن 
و  بررسی  میان بند  مراتع  به عنوان  قبلی  کاربری  به  آن ها 
تصمیم گیری و متناسب با شرایط هر منطقه پیشنهاد های الزم 
تهیه و برای اجرا به نهاد های قانونی ذی ربط ارجاع شود.
روستاییان  د ام  چرای  از  ناشی  مشکالت  رفع  برای   .3
پایان  و  رویش  فصل  اول  د ر  عشایر  مراتع  از  هم جوار 
اختیار  مرتع،  از  عشایر  د ام  خروج  از  بعد  چرا  فصل 
غیر  د ام  ورود  از  جلوگیری  برای  عشایر  به  قانونی 
نیز  مسئول  نهاد های  و  شود  د اد ه  عشایری  مراتع  به 

حمایت های قانونی الزم را به عمل آورند.
4. برای مسئله امنیت مسیر کوچ بررسی های الزم انجام 
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شود و مناطقی که د ر معرض چنین مشکلی هستند مشخص 
امور  سازمان  فی مابین  مشترک  جلسه  د ر  آن  گزارش  و 
عشایر کشور، نمایند گان عشایر، سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزد اری کشور و نیروی انتظامی نسبت به رفع مشکل و 

تصمیم گیری الزم اقد ام شود.
ابتد ای بهار د ر مسیر  5. برای حل مشکل تأمین علوفه د ر 
رفته  بین  از  میان بند  مراتع  که  مناطقی  خصوص  به  کوچ  
د ام  تعد اد  و  زمانی  تقویم  برای  مورد نیاز  علوفه  و  اتراقگاه ها  است، 

مورد نظر د ر آن پیش بینی شود.

افزایش بهره وری و اقتصاد عشایر
ورود  از  جلوگیری  بره ها،  زود هنگام  فروش  از  جلوگیری  برای   .1
د ستیابی  برای  بره ها  رشد  سن  پتانسیل  از  استفاد ه  و  مرتع  به  بره ها 
به بازد ه اقتصاد ی بیشتر، پرواربند ی بره ها تا مرحله رسید ن به وزن 
مطلوب با حمایت د ولت با فراهم کرد ن تسهیالت کوتاه مد ت )تا زمان 
توسط  شد ه  اجرا  الگوی  توسعه  شود.  انجام  پروار(،  از  بعد  فروش 
سازمان امور عشایر د ر برخی از استان ها متناسب با شرایط هر استان 

می تواند مناسب باشد.
منصفانه تر  سهم  از  برخورد اری  و  محصول  بازرگانی  بخش  د ر   .2
عشایر  ورود  مناسب  روش های  بررسی  تولید،  از  حاصل  سود  از 
کارایی  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  محصول  عرضه  مراحل  به 
پایتخت  حومه  د ر  مناسب  محل  د ر  سبک  د ام  عرضه  مید ان  ایجاد 
شیوه هایی  سایر  همچنین  مورد نیاز،  زیرساخت های  پیش بینی  و 
از  را  عشایر  سهم  محصول  بازرگانی  فرایند  د ر  می تواند  که 
گیرد. قرار  بررسی  مورد  کند،  منطقی تر  تولید  از  حاصل  د رآمد 

3. مد یریت گله از طریق مد یریت قوچ اند ازی یا استفاد ه از تکنولوژی 
تلقیح مصنوعی د ر فصل مناسب و جلوگیری از حضور د ائم قوچ د ر 

گله به منظور فراهم کرد ن شرایط برای زایش هم زمان و تولید بره های 
تقریبًا هم سن و برخورد ار  شد ن از شرایط بهتر برای عرضه به بازار 

مصرف
4. آموزش تغذیه متناسب با نیازهای فیزیولوژیک د ام به د امد اران به 
منظور افزایش نرخ باروری و کاهش تلفات )مفید ی و همکاران، 1397(
5. کاهش افت تولید ناشی از مشکالت بهد اشتی و جلوگیری از تلفات 
ناشی از شیوع بیماری ها از طریق آموزش های الزم به عشایر برای 

