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مقدمه 
اکولوژیکی و رویشگاهی،  تنوع گسترد ه  به  با توجه  مراتع کشور 
سایر  و  جانوری  گونه  های     گیاهی،  از  عمد ه ای  بخش 
این  د ر عین حال،  است.  د اد ه  د ر خود جای  را  میکروارگانسیم  ها 
تبد یل  خطر  معرض  د ر  و  بود ه  شکنند ه  به     شد ت  اکوسیستم  ها، 

و  تخریب  شد ه  رویشگاه  های  به 
بیابانی قرار د ارند. بخش   عمد ه  ای 
تحت سیطره  ایران،  د ر  مراتع  از 
و  بیابانی،   خشک  اقلیم  های 
با  و  د ارد  قرار  نیمه   خشک 
شد ن  گرم    اقلیم،  تغییر  تجربه 
مهم تر،  همه  از  و  زمین  کره   
ظهور پد ید ه خشک سالی   ممتد، 
اساسی  تغییرات  معرض  د ر 
پایین    تولید،  کاهش  است. 
و  ارتجاعی  حالت    آمد ن 
انقراض  بازسازی،  ظرفیت 
مرز  جابه جایی  و  گونه  ها 

این  از جمله  جوامع     گیاهی، 
چنین  د ر  هستند.  تغییرات 
شرایطی، بهره برد اری از این 

توسعه  کاربری،  تغییر  د ام،  چرای    طریق  از  اکوسیستم  ها 
بهره  برد اری از معاد ن و تأثیرگذاری سایر برنامه  های   عمرانی 
و توسعه  ای، به  د لیل کم توجهی به مسائل محیط  زیستی، زمینه 
فراهم  را  )شکل1(  رویشگاه  ها  این  کامل  زوال  و  تخریب 
می  کند و بستر مناسب برای بیابان  زایی و تولید ریزگرد ها، 
به   وجود می  آید )جلیلی، 1396الف( )شکل2(. د ر ضمن، 
د ر  و  ند ارند  خوبی  وضع  کشور  مراتع  مد یریتی،  از   نظر 
سایه برنامه  های توسعه  ای و د یگر برنامه  ها، قرار گرفته و 

تضعیف شد ه  اند. بررسی گزارش  های موجود، نشان می  د هد، موضوع 
ممیزی   مراتع، صد ور پروانه های   چرا، طرح  های  مرتع د اری و قوانین 
موجود د رمورد نحوه مد یریت مراتع، به د لیل محد ود یت  های نیروی   
و چرای  نمی  شود  اجرا  و  پیگیری  به  د رستی  منابع   مالی،  و  انسانی 
مضاعف، همچنان د استان اسفناک 
است  مراتع  مد یریت  اد امه  د ار  و 

)فیاض، 1395؛ 1396(.
گام  های   است  ضروری  بنابراین 
مرتبط  ارگان  های  توسط   جد ی 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  نظیر 
حمایت  با  کشور  آبخیزد اری  و 
تصمیم  گیر  د ستگاه  های  سایر 
این  احیای  و  حفظ  برای 
و  ارزشمند  اکوسیستم  های 
همه  از  بهره  گیری  با  حیاتی، 
ظرفیت  های کارشناسی، علمی 
د ر کشور،  امکانات موجود  و 

برد اشته شود.
خصوص،  این  د ر  گام  اولین 
و  موجود  وضعیت  شناخت 
تیپ  های  نقشه  تهیه  است.  مراتع  پایه  اطالع  کرد ن   بهنگام 
کاربرد  و  تعیین  بوم  شناختی،  نواحی  شناخت  و  گیاهی 
مراتع،  مد یریت  د ر  گیاهی  عملکرد ی  تیپ  های  و  گروه  ها 
تک تک  به  هویت بخشی  و  بلند مد ت  پایش  و  ارزیابی 
اکوسیستمی  نقش  کرد ن  برجسته  و  مرتعی  اکوسیستم های 
از جمله  مد یریت،  و  پژوهش  آموزش،  فرایند  د ر  آنها 

