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در مراتع انفرادی دیده می شود که سهم اندکی از مراتع را در اختیار دارند.
3. پیامد اثر توأم پدیده تغییر اقلیم، بروز خشک سالی های غیرطبیعی 
و روند افزایش تقاضا برای منابع ناشی از رشد جمعیت، عدم تناسب 
فرهنگ مصرف با شایستگی های تولیدی جامعه و اجرای طرح های 
تشدید  زمینه ساز  عوامل  دیگر  از  بخش ها،  سایر  در  کشور  توسعه 
تخریب مراتع است و تأثیر 
سطح  کاهش  آن  عملی 
تولید  توان  کاهش  مراتع، 
بر  فشار  تشدید  و  مراتع 
باقی مانده مراتع بوده است.
برنامه های  ظرفیت   .4
برای  توسعه  پنج ساله 
انتظارات  شدن  عملیاتی 
و  توسعه  احیا،  اهداف  و 
مراتع،  بهره وری  افزایش 
مسائل  حل  پاسخگوی 
چهارچوب  در  مراتع 
نبوده  توسعه  برنامه های 

است.
پیش بینی  تکالیف   .5
قانون  ماده 14  در  شده 
عملیاتی   ،1389 سال  مصوب  مراتع  در مورد  بهره وری  افزایش 
نشده و ازنظر کارشناسی نیز پیش بینی های انجام شده، در قانون 

یادشده واقع بینانه نبوده است.
محدود  و  روستایی  نواحی  برای  جامع  توسعه  الگوی  نبود   .6
شدن اقدامات به تأمین زیر ساخت ها و کم توجهی به ظرفیت ها و 
فرصت های افزایش تولید و درآمد روستاییان، فشار را به مراتع 

تشدید کرده است. 
روستاها،  توسعه  الگوی  از  مستقل  نیز  مرتع داری  طرح های 

نتوانسته اند روند تخریب مراتع روستایی را متوقف کنند. 
7. محدود شدن برنامه ها در مدیریت مراتع به تأمین علوفه دام، 
موجب غفلت از سایر کارکردهای مراتع شده است، ازجمله تأمین 

از مشکالت  پیچیده تر  و  بیشتر  مراتع روستایی  و مسائل  مشکالت 
مراتع عشایری است. از مهم ترین مشکالت مراتع روستایی می توان 
بهره برداری،  واحدهای  نبودن  اقتصادی  مالکیت،  چون  مواردی  به 
مهارت  عشایری،  مرتع داران  )اصواًل  روستاییان  آموزش  عدم 
بهره برداران،  تعدد  دارند(،  روستایی  مرتع داران  به  نسبت  بیشتری 

قریب  اکثریب  بودن  مشاعی 
روستایی،  مراتع  اتفاق  به 
مراتع  در  دام  مداوم  حضور 
نبودن  اقتصادی  روستایی، 
مشکالت  دام،  گله های 
مراتع عشایری،  با  مرزبندی 
مراتع  و  حریم  مراتع  مرز 
روستا،  در  غیر حریم 
از  برخی  نادرست  مدیریت 
روستا،  اسالمی  شوراهای 
افراد  به  مراتع  اجاره 
دام  کنترل  عدم  غیربومی، 
نظارت  عدم  و  روستاییان 
الزم بر تعداد دام و چرای 

مرتع اشاره کرد.

 مسائل و الزامات بهبود مراتع
روند  توقف  و  مراتع  بهره وری  افزایش  پیش نیاز   .1
)بیش  مازاد  دام  چرای  تنگنای  رفع  مراتع،  تخریب 
است.  فصل  از  خارج  چرای  و  سرزمین(  توان  از 
جمعیت  معیشتی  اقتصاد  و  مراتع  از  مشاعی  بهره برداری   .2
مهم  و  اساسی  عوامل  از  کشور  مراتع  از  بهره بردار  غالب 
و  موانع  از  یکی  همچنین  مراتع،  تخریب  در  زمینه ساز 
است.  مرتع داری  بیشترطرح های  موفقیت  عدم  علل 
این پدیده انگیزه سرمایه گذاری را از مرتع داران برخوردار گرفته است؛ 
به دلیل اینکه سایر بهره برداران در بهره برداری شریک هستند، ولی 
در سرمایه گذاری مشارکت نمی کنند. سرمایه گذاری مرتع داران فقط 
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- تغییر کاربری گاهی با هدف فراهم کردن زمینه بهبود مراتع )ازجمله 
تأمین کمبود علوفه( و اقتصاد بهره بردار، موضوعی حساس و پیچیده 
است، از این رو نباید تا قبل از اطمینان از وجود قوانین کارآمد برای 