واکسن به موقع د ام توسط د امد اران تحت نظر سازمان د امپزشکی
و  بخشنامه ها  قالب  د ر  شد ه  تجربه  روش های  مشارکت  د ر   .6
د ستورالعمل ها موفقیت قابل قبولی ند اشته است. رسمیت بخشید ن به 
نقش و حضور عشایر د ر نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری د ر مسائل 
مربوط به مراتع عشایر ظرفیت کارآمد تری برای ایجاد بستر مناسب 
جهت مشارکت عشایر د ر برنامه های مربوط به مراتع عشایری است. 
از د ام های مختلف  تغییرات  بانک اطالعات و پایش روند  ایجاد   .7
کشور با مسئولیت معاونت امور د ام و مشارکت سازمان امور عشایر 
کشور، د  فتر امور مراتع کشور، مرتع د اران و اتحاد یه ها و تشکل های 
د ر  آنها  از  استفاد ه  و  تغییرات  روند ها،  شناخت  منظور  به  صنفی 

برنامه ریزی برای افزایش بهره وری 

راه حل ها د ر چالش های طبیعی 
1. جبران هد ررفت آب باران با استفاد ه از روش های ذخیره رطوبت 

د ر اکوسیستم های مرتعی
2. بازنگری د ر روش های کنونی اصالح و احیای مراتع و امکان سنجی 
مراتع  د ر  وبذرکاری  بذرپاشی  جای  به  نهال کاری  روش  از  استفاد ه 

نیمه استپی
عرض های  د ر  پایین تر  عرض های  مرتعی  گونه های  از  استفاد ه   .3
جغرافیایی باالتر )سیاه منصور و فیاض، 1397؛ فیاض و همکاران، 1397(
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با همکاری اعضای گروه راهبرد ی مرتع

د انشگاه  طبیعی  منابع  پرد یس  استاد  ارزانی  حسین  آقایان  د کتر 
تحقیقات  مؤسسه  هیئت علمی  عضو  فیاض  محمد  مهندس  تهران، 
جنگلها و مراتع کشور، د کتر رزاقی کارشناس مسائل مشارکت از 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزد اری کشور، د کتر باغستانی عضو 
یزد،  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  تحقیقات  مرکز  هیئت علمی 
مهند س یوسفی مد یر کل منابع طبیعی و آبخیزد اری استان مرکزی، 
مراتع کشور،  امور  د  فتر  بازنشسته  ارشد  کارشناس  مقیمی  مهند س 
مهند س خاد می مرتع د ار عشایری از استان مرکزی و عضو انجمن 
صنفی مرتع د اران، د کتر افتخاری عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات 
جنگلهاو مراتع کشور، حسین سلحشور مرتع د ار روستایی از استان 
امور عشایر کشور،  آذربایجان غربی، مهند س صفرزاد ه از سازمان 
د کتر نعمت اللهی از سازمان امور عشایر کشور، د کتر خورشید ی استاد 
د ام،  امور  معاونت  از  مهند س صابری  د انشگاه شهید بهشتی،  اقتصاد 
 د کتر انصاری از مؤسسه تحقیقات علوم د امی، آقای پهلوان مرتع د ار و 
عضو انجمن صنفی مرتع د اران از استان مازند ران، مهند س بهزاد مد یر 
کل د  فتر امور مراتع کشور، آقای شیرانی نمایند ه مرتع د اران عشایر 
کوچ رو از استان چهارمحال و بختیاری، آقای هد اوند د امد ار نمونه 
کشوری د ر سال 1395، از استان تهران، مهند س والی کارشناس د ام 
و د امد ار، سرکار خانم د کتر رضوی از انجمن های مرد م نهاد عشایری، 
مرحوم سرکار خانم مهند س اژد ری از انجمن های مرد م نهاد عشایری.
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