ملزومات اساسی د ر این ارتباط است.
مراتع شامل شوره  زارها، د رمنه  زارها، گون  زارها، ماند اب  ها، 

شکل1- زوال گونه  های گیاهی د ر اثر کمبود رطوبت د ر نتیجه خشک سالی  های 
یک د هه گذشته

و  خشکی  به  مقاوم  گونه  ای  به عنوان   Kochia prostrata گونه  تصویر  د ر 
شورد وست، مشاهد ه می  شود.
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است(، 25/3 و مراتع کم  تراکم )مراتعی که د رصد پوشش تاجی آنها 5 
تا 25 د رصد است(، 66/2 د رصد از سطح مراتع را شامل می  شوند.

مفهوم  از  آنها  منظور  و  تعریف  به  بسته  مراتع،  وسعت  د ر مورد 
به عنوان مثال،  د ارد.  وجود  نیز  د یگری  ارقام  و  آمار  مرتع، 
شمال  د ر  مرتع  میلیون   هکتار  سه  احتساب  با  مراتع  سطح 
میلیون     86/1 گلستان(،  و  مازند ران  گیالن،  )استان  هاي  کشور 
مجموع  از  شد ه،  ارائه  آمار  براساس  است.  شد ه  اعالم  هکتار 
از  )بیش  متراکم  پوشش   گیاهي  با  مراتع  هکتار؛  میلیون   83/1
پوشش   با  مراتع  میلیون   هکتار،   6/34 تاج   پوشش(،  د رصد   50
 20/69 تاج   پوشش(،  د رصد   50 تا   25 )بین  نیمه  متراکم   گیاهي 
تا   5 )بین  کم    تراکم  پوشش   گیاهي  با  مراتع  و  میلیون   هکتار 
مراتع  سطح  از  میلیون   هکتار   56/05 تاج  پوشش(،  25د رصد 
 .)Badripour et al., 2006( مي  د هند  اختصاص  خود  به    را 
سطح  از  هکتار  میلیون   86/1 و   84/8 شد ه  اعالم  مقاد یر 
مراتع  جنگل  ها،  سازمان  استناد  مورد  د هه  د و  به  نزد یک  مراتع، 
بود جه  تخصیص  و  مد یریتی  برنامه  ریزی  های  د ر  آبخیزد اری  و 
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که  است  )گراسلند ها/علفزارها(  آلپی  اکوسیستم  های  و  چمن  زارها 
هر کد ام با هویتی مستقل د ارای خاستگاه اکولوژیکی و رویشگاهی 
اساسی  نقش  چرا،  ظرفیت  عالوه بر  عرصه  ها،  این  هستند.  متفاوتی 
و  بازاری  خد مات  سایر  ارائه  و  آب  خاک،  زیستی،  تنوع  حفظ  د ر 
غیربازاری د ارند. آنها همچنین د ارای فرایند خاص د ر توالی و تواتر 
و از همه مهم تر، بستر تکامل همزیستی، رقابت، گونه  زایی و چرخه 
حیات هستند و ضروری است از این منظر نیز مورد توجه قرار گیرند. 
برد اشت و تعریف ناقص از این موضوع، سبب غفلت انسان د ر شناخت 

د رست این اکوسیستم ها خواهد شد )جلیلی، 1398د(.
از سطح  نظام جامع آماری د قیق د ر کشور،  به  د لیل عد م وجود یک 
اکوسیستم  های مرتعی، مقد ار علوفه قابل   برد اشت و تعد اد د ام وابسته به 
آن، آمار متفاوتی موجود است. براساس آخرین گزارش د فتر مهند سی 
 84/8 کشور  مراتع  وسعت  آبخیزد اری،  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
میلیون هکتار است که از این مقد ار، مراتع متراکم )مراتعی که د رصد 
مراتع  د رصد؛   8/5 است(،  د رصد   50 از  بیشتر  آنها  تاجی  پوشش 
د رصد   50 تا   25 آنها  تاجی  پوشش  د رصد  که  )مراتعی  نیمه  متراکم 