جلوگیری از انحراف از اهداف، به آن رسمیت داده شود. 
مدیریت  یا  دام ها  پرورش  مدیریت  دامداری،  راندمان  افزایش   -
دوقلو زایی  زایش،  هم زمانی  تلفات،  کاهش  ازجمله  گله  اقتصادی 
درصد  بردن  باال  آن،  دوره  کردن  کوتاه  و  زایش  درصد  افزایش  و 
سرعت  افزایش  هورمون تراپی،  قسر،  دام های  خروج  زنده مانی،  
فصل،  از  بره زایی خارج  تبدیل،  افزایش ضریب  پرواربندی،  رشد، 
انتخاب دام های برتر و اصالح نژاد، جیره نویسی و بهبود تغذیه، اندازه 
اقتصادی گله، رعایت موارد بهداشتی و ...( از دیگر ضرورت های 

افزایش بازدهی است. 
- پرواربندی با دام های کوچک جثه و با تعداد مناسب دام )250 
رأس( برای بسیاری از خانواده های روستایی میسر نیست، بنابراین 
باید در زمینه ترکیب گله، پرواربندی با تعداد کم، اصول و فرمول 
داده  آموزش صحیح  روستایی  دامداران  به   ... و  پروار  در  تغذیه 

شود .
-  بره ها در زمان مناسب از شیر گرفته شوند، در زمان، تعداد، 
شرایط، مدیریت و تغذیه مناسب پروار شوند و در موعد مقرر وارد 
بازار شوند تا پرواربندی علمی و اقتصادی شود. اجرای این کار 

در روستا نیاز به آموزش دارد.
- خروج دام های غیر مولد از مرتع و کاهش فشار بر مراتع می تواند 
ضمن کمک به اقتصاد بهره بردار فشار بر مراتع را نیز کاهش دهد .
- تقویت زنجیره تولید، بازاریابی و صادرات محصوالت دامی، 
برندسازی محصوالت دامی )محصوالت سبز، پاک یا ارگانیک(، 

جهت افزایش درآمدها.
- نقش سه رکن بازرگانی محصوالت دامی شامل تولیدکننده، 
واسطه و مصرف کننده باید به گونه ای اصالح شوند که پایداری 
نظام تولید تضمین و فرصت های شغلی با حفظ سهم هر یک 
در چرخه بازرگانی پایدار نیز حفظ شود. باید این سه رکن به 
گونه ای مدیریت شوند که تولید کننده عالقه مند به تولید و ارائه 
آن به بازار باشد. زنجیره تولید سالم و پیوسته می تواند یکی از 
راهکارهای مناسب برای تحقق پایداری تولید و رضایت مندی 
منطقی  چهارچوبی  در  مصرف کننده(  و  )تولید کننده  ذی نفعان 
تولید  سوء  اثرات  از  ناشی  کاستی  رهگذر  این  از  تا  باشد، 
خرید  قدرت  و  تولید کننده  درآمد  بر  محصول  سینوسی 
نقش  و  منطقی محصول  قیمت  و  یافته  مصرف کننده کاهش 
کند.  پیدا  ظهور  فرصت  ذی نفعان  و  دست اندرکاران  سازنده 
نسبت  بررسی  غذایی،  زنجیره  در  سود  میزان  مطالعه   -
تهیه  واسطه،  حلقه های  کاهش  سرمایه،  سودآوری 
دامداران  برای  مرتع  غیر علوفه ای  کارکردهای  از  درآمد 
بر  تأکید  با  مردم نهاد  سازمان های  از  گرفتن  کمک  و 
از موارد اساسی هستند.  این سازمان ها  جامعه محوری در 
هر  منطقی  سود  باید  بازار،  در  دخالت  هر گونه  برای   -

