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شـوند.   بخش مراتع کشور تجویز مـی  عنوان نسخه نجات ، بهمرتعداريهاي  سالیان درازي است که طرح سابقه و هدف:
گردند. ولی  ها واگذار می برداران ذینفع یا نمایندگان آن هاي مشخص، جهت اجرا به بهره ها با دارا بودن برنامه این طرح
انـد،   ها اجرا گردیـده  هایی که این طرح سفانه هنوز هم وضعیت مراتع حتی در اکثر عرصهأآن است که مت بیانگرشواهد 

کـه آیـا    ها داده نشده اسـت، ایـن   اي به آن کننده ن زمینه وجود دارند که پاسخ قانعمناسب نبوده و سئواالت زیادي در ای
برداران  ؟ بهرهجریان و متخصصان را فراهم نمایندخاطر م اند رضایت ها توانسته شده در متون کتابچه  بینی هاي پیش پروژه

هـا چقـدر    ملی، طرح تهیه شده و تهیه آن هاي ها چقدر دخیلند؟ براي چند درصد از عرصه در تهیه و اجراي این برنامه
ها طرح تهیه گـردد و در   عرصه بقیهزمان برده است؟ اراضی بدون طرح چند هکتارند و چقدر زمان نیاز است تا براي 

هـا   اند و چند درصـد از آن  ها واگذار شده ؟ چند درصد از طرح طول این مدت، وضعیت مراتع به چه شکل خواهد بود
شـان   کجا؟ چند درصد موفق نبوده و چرا؟ آیا سرعت تغییرات پسرونده مراتع متناسب با رونـد بهبـود   اند و موفق بوده

چنـین عـدم تناسـب     باشد؟ آیا تداوم مدیریت کنونی مراتع با توجه به جایگاه ضعیف آن در تشـکیالت اداري، هـم   می
؟ و غیـره. بسـیاري از    حـل نمایـد   توانـد مشـکالت مربوطـه را    وسعت با اعتبارات و نیروي انسـانی موجـود آن، مـی   

ها، نادیده گرفتن دانش بومی، مشکالت قانونی و  ) نسبت به طرحباال به پایینمتخصصصان مرتع، داشتن دید مهندسی (
شـیوع  حقوقی و ساختاري و غیره را علت عمده این وضعیت بیان نموده و راهکار ممکن را بیداري افکار عمـومی و  

  اند. عزم ملی دارد، منوط دانستهیعی که خود نیاز به فرهنگ حفاظت از منابع طب
  

بنـابراین  جا که نسخه خوب تجویزي نیز براي درمان مراتـع بیمـار اهمیـت بسـیاري دارد،      ولی از آن ها: مواد و روش
هاي مدیریتی و با استفاده از شیوه تحقیق اسـنادي، نسـبت بـه بررسـی مطالـب       گیري هدف کمک به تصمیم نگارنده با

   هاي مرتعداري اقدام نمودیم. هاي تهیه شده طرح نسخه
  

ها از دیدگاه تحقیقـی،   ها در عرصه هاي مرتعداري و مقایسه نتایج عملی اجراي آن تحلیل فصول مختلف طرح ها: یافته
 نهایـت در هـاي غلـط گذشـته و حـال دارد.      تجربی و مشاهدات عینی، نشان از سیر قهقرایی مراتع ناشی از مـدیریت 

هاي ترویجی مربوطه را که عبارت بودند از ضرورت حل معضل دام مازاد بر ظرفیت مراتع، توجـه بـه دانـش     یافتره
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سازي اجراي پروژه قـرق و حفاظـت در منـاطق مختلـف،      ها، زمینه هاي مختلف مراتع در تدوین طرح بومی و پتانسیل
هاي مدیریتی مناطق مختلف، اجراي جـدي قـوانین    زها با توجه به متفاوت بودن نیا بازنگري در دستورالعمل تهیه طرح

  ها در راستاي کاهش دامدار و دام مازاد، به نگارش درآمد. موجود و اصالح آن
  

هـاي مرتعـداري در کنـار اسـتفاده از تجـارب و دانـش بـومی         اي طرح که تجدید در تهیه کلیشه نتیجه این گیري: نتیجه
گیـر مشـارکت واقعـی مردمـی، از      پـا  و اصالح قـوانین و مقـررات دسـت    چنین جلب اعتماد مردم و مدیریت مراتع هم

  رود. شمار می ضروریات مدیریت بهینه این منابع به
 

   ، فصول، مدیریتهاي مرتعداري تحلیل، پایش، طرح هاي کلیدي: واژه
  

 مقدمه
هاي مرتعداري  سالیان درازي است که طرح

دنبال تخریب ناشی از ملی شدن اراضی و تبدیل  هب
عنوان نسخه  بازده، به زارهاي کم ها به دیم فزاینده آن