شکل2- ایجاد کانون ریزگرد ماسه  ای، د رنتیجه حذف پوشش گیاهی د ر حاشیه رویشگاه  های شور د ریاچه ارومیه
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نرمال،  بارش  های  شرایط  د ر  عرصه  ها،  این  برد اشت  قابل  علوفه 
د ر هر سال حد ود 10 میلیون تن علوفه خشک، تخمین زد ه شد ه 
علفزارها  قابل استفاد ه  علوفه خشک  تولید  ارتباط،  این  د ر  است. 
خوب  وضعیت  و  هکتار  میلیون   14 مساحت  با  )گراسلند ها( 
 60 مساحت  با  بوته  زارها  تولید  تن،  میلیون   2/06 متوسط،  تا 
و  تن  میلیون   5/52 تا ضعیف،  متوسط  و وضعیت  هکتار  میلیون 
و  هکتار  میلیون   16 مساحت  با  کویری  و  بیابانی  مراتع  تولید 
وضعیت ضعیف تا خیلی    ضعیف، 0/42 میلیون تن گزارش شد ه 
کاربری ها،  تغییر  علی رغم  مقد ار  این   .)1394 )مصد اقی،  است 
مراتع د ر  تولید  پایه  مبنا و  به    عنوان عد د  تاکنون   1360 از سال 
برنامه  ریزي  هاي کالن ملي و منطقه  اي، مد نظر قرار گرفته است. 
د ر نتیجه  مراتع  برد اشت  قابل  علوفه  مرتع،  فنی    د فتر  گزارش  به 
سال  د ر  تن  میلیون   10/7 به  مرتع د اری  طرح  های  اجرای 
افزایش یافته است )اسکند ری و همکاران، 1387(. همچنین با 
نتایج طرح ملی »علوفه قابل برد اشت مراتع کشور«،  استناد به 
 7/8 میلیون   هکتار،   24 معاد ل  سطحی  برای  یاد شد ه  مقد ار 
1396؛  همکاران،  و  )فیاض  است  شد ه  گزارش  تن  میلیون 
1397( که با گسترش د امنه مطالعات د ر چهارچوب طرح ملی 
تولید علوفه سایر رویشگاه  ها،  مقد ار  از  اطالع  و  مراتع  پایش 

آمار به روز، قابل ارائه خواهد بود.
مناطق  د ر  گیاهی  پوشش  از  آماربرد اري  د هه  یک  نتایج 
پوشش  د رصد  متوسط  که  د اد  نشان  اکولوژیک،  مختلف 
تولید  میانگین  و  بود ه  د رصد   13/2 استپی  مراتع  د ر  تاجی، 
شد ه  برآورد  هکتار  د ر  کیلوگرم   136 مذکور،  رویشگاه  های 
گیاهی  پوشش  از  آماربرد اری  نتایج  اینکه  ضمن  است. 
د رصد  متوسط  که  است  آن  گویای  نیمه  استپي،  مناطق  د ر 
 411/7 تولید،  مقد ار  میانگین  و  د رصد   33 تاجی،  پوشش 
کیلوگرم د ر هکتار است )ارزانی، 1388(. مقد ار تولید مراتع 
کوهستان  های  و  )نیمه  خشک(  نیمه  استپی  مناطق  )د ر  خوب 
)د ر  متوسط  مراتع  تولید  هکتار،  د ر  کیلوگرم   450 مرتفع( 
تولید  و  هکتار  د ر  کیلوگرم   150 )خشک(  استپی  مناطق 
کویری(  و  بیابانی  مناطق  )د ر  خیلی   ضعیف  و  ضعیف  مراتع 
 Niknam,( کمتر از 30 کیلوگرم د ر هکتار، بیان شد ه است
تولید  توان  کاهش  نشان  د هند ه  نیز،  اطالعات  این   .)1970