آب سالم، افزایش دبی پایه رودخانه های دائمی و جلوگیری از 
تبدیل شدن به رودخانه های فصلی، کارکرد حفظ تنوع زیستی و 
جلوگیری از طغیان آفات در مزارع و باغات، کاهش گازهای 
گلخانه ای، پایداری زنبورداری، تولید گیاهان دارویی و صنعتی، 

توسعه گردشگری و..... 
در  دولت  ظرفیت  از  قابل توجهی  بخش  زمین  سوداگری   .8
مدیریت مراتع )سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری( را برای رسیدگی 
سازمان  کارایی  غیرمستقیم  و  کرده  درگیر  زمین خواری  تخلفات  به 

یاد شده را در سایر وظایف، تحت تأثیر قرار داده است.
9. الگوهای سنتی برنامه ریزی از ظرفیت الزم برای تطابق برنامه ها، 
ساختار و توان تشکیالت دولت با شرایط جدید، با توجه به بروز تغییرات 

با سرعت بیشتر و تأثیرگذاری بر منابع طبیعی، برخوردار نبوده است. 
10. کاهش جمعیت چوپانان باتجربه، عدم تربیت نسل جوان جایگزین 
برای آنها و واگذاری مدیریت گله به کارگران حقوق بگیر موقت، منجر به 
حذف دانش بومی با پشتوانه چندین قرن در مدیریت مراتع شده است و 
نقش مثبت شیوه رمه گردانی متکی به دانش بومی ضعیف و در بسیاری از 

مناطق حذف شده است.
با  11. تفاوت در مسائل و شیوه های بهره برداری مراتع توسط عشایر 
روستاییان، نیازمند راه حل های متفاوت در مدیریت مراتع مورد بهره برداری 
هر یک از آنها است. اگرچه مشکالت در نظام روستایی، عمومًا بیشتر و 
پیچیده تر از نظام عشایری است، اما وابستگی معیشتی مردم در روستا، 

به دلیل فعالیت های کشاورزی، کمتر از مردم عشایری است.
12. در نحوه اجرای قانون، ارزیابی های الزم از آنچه در اجرای قانون اتفاق 
افتاده، وجود ندارد، این نقیصه ناشی از این است که تهیه کننده، اجرا کننده و 

نظارت کننده طرح های مرتع داری یک مرجع واحد است.
بعد از طرح مسائل، بررسی های کارشناسی با تفکیک دستور جلسات در 
موضوعات مرتبط با مراتع تحت مدیریت و بهره برداری روستایی با مسائل 
مرتبط با بهره برداران روستایی انجام شد تا با ورود به جزئیات مسائل، 
راه حل ها را مورد بحث و بررسی قرار دهد، نتایج این بررسی ها در ادامه 

ارائه می شود.

راهکارها
- عدم توجه و پشتیبانی الزم برای حفاظت، احیا و توسعه مراتع کشور. 
آنچه مشخص است جامعه بخشی از هزینه های مربوط به مسئله آب 
را که نسبت به مراتع توجه بیشتری را به خود معطوف می کند، متقبل 
تأمین آب سالم  آنها  منافع  از  که یکی  مراتع،  به  می شود، درحالی که 
برای کشور است )حدود 60 درصد آب کشور از مراتع تأمین می شود(، 
توجه ویژه  ای نمی شود. در صورت عدم جلوگیری از تخریب مراتع، 
وقوع  سیل،  بروز  هوا،  شدن  گرم  آب،  کمبود  ازجمله  را  پیامدهایی 
ریزگرد و دیگر مخاطرات محیط زیستی در پی خواهد داشت و هزینه 
تخریب و مقابله با آثار آنها گاه تا چندین برابر هزینه ای است که باید 

صرف حفظ و اصالح مراتع شود. 
- اجرای توأم دو طرح بزرگ کاداستر اراضی ملی و آمایش سرزمین 