ها  شوند. این طرح مراتع کشور تجویز میبخش  نجات
به هاي مشخص، جهت اجرا  بودن برنامهبا دارا 

گردند.  ها واگذار می برداران ذینفع یا نمایندگان آن بهره
آن است که  بیانگر )4( ها ولی شواهد و گزارش

هاي  سفانه با وجود تهیه، تصویب در کمیتهأمت
عیت ها، هنوز هم وض تخصصی مربوطه و اجراي آن

ها اجرا  هایی که این طرح مراتع حتی در اکثر عرصه
 باشد برانگیز می الؤاند، مناسب نبوده و س گردیده

  که: این
شده در متن   بینی هاي پیش ها و پروژه آیا برنامه

  خاطر مجریان را فراهم نموده است؟ ها، رضایت کتابچه
ها به حال مراتع کشور سودمند بوده  آیا این برنامه

  است؟
اند جایگاه مراتع را در تولید  ها توانسته آیا این برنامه

  ناخالص ملی کشور به اثبات رسانند؟
آیا مجریان در مراحل اجرا مشارکت واقعی ( نه 

  اند؟  کارگري و حقوق بگیري) داشته
ها  اهداف واقعی مجریان از درخواست تهیه این طرح

  چیست؟

چند  هاي پس از ملی شدن اراضی، براي در طول سال
هاي ملی طرح مرتعداري تهیه شده  هکتار از عرصه

  است؟
  اراضی بدون طرح چند هکتارند ؟

اند و  شده موفق بوده هاي واگذار چند درصد از طرح
  کجا؟

  چند درصد موفق نبوده و چرا؟
مانده اراضی،  چند سال دیگر الزم است تا براي باقی

   طرح تهیه شود؟
بع طبیعی کشور آیا سرعت تغییرات کمی و کیفی منا

متناسب با سرعت بهبود مراتع ناشی از اجراي 
   باشد؟ (به فرض توفیق) می هاي اصالحی پروژه

هاي متعدد این چنینی باعث گردید که  الؤو س
رغم درك این موضوع که بسیاري از  نگارنده علی

خصوص مراتع کشور به  همشکالت منابع طبیعی ب
بسیاري از خارج از آن مربوط بوده و راهکار حل 

سازي برون سازمانی نیاز دارد (مثل  ها نیز به بستر آن
 جمعیت مازادایجاد اشتغال در خارج از مراتع براي 

همانند سایر کارشناسان  )2( تصمیم بگیرددامداران) 
تر  رسانی و نقد و بررسی بیش دلسوز، با هدف اطالع

  ها از سوي متخصصان امر، تمرکز خود  این کتابچه
هاي  شده طرح  هاي تهیه ي مطالب نسخهرا بر رو

هاي  دفتر امور مراتع، طرح( مرتعداري معطوف داشته



 محبیعلی 
 

179 

 هاي پیشنهادي ها و دیدگاه مرتعداري مصوب) و تحلیل
مالحظات  مانندخود را پیرامون مباحث مطروحه طرح 

ها، میزان  اقتصادي و اجتماعی، موضوع مالکیت عرصه
اجراي  مشارکت مجري در مراحل مختلف تهیه و

یا عدم سازگاري برخی از  طرح، تحلیل موضوع تطابق
اي  ها با شرایط خاص مناطق مختلف، کلیشه ژهپرو

 غیره و ورالعمل مربوطه براي مناطق مختلفبودن دست
با تالش در جهت  امید استارائه دهد، باشد که 

هاي  گیري تر جوانب ناشناخته، تصمیم شناخت بیش
م مدیریت مراتع به کالن مدیریتی در خصوص تداو

هاي احتمالی  شکل کنونی و یا اصالحات و بازنگري
  آن صورت پذیرد.    

هاي  هاي مختلف طرح اي بر فصول و بخش اشاره
ها با  فصل اول نگارش این طرح معموالً: مرتعداري

معرفی  مانندشناخت وضع موجود و انجام اقداماتی 
کاربري  ، موقعیت و مساحت سامان وسوابق اقدامات

، مالکیت   طرح، بررسی وضعیت هاراضی در محدود
شده براي ق ثبتی و مشخص کردن اراضی واگذارسواب

 برداري، اطالعات مقاصد مختلف، سوابق تعلیف و بهره
 برداران، مشخصات مربوط به آخرین ممیزي شامل بهره

برداران شروع شده و با  پروانه چرا و نوع تشکل بهره
 -ها، اوضاع اقتصادي برداري رهمشخص کردن سایر به

اجتماعی، طبیعی، اقلیم، بررسی پوشش گیاهی و 
  یابد.  معرفی سایر استعدادها پایان می

بینی گردیده است که فصل بعدي نیز به  پیش
برداي و اصالحی و  هاي مدیریتی و بهره ریزي برنامه

ها  ها و امکانات مورد نیاز، برآورد هزینه احیایی، نهاده
محیطی و  و اشاره مختصر به اثرات زیست و درآمد

حفظ منابع پایه اختصاص یابد. در بخش مدیریت و 
  برنامه ساماندهی جمعیت دامی ریزي معموالً برنامه

، جدول زمانی خروج دام مازاد مازاد بر ظرفیت مرتع
برداري از  بندي بهره بر ظرفیت مرتع، جدول زمان

، تعیین ريبردا مختلف با ارائه نقشه بهرهقطعات 

گیري و ارزیابی  هاي زمانی مناسب براي اندازه دوره
اساس شرایط  طرح و تدوین ترکیب گله بر همحدود

 چنین همموجود و شایستگی مرتع ارائه می گردد. 
بهبود هاي اصالحی و احیایی که با هدف  ریزي برنامه

 گردند معموالً بینی می وضعیت و تغییر گرایش پیش
ترین سیستم چرایی، تعیین مناطق قرق و  تعیین مناسب

  مدت و علت انتخاب آن، تعیین مناطق مناسب 
 ،کاري کپه، ت بذرکاري، بذرپاشیبراي اجراي عملیا

منطقه، و سازگار   هاي بومی اولویت گونه کاري با نهال
 ،پیتینگ، احداث کنتورفارو مانندذخیره نزوالت آسمانی 

و مناطق مناسب تعیین منابع  چنین همپخش سیالب و 
هاي  عالیتمنابع آب شرب دام و سایر ف هبراي توسع

برداري  بهره چنین هم، مناسب اصالحی و احیایی
گذاري، کنترل  کشی، نمکحصار مانندصحیح از مرتع 

گردند. پس از  را شامل می و ...  هاي هرز و سمی علف
آن اثرات ناشی از اجراي طرح بر روي پوشش گیاهی 

اجراي طرح برآورد گردیده و  هدر دورو میزان تولید 
دنبال آن سایر  هشوند. ب در قالب جداولی ارائه می

کاري (دیم یا  علوفههاي عرصه مثل  استعداد و کاربري
هاي مناسب، باغداري و درختکاري مثمر  آبی) با گونه

یا تأمین سوخت مثمر با هدف افزایش درآمد و  و غیر
مناسب جهت پرورش ، تعیین مناطق مورد نیاز مرتعدار

ریزي  آبزیان در صورت وجود منابع آبی مناسب، برنامه
هاي خوراکی، دارویی، صنعتی و زینتی با  گونه هتوسع

هاي مناسب، مساحت، نوع  ذکر مناطق و گونه
هاي اجرایی و اثرات آن بر طرح  عملیات، روش

هاي خاص طبیعی  تعیین مناطق و جاذبه مرتعداري و
م أدر صورت وجود) تو( فرجگاهیهاي ت براي استفاده

ها در طول  بندي اجراي هر یک از آن با جدول زمان
ه همدوره طرح و برآورد میزان افزایش تولید ناشی از 

شوند.  ها آورده می شده در طرح بینی عملیات پیش
ه عملیات همبرآورد میزان افزایش تولید ناشی از 

 هاي ولکاري در جد حی و احیایی و علوفهاصال
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اجراي  هبوطه بر مبناي میزان افزایش سالیانه در دورمر
طرح و ارتباط آن با دام متکی به مرتع و تعادل دام و 
مرتع و بررسی امکان جایگزینی دام سبک با دام 
سنگین و کاهش دام سبک متکی به مرتع بر اساس 

شده  بینی تولیدي از دیگر موارد پیش هنوع و میزان علوف
ها  ادامه پس از برآورد هزینه نهادهباشد. در  این فصل می
متناسب با  آالت و ادوات ماشین ورد نیاز کهو امکانات م

در طرح، تأسیسات مورد نیاز  شده بینی هاي پیش برنامه
)، غیره (انبار علوفه، آغل بهداشتی، هانگار، حمام کنه و

نیروي انسانی مورد نیاز  غیره) وها (بذر، کود و  نهاده
گردند،  هداري طرح را شامل میبراي اجراء و نگ

درآمدهاي حاصله از افزایش تولیدات مرتعی ناشی از 
ریزي مدیریتی، اصالحی و احیایی و سایر  برنامه
با تنظیم جداول  شده در طرح بینی هاي پیش برنامه

مربوطه در دوره اجراي طرح محاسبه شده و با مقایسه 
ها در طول مدت اجرا، توجیه  مدها و هزینهدرآ