برای حفظ و تثبیت کاربری مراتع کشور. 
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با  سپس  و  مشخص  تولید  زنجیره  حلقه های  از  کدام 
سود  میزان  شود.  مدیریت  تولید  زنجیره  سود،  تنظیم 
سود  باشد.  اقتصادی  عملیات  میزان  با  متناسب  باید 
فراتر از چرخه متعارف تولید سبب ایجاد رانت می شود.
- در زمینه اجاره دادن مرتع، تحقیقات جامعی انجام شود 
تا انواع و حالت های مختلف اجاره، درصد رشد یا کاهش 
آن طی دهه اخیر، آثار مثبت و منفی آن و میزان و درصد 

مراتع اجاره ای اطالعات جامع و کاملی تولید شود و سپس براساس این 
اطالعات برنامه ریزی و تصمیم گیری شود.

- هر عرصه مرتعی باید دارای مدیریت واحد باشد و بخشی از سایر 
عواید حاصل از مرتع )غیر از چرای دام که صد در صد آن متعلق به 
بهره بردار است( نصیب دامدار شود تا با تأمین درآمد و انگیزه بیشتر، 

زمینه ورود دام و فشار بر مرتع کاهش یابد.
- بهتر است دهیاری ها در اداره مراتع حریم روستا مسئولیت و اختیار 
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بیشتری داشته باشند. انحراف برخی شوراهای اسالمی روستا در 
زمینه اجاره مراتع بررسی و توسط مراجع ذی ربط پیگیری شود. 
- دستورالعمل جدید ممیزی مرتع باید موشکافانه تر تحلیل و 

بررسی و نواقص آن برطرف شود.
موفقیت  اصلی  اهرم  به عنوان  طرح ها،  در  مردم  مشارکت   -

طرح های مرتع داری مورد توجه قرار گیرد.
- اساسنامه انجمن های صنفی مرتع داری برای واگذاری برخی اختیارات 
به آنها پاسخگو نیست، با هدف کاهش تصدی گری سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور، اساسنامه اصالح شود، مرتع دار باید بتواند در 
تمام مراحل تهیه و اجرای طرح مشارکت داشته باشد و آموزش های 

الزم را فرا گیرد.
در سطوح  و  واحد(  مدیریت  با  )یا  انفرادی  بهره بردار  با  - طرح های 
سازمان های  است  بهتر  هستند.  برخوردار  بیشتری  موفقیت  از  بزرگ 
مرتبط با منابع طبیعی در مسیر تبدیل بهره برداری از سیستم بهره برداری 

مشاعی به مدیریت واحد و از سطوح کوچک به بزرگ اقدام کنند.
- طرح های مرتع داری در ذات خود ایرادی ندارند و مشکالت فعلی 
طرح های مرتع داری مربوط به نحوه تهیه، اجرا و نظارت بر آنها است. 
طرح های مرتع داری در شرایط فعلی با وجود جمعیت مازاد دام، فقر و تعدد 
بهره برداران، عدم نظارت مناسب و نبود پایش مستمر موفق نبوده است.
تدوین شود،  برنامه  مرتع،  کل سال  برای  مرتع داری،  در طرح های   -
همچنین مدیریت بیمه و خشک سالی نیز در این طرح ها مد نظر قرار 
گیرد. تهیه طرح مرتع داری برای مراتع روستایی با دستورالعمل متفاوت 

از مراتع عشایری تهیه شود. 
- با توجه به اینکه شناسنامه دار کردن دام به نفع مرتع داری، دامداری، 
بازرگانی و اقتصاد کشور است و باعث کاهش قاچاق گوشت، آمار گیری 
قابل اعتماد در مرتع، کنترل بیماری های دام، بهبود بهداشت دام و کمک 
اولویت  این مهم در  از این رو پیگیری  بیمه می شود،  ارتقای سیستم  به 

قرار گیرد.
منابع  یا تشکل های مردمی  به مردم  از دولت  انتقال مدیریت مرتع   -
طبیعی با توجه به ظرفیت مردم، امری مؤثر در بهبود مراتع است، دولت، 