با اشاره  نهایتدر ، قتصادي طرح صورت گرفتها
محیطی و حفظ منابع  مختصري به سایر فواید زیست

   ).3( رسد پایه مرتع، تدوین طرح به اتمام می
 

هاي  هاي مختلف طرح بر فصول و بخشتحلیلی 
  مرتعداري

: هاي مربوط به مطالعات شناخت تحلیل بخش -1
ه مرحلکه در باال اشاره شد در این  طوري همان

، دامدار و شناخت، وضع موجود از لحاظ مرتع، دام
برداري و  ها، سوابق ثبتی و بهره پوشش گیاهی، پتانسیل

اجتماعی، طبیعی و اقلیم مدنظر  -اوضاع اقتصادي
کنندگان  تر تهیه بیش باشد. ظاهراً کنندگان طرح می تهیه

وتی در وسعت و تعداد ها با مختصر تفا این طرح
هاي پوشش گیاهی  جز بررسی مطالعه شده بههاي  آیتم

  اجتماعی که با پیمایش  -و گاها مطالعات اقتصادي
مطالعات  گیرند با و عملیات میدانی صورت می

ها و  آوري اسناد و مدارك، داده اي و جمع کتابخانه

هاي مربوطه را تدوین  اطالعات این فصل و بخش
موارد نمایند. موضوع مهم در این بند به رعایت  می

گردد که  قبل از تهیه طرح مرتعداري مربوط می
کنندگان طرح  این موارد از سوي تهیه سفانه اکثراًأمت

نادیده گرفته شده و منجر به شکست بخشی از 
گردند. از جمله این  ها و یا حتی کل طرح می پروژه

رسانی دقیق به  یابی صحیح، اطالع توان مکان موارد می
آمادگی آنان براي مشارکت مجریان و بررسی میزان 

راي طرح، دقت در نحوه ه مراحل اجهم واقعی در
با هزینه مجري، امانی و یا پیمانی)، بررسی تهیه طرح (

هاي عرفی موجود، دانش بومی موجود در  حدود
سنجی زمینه  منطقه از لحاظ مدیریت مرتع و امکان

ها در تهیه طرح، وجود یا عدم وجود  استفاده از آن
برداران ذیحق و  شناسایی بهره مانندمشکالت ممیزي 

معارضان ، سابقه اختالفات محلی و اي چراه پروانه
در  توان نام برد. غیره را میاحتمالی طرح و دالیل آن و

نقش آمار مربوطه اقتصادي  -بحث مطالعات اجتماعی
فقیت طرح کاربردي در مراحل تدوین، اجرا و مو

و مراحل بعدي تهیه طرح و تعریف  نداشته
بر اساس ارزیابی پوشش  هاي مدیریتی صرفاً عملیات

رود و به شرایط و میزان آمادگی  گیاهی پیش می
اجتماعی در  -مجري یا مجریان از دیدگاه اقتصادي

شده و یا ارائه راهکارهاي  بینی هاي پیش اجراي برنامه
اي  اشاره غیره و حل اختالفات احتمالی موجود

هاي اوضاع طبیعی و اقلیم منطقه  شود. در بررسی نمی
تحلیل چندانی  نیز وضع به همین منوال ادامه یافته و

هاي این بخش بر پوشش گیاهی در  ثیر دادهأپیرامون ت
هاي  گیرد. ارزیابی مدت صورت نمی کوتاه و بلند

دلیل مشکالت متنوع مدیریت دولتی،  هپوشش گیاهی ب
یکبار در طول مدت اجرا و بر اساس شرایط فقط 

پذیرد. در خصوص  اقلیمی سال تهیه طرح انجام می
کاري، باغداري، پرورش  وفه(عل هاي تولیدي سایر پتانسیل

باید  گردشگري) هاي ، گیاهان دارویی و جاذبهآبزیان
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ها مدیریت  تر این فعالیت یادآور شد که از سویی بیش
هر ارگانی متولی بخشی از متمرکزي را دارا نبوده و 

 سازمانی هاي درون و برون سفانه هماهنگیأهاست و مت آن
که یکی از معضالت جدي حل مشکالت منابع طبیعی 

گردد، از سوي  پذیر نمی راحتی امکان باشد به کشور می
 نماید اشاره می )2016فیاض ( که طوري دیگر همان

خارج از محدوده  یقانونطور  بهها نیز  برخی از آن
 بوده و نیاز به تخصص خاص دارند فعالیت دامداران

) که دامداران غیره مثل زنبورداري و پرورش ماهی و(
هاي  مندان دوره که عالقه دانش آن را ندارند، مگر این

خاصی را گذرانده و یا مراتع خود را در صورت 
ها اجاره دهند  فراهم بودن سایر شرایط به این فعالیت

هاي اقتصادي الزم در  در صورت اخیر نیز بررسیکه 
 چنین همها در مراتع  عالیتفخصوص هر یک از این 

برداري و  هاي تعیین میزان حق بهره شاخص و معیار
تعیین مبالغ اجاره  ،بردار تفکیک سهم دولت و بهره

برداري سنتی  بهره چنین هم). 1( تعیین نگردیده است
عدم دسترسی به بازار ل دلی هصنعتی ب - گیاهان دارویی

 ها) نه واسطه( برداران براي بهرهفروش مناسب 
کشت ن ابرخی از متخصصاقتصادي نبوده و به اعتقاد 

خصوص در مراتع حساس مثل  هها نیز ب گسترده آن
هاي آبخیز پشت سدها  ها و مراتع حوزه کوهستان

). 2( داشته باشد تواند نتایج ویرانگري در پی می
مناطق گردشگري نیز باید با مطالعه موضوع ایجاد 

ه همدر مناطق مستعد و با در نظر گرفتن  قبلی و صرفاً
بینی گردد. باید بسیار  جوانب و احتیاط مطرح و پیش

هوشیار بود تا چنین پیشنهاداتی به تخریب منابع 
طبیعی و تبدیل مراتع به محل ویالسازي اشخاص 

  خاص، منجر نگردد.
در : برداري مدیریتی و بهرههاي  تحلیل پروژه -2

ترین بخش  ریزي که در حقیقت مهم فصل برنامه
داري است مقرر گردیده قبل از هر  هاي مرتع طرح

داران سامان موردنظر که بعداً  چیز، مرتعدار یا مرتع

هاي طرح خواهند بود، کامالً در جریان  مجري برنامه
هاي مناسب براي مدیریت  مطالعات، نتایج و برنامه

 ) قراربرداري صحیح حفاظت، اصالح، احیاء، بهره(
همفکري و تعامل با  کننده طرح با گیرند و تهیه

هاي عملیاتی اقدام  بینی برنامه مجریان نسبت به پیش
نیازها و  ضمن دستیابی به شناخت دقیق ازنماید تا 

دست آمده از  هو نتایج ب مشکالت آنان از یک طرف
 نحو ریزي را به رنامهمطالعات پایه از طرف دیگر، ب

از  سفانه این موضوع نیز اکثراًأاحسن انجام دهد. مت
 کنندگان طرح نادیده گرفته شده و عمالً سوي تهیه

ریتی امکان استفاده از دانش بومی و تجربیات مدی
بسیاري از عملیات  برداران وجود نداشته و بهره

شده در طرح بدون اجرا باقی مانده  بینی مدیریتی پیش
دلیل عدم آگاهی و یا اعتقاد  هیا پس از اجرا بو 

ها، مشارکت آنان را به همراه نداشته و  بردار به آن بهره
منجر به شکست آن پروژه یا طرح گردیده است. در 

دلیل مشکالت  هب تکمیل این ضعف و یا احتماالً
هاي مرتعداري  هاي اول طرح ، مثل سالاعتباري دولت

بردار بود و مبلغ مربوطه به  که تهیه آن به عهده بهره
 شد، چند سالی است صندوق عمران مرتع واریز می

سازمان مربوطه مجریان را موظف ساخته تا طرح 
داري را با هزینه شخصی تهیه نمایند. این خبر  مرتع

کننده است. خوشحال از  بخش و هم نگران هم مسرت
برداران داده شد تا  که باالخره فرصتی به بهره این

ها بگنجانند و نگران از  یات خود را در طرحتجرب
تواند در صورت عدم دقت  که این فرصت می این

هاي فنی مربوطه به تهدیدي تبدیل گردد که  کمیته
که  حل نباشد و آن این راحتی قابل آن به بار نتایج زیان

هاي نگارنده با برخی از  بنا به شواهدات و مصاحبه
داري  هاي مرتع ن طرحبرداران فاقد طرح و مجریا بهره

خواهان تهیه طرح و یا  ههاي آبخیز سد الر ک حوزه
بازنگري آن هستند هدف عمده اکثر آنان گنجاندن 

هاي چنین مناطق  هاي کشت و کار در طرح پروژه
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باشد که در صورت توفیق، نتیجه بسیار  می یحساس
رسد که  نظر می ویرانگر خواهد بود. عالوه بر آن به

سند معتبرتر از پروانه چرا جهت موضوع تصاحب 
حفظ حقوق عرفی از سوي برخی از متقاضیان طرح 

هاي اجرایی نیز بدالیل  نظر است. نظارت نیز مد
توان  گردد، در این مورد می مختلف به خوبی اجرا نمی

متعدد کارشناسان ناظر ملی اشاره کرد.  هاي به گزارش
هاي پیشنهادي، با شرایط موجود در  تعدادي از پروژه