امر سیاست گذاری و نظارت را انجام دهد. 
معادن،  بهره برداری   عملیات  از  ناشی  مراتع  تخریب  معضل  برای   -
به  بهره بردار معدن  الزام  و  آثار تخریب  با هدف کاهش  دستورالعملی 

بازسازی قسمت های تخریب یافته تهیه شود.
موارد  و  شود  بررسی  بومی  دانش  منطقه  هر  در  است  بهتر   -
گیرد. قرار  نظر  مد  مرتع  مدیریت  طرح های  در  آن  قابل استفاده 
راهبرد مرتع داری در قلمرو مراتع مورد بهره برداری روستاییان، براساس 
نتایج جلسات گروه راهبردی با شرکت متخصصان مرتع و دام، مدیران، 
دامداران، انجمن های مردم نهاد و متخصصان اقتصادی به شرح زیر تهیه 

شده است:
اعضای ثابت گروه راهبردی:

1. دکتر حسین ارزانی، استاد پردیس منابع طبیعی دانشگاه تهران
سازمان  از  مشارکت  مسائل  کارشناس  رزاقی،  محمد حسین  دکتر   .2

جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

3. دکتر ناصر باغستانی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و 
منابع طبیعی استان یزد

4. مهندس محمد فیاض، عضو هئیت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع کشور

5. مهندس یوسف یوسفی، مدیر کل منابع طبیعی استان مرکزی
6. مهندس جواد مقیمی، کارشناس ارشد بازنشسته دفتر امور مراتع کشور
امور  تولید سازمان  امور  بهسازي  دفتر  مدیر کل  نعمت اللهی،  دکتر   .7

عشایر کشور
8. مهندس ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر امور مراتع کشور

9. دکتر علیرضا افتخاری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع کشور

10. مهندس محمد خادمی مرتع دار عشایری از استان مرکزی و عضو 
انجمن صنفی مرتع داران 

11. جناب آقای مالک پهلوان، مرتع دار و عضو انجمن صنفی مرتع داران 
از استان مازندران

به حسب موضوعات مورد بحث متخصصان دیگری نیز دعوت شدند 
که هریک در چندین جلسه حضور داشتند و نظرات خود را ارائه کردند.

اعضای مدعو جلسه به حسب دستور جلسه: 
آقایان: 

1. دکتر حسین خورشیدی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
2. دکتر انصاری رنانی، از مؤسسه تحقیقات علوم دامی

3. جناب آقای هداوند، دامدار نمونه کشوری در سال 1395، از استان تهران
4. مهندس رستم خانی، مسئول امور دام استان زنجان

5. مهندس اردوخانی، مدیر امور دام تهران
6. دکتر صادقی پناه، رئیس بخش مدیریت پرورش دام مؤسسه علوم 

دامي کشور
دامی  تولیدات  بهبود  و  نژاد  اصالح  مرکز  طاهری یگانه،  مهندس   .7

کشور، گروه اصالح نژاد و بهبود تولیدات دام سبک
8. جناب آقای اردشیری فر، از عشایر استان خوزستان

9. جناب آقای آژیر، مرتع دار شورایی استان البرز
خانم ها: 

1. سرکار خانم دکتر رضوی، از انجمن های مردم نهاد عشایری
2. سرکار خانم مهندس اژدری، از انجمن های مردم نهاد عشایری

3. سرکار خانم مهندس رضایی، از مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
4.  سرکار خانم باستانی، مرتع دار شورایی استان البرز

برخی افراد نیز به حسب موضوعات به جلسه دعوت شدند، علی رغم 
پیگیری های مکرر امکان بهره مندی کارگروه از آنان فراهم نشد:

1. دکتر خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران
2. دکتر مهر فرد، قائم مقام محترم وزارت جهاد کشاورزی 

3. دکتر طالب، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
4. دکتر مرادی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم دامی دانشگاه تهران

گاوداری  کارفرمایان  صنفی  انجمن  رئیس  مقدسی،  آقای  جناب   .5
استان تهران

6. جناب آقای حسینی، پرواربند نمونه از استان یزد
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