 بنابراینمناطق مختلف سازگاري الزم را نداشته 
تري در  ضروري است ادارات استانی از اختیارات بیش

ها  خصوص انتخاب یا عدم انتخاب برخی از پروژه
ها نیز  هزینه بودن تعدادي از پروژه برخوردار گردند. پر

ایی مل است. تجربیات اجرأاز موضوعات قابل ت
نگارنده بر موفق بودن پروژه قرق و حفاظت در اکثر 

اي که نسبت به سایر  مناطق رویشی داللت دارد، پروژه
هاي مربوطه  با دستورالعملهزینه بوده و  ها کم پروژه

بینی  هاي پیش نیز که به اقتصادي بودن اجراي پروژه
شده تاکید دارند، مطابقت دارد. پروژه مدیریت چرا 

کننده  توسط تهیه صرفاً ت که قبالًبخش مهمی اس
شد ولی  بینی می هاي مربوط به آن پیش طرح، برنامه

برداران و مجریان  اي فراهم گردیده تا بهره زمینه فعالً
بندي  نیز بتوانند دانسته خود را پیرامون برنامه قطعه

  در آن بگنجانند  غیرههاي چرایی و  مراتع و تناوب
مدیریت و بهبود مراتع به شرطی که واقعا فکرشان (

تخریب  مدت آنان را به هاي آنی و کوتاه بوده و درآمد
هاي  این اراضی وادار نکند). در کنار سایر برنامه

جمعیت  برداري از مراتع، ساماندهی مدیریت و بهره
و توجه به ترکیب گله از  مازاد بر ظرفیت مرتع دامی

توفیق رسد اجراي اولی  نظر می مواردي هستند که به
شود.  چندانی نداشته و به دومی نیز توجه چندانی نمی

و  مازادحضور دامدار  ،شاهد عدم توفیق برنامه اولی
بع دام بیش از ظرفیت است که در اکثر مناطق طبال

خورد و هنوز اقدام مناسبی  مرتعی کشور به چشم می

براي این معضل صورت نگرفته است. در خصوص 
اعتقاد متخصصان امر،  دومی نیز باید گفت که به

پروار بره در  مانندهاي مدیریتی ترکیب گله  دخالت
هاي قسر و وارد کردن  خارج از مرتع و حذف دام

ها به ترکیب گله در زمان مناسب از اقداماتی  قوچ
توانند تا حدودي از فشار دام مازاد بر  هستند که می

هاي  مراتع بکاهند در صورتی که این موضوع در طرح
گردد  مشاهده می گاهاً .شود داري نادیده گرفته میمرتع

رغم تاکید بر عدم  که برخی از کارشناسان، علی
بینی عملیات اصالحی و احیائی مکانیکی و یا  پیش

هاي مدیریتی  هایی که برنامه بیولوژیکی در عرصه
تواند عامل بهبود وضعیت و تغییر گرایش گردد،  می
ها مبادرت  اي در طرحه چنان به گنجاندن این پروژه هم

سفانه با بینش مهندسی خود بر اجراي آن أنموده و مت
تاکید دارند. در خصوص نحوه و میزان تخصیص 

بخش بودن یا نبودن این اعتبارات در  تسهیالت و اثر
که آیا واقعا  داري و این هاي مرتع پیشبرد اهداف طرح

ها هزینه  چند درصد از این اعتبارات در خود پروژه
هاي مربوطه،  موانع بانکی و نظارت چنین همیده گرد

مسائل زیادي قابل مطرح کردن است که خود مباحث 
طلبد و در جاي خود باید مطرح  تري را می گسترده

  د اینجا عنوان گردند ولی موضوع مهمی که بای
هاي  کنندگان طرح سفانه تهیهأمتگردد این است که، 

اقتصادي در هاي دیگر  داري، بر خالف حوزه مرتع
ها و درآمدهاي مربوطه رودرواسی نشان  برآورد هزینه

داده و بدون توجه به اثرات مثبت و متعدد این منابع 
محاسبات  در تداوم حیات اقتصادي کشور، صرفاً

اي و درآمدي خود را بر اساس تولید علوفه  هزینه
فقط در خاتمه طرح بینی کرده و  مراتع پیش

کیفی اشاره مختصري به صورت  ههم ب سطري آنچند
که نتایج مطالعات صورت  نمایند در حالی موضوع می

گرفته در داخل و خارج از کشور نشان از باال بودن 
محیطی و اکولوژیکی این منابع دارد.  هاي زیست ارزش
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و عدم ارائه و کم گرفتن این آمار و ارقام  حاصل دست
در  ها به نزول جایگاه منابع طبیعی دفاع علمی از آن

در نتیجه عدم حمایت  هاي کالن مملکتی و برنامه
جدي و عملی از این منابع منجر شده است. جوانان ما 
رغبت چندانی به تحصیل در این علوم از خود نشان 

هاي ملی تبلیغاتی نیز براي نمایش اثرات  نداده و ارگان
حفظ طبیعت در حیات انسانی از ما پول درخواست 

  .کنند و... می
  

 گیري نتیجه
رغم اجراي چندین ساله  که علی نتیجه این

عنوان نسخه تجویزي نجات  داري به هاي مرتع طرح
دهند  سفانه شواهد و مدارك نشان میأمراتع کشور، مت

که وضعیت این منابع از لحاظ کمی و کیفی بیش از 
چنان سیر  پیش بدتر شده و اکثر مراتع کشور هم

پذیرفت که بخش ). باید 4کنند ( قهقرایی را طی می
هاي  تحوالت منفی صورت گرفته در عرصه عظیمی از

هاي غلط گذشته و حال  ملی و مراتع به مدیریت
دلیل عدم شناخت کافی و واقعی از  هگردد. ب مربوط می

هاي مدیریت منابع طبیعی از سوي  ها، تئوري عرصه
باشند. از سویی زمینه  متخصصان امر قابل ارائه نمی

نهادات تخصصی نیز فراهم ز پیشاجراي بسیاري ا
نمایند. نبود  اي عمل می ها سلیقه مدیریت بنابرایننبوده 

تشکیالت مقتدر در کنار عدم اجراي دقیق قوانین نه 
برداران و  چندان بروز موجود، تفاوت دیدگاه بین بهره

هاي گذشته، عدم  اعتمادي ناشی از عملکرد دولت، بی
منابع طبیعی  وجود شرایط براي تشکیالت مدیریت

در ها،  کشور در تامین معیشت جمعیت مازاد عرصه
طلبان، باعث  کنار افکار سودجویانه برخی از فرصت

داري بلکه هر طرح  گردیده که نه تنها طرح مرتع
افزون طبیعت پیشگیري  دیگري نتواند از تخریب روز

کند ولی وجود چنین شرایطی دلیل بر یاس و ناامیدي 
ها شروع کرد. اجراي  ترین باید از کم تواند باشد و نمی

جدي قوانین و پذیرش و اصالح نواقصات موجود، 
هاست. باید پذیرفت که خارج  بخشی از این حداقل

اي و نزدیک  داري از شکل کلیشه هاي مرتع کردن طرح
ها از  ها به واقعیات حاکم بر عرصه نمودن آن

هاي جدید  ضروریات بوده و در کنار اتخاذ سیاست
اهش دامدار و دام مازاد، بازنگري و اصالح ک

هاي مربوطه مطابق با شرایط خاص  دستورالعمل
تواند در بهبود وضعیت  مناطق، تا حدود زیادي می

  ثر واقع گردد.ؤمراتع م
  

  هاي ترویجی رهیافت
نظر نگارنده تا معضل دام مازاد بر ظرفیت مراتع  به

 بهترین طرح هم کارسازحل نگردد اجراي بهینه 
. شناخت دامداران واقعی و حمایت قانونی نخواهد بود
تواند در تحقق این امر کارساز باشد و به  از آنان می

اعتقاد برخی حصول به این شناخت با سرکشی در 
 غیرهها و  گذاري دام هاي زمستانه و نشانه آغل

 هاي مدیریتی پیشنهادي مجریان پذیر است. گزینه امکان
در  ) حتماًشرط مخرب نبودنبرداران (به  و بهره

رفع موانع گسترش  ها گنجانده و تصویب گردند. طرح
اجراي پروژه قرق و حفاظت در مناطق مختلف 

هایی  مجریان از پروژه رویشی از ضروریات است.
ها در  ثیر مثبت آنأنمایند که به ت استقبال می

مدت اعتقاد داشته  خصوص در کوتاه هشان ب معشیت
شده در طرح فاقد  بینی هاي پیش پروژهباشند ولی اکثر 

دالیل مختلف از جمله ه این توانایی بوده و یا حداقل ب
توانایی را  اند این ها، نتوانسته وجود دام مازاد در عرصه

بازنگري کارشناسانه در  بنابرایناز خود بروز دهند 
هاي مناطق مختلف ضروري  ح هاي تعریفی طر پروژه

هاي مدیریتی متفاوتی  شیوهمناطق مختلف،  باشد. می
نظر  نیاز دارند. در شرایط کنونی حاکم بر مراتع، به

رسد بعضی مناطق باید تا فراهم شدن شرایط و  می
چنان دولتی مدیریت شده  تغییر افکار عمومی، هم
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هاي آبخیز پشت سدها و مناطق  (مثل مراتع حوزه
مطالعات حساس) و براي سایر مناطق نیز پس از انجام 

 هاي ورت حصول نتایج مثبت، با واگذاريصدر 
ها به مجریان، حس  مدت تعهد شده طرح طوالنی

مالکیت آنان را تقویت کرده و انجام اقدامات مدیریت 
مشارکتی و در گام بعدي مدیریت مردمی که در آن 

کننده موانع قانونی بوده و بقیه  دولت ناظر و رفع
 یجاًتدر گردد، رات به خود مردم واگذار میامو

اي در  رسد گرایش فزاینده نظر می به سازي گردد. زمینه
خصوص  هبرداران براي تغییر کاربري مراتع ب بین بهره

ها وجود داشته  در حاشیه منابع آبی موجود و کوهستان
هاي محیطی ناشی از  رود با افزایش تنش و انتظار می

گرم شدن کره زمین این حس همچنان تقویت گردد. 
مدت ناشی از  در کنار تحصیل منافع کوتاهاین موضوع 

تواند به موضوع باال رفتن احتمال  تغییر کاربري، می
 برداران مرتبط باشد تصاحب اراضی توسط افراد و بهره

هاي  در شرایط کنونی که مقرر گردیده طرح بنابراین

داري با هزینه شخصی مجریان تهیه شوند باید  مرتع
یدي علیه منابع طبیعی دقت گردد تا این فرصت به تهد

داري، فواید  هاي مرتع طرح کشور تبدیل نگردد. در
ات محیطی مراتع باید جزو محاسب ثیرات زیستأکمی ت

در مراتع عشایري  نظر قرار گیرد. سود و زیان مد
اجراي موفق پروژه کنترل کوچ تا حدود زیادي با حل 

تا فراهم  پذیر خواهد بود. بندها امکان یانمشکالت م
هاي همکاري مردمی در مدیریت منابع  ن زمینهشد

طبیعی و مراتع کشور، نیاز است موانع مدیریت دولتی 
ایجاد ساختار جدید و مقتدر و حل ها با  عرصه

یی و نظارتی کارآمد اعتباري، اجرا اي، مشکالت برنامه
در نهایت، اصالح قوانین و اتخاذ  رفع گردند. سریعاً

راستاي کاهش دامدار هاي راهبردي جدید در  سیاست
توانند تا  و دام مازاد و اجراي جدي قوانین موجود می

حدود زیادي در بهبود وضعیت مراتع کشور مفید واقع 
 گردند.  
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Abstract* 
Background and Objectives: It is many years that rangelands management projects have been 
used as the only prescription for rangelands rehabilitation. These projects with the specific 
programs are being transferred to the land users or their representatives. Unfortunately the 
evidences showed that these were not useful for rehabilitation of the rangelands condition and 
there are so many questions about the rangelands without suitable answers, the questions such 
as: Did the projects satisfy the stockholders? Were the projects really useful for them? Have the 
stockholders participated in the preparing and applying process? How many projects were 
prepared and how long it took? How many projects had been succeeded? Is the rate of  
bio-degradation equal with rehabilitation of these areas?  Due to financial and operational 
limitation, can the present management system solve the problems? And so on. Many of 
rangeland experts believe that having engineering vision about the projects, neglecting 
indigenous knowledge and legal and structural problems are the main causes of the current 
situation. They also believe that the only solution is awakening of public opinion and the spread 
of culture of natural resources conservation which itself needs national commitment.  
 
Materials and Methods: Since finding a solution for rangelands problem is of importance 
therefore we decided to make a critical analyze on the projects, for this, we studied many 
rangeland management projects of some provinces by using desk study method. 
 
Results: Analyzing different seasons of rangeland management projects and comparing their 
results in the fields using research and experimental viewpoint and objective observations 
shows a degrading trend due to the past and present management. Finally we wrote our 
propositions about the issue such as the necessity of solving over grazing problem, paying 
attention to indigenous knowledge and different potentials of rangelands in drafting projects, 
implementing conservation projects in different areas, revising instructions for projects drafting 
regarding management needs of different regions, effective implementation of current rules and 
revising them in order to reduce number of excess animal husbandries and livestock. 
 
Conclusion: We can conclude from this study that, reconsideration of the methods of rangeland 
management projects preparation, using indigenous people's knowledge in preparing the 
projects, gaining people's trust, revising the rangelands laws are the most important priorities in 
the rangelands management improvement.  
 
Keywords: Analyze, Evaluation, Management, Rangelands management projects, Seasons   
 
 

                                                
* Corresponding author: tahayashar@gmail.com 

 



 1396) 2)، شماره (6برداري از منابع طبیعی جلد ( نشریه حفاظت و بهره
 

186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