است. د هه گذشته  پنج  مرتعی طی  رویشگاه  های 
سبک  د ام  پرواربند ی  واحد های  گسترد ه  تعطیلی  علی رغم 
جمعیت  د امپروری،  مراکز  و  سنتی  د امد اری  های  د ر 
اخیر،  سال  های  د ر  کشور  مراتع  از  بهره  برد ار  د امد ار 
احتساب  با  حاضر  حال  د ر  است.  بود ه  افزایش  به  رو 
ییالق  د ر  هم زمان  به طور  چرا  پروانه  د ارای  مرتع د اران 
قشالق  و  ییالق  قطب  د و  هر  د ر  که  )د امد ارانی  وقشالق 
د ارند( حد ود 200 هزار  فعالیت  د ام  نگهد اری  و  پرورش  به 
غیرعشایری  د امد ار  هزار   400 حد ود  و  عشایری  خانوار 
فعال  مرتعی،  عرصه  های  د ر  د امد اری  فعالیت  به  وابسته 
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یاد شد ه،  تقسیم  بند ی  های  د ر  است،  مسلم  آنچه  است.  ساالنه 
به  عنوان  د رصد،  پنج  از  کمتر  تاجی  پوشش  با  طبیعی  اراضی 
نمی  تواند  تصمیمی  چنین  و  نشد ه اند  گرفته  نظر  د ر  مرتعی  اراضی 
با  مرتعی  اکوسیستم  های  گستره  که  چرا  باشد،  صحیحی  مبنای 
مقاد یر کمتر از این حد نیز تحت بهره  برد اری مرتعی قرار د ارند و 

کرد. مراتعی چشم  پوشی  از چنین  مد یریت،  فرایند  د ر  نباید 
ارائه   شد ه  آمار  به  مراتع کشور، می  توان  با وسعت  آمار مرتبط  از 
 106 را  مراتع  سطح  او  کرد،  اشاره   ،1348 سال  د ر  پابو  توسط 
 1349 سال  د ر  نیز  نیکنام  است.  کرد ه    برآورد  هکتار  میلیون   
تعریف  به  توجه  با  و  پابو  آب و هوایی  تقسیمات  نقشه  براساس 
مرتع، با اعمال تعد یالتی د ر رقم فوق، سطح مراتع را 100 میلیون 
د فتر  توسط  شد ه  انجام  بررسی  های  براساس  کرد.  اعالم    هکتار 
 Farm Machinery Company,( آمار شرکت  مرتع روی  فنی 
عکس  های     ماهواره  ای  از  استفاد ه  با   1354 سال  د ر  که   )FMC
برآورد  میلیون   هکتار   90 حد ود  مراتع  وسعت  است،  شد ه  تهیه 
گراسلند ها،  شد ه،  ارائه  آمار  براساس   .)1394 )مصد اقی،  شد 
 16 و   60  ،14 به  ترتیب  کویری،  و  بیابانی  مراتع  و  بوته   زارها 
میلیون   9/3 که  می  شوند  شامل  را  کشور  سطح  از  هکتار  میلیون 
هکتار د ارای وضعیت خوب، 37/3 میلیون هکتار د ارای وضعیت 
خیلی  ضعیف  تا  وضعیت  د ارای  هکتار  میلیون   43/4 و  متوسط 

.)Badripour et al., 2006( هستند
مورد  مختلف  ابزارهای  و  اطالعاتی  منابع  تفاوت  به  توجه  ضمن 
نوع  از  صرف نظر  نیز  و  آمار  تهیه  مختلف  زمان  های  د ر   استفاد ه 
تعریف منبع آمار از مرتع، آمار و ارقام ذکر شد ه، بیانگر آن است 
به طور مد اوم د ر  تغییر کاربری  ها،  به  واسطه  که سطح مراتع کشور، 
وسیعی  سطح  اخیر،  د هه  سه  د ر  که  به  گونه  ای  است.  کاهش  حال 
و  تخریب  سرعت  و  شد ه  تبد یل  کشاورزی  اراضی  به  مراتع  از 
واقعیت  بیانگر  ارائه   شد ه،  ارقام  که  است  شد ید  چنان  آن  انهد ام، 
سطح  د ر  کالن  برنامه  ریزی  های  برای  بنابراین،  نیست.  موجود 
با استفاد ه از عکس  های   مراتع، برآورد د قیق  تری از وسعت مراتع 
ضروری  کاماَل  گسترد ه،  بازد ید های   زمینی  و  بهنگام   ماهواره  ای 
مؤسسه  تحقیقات   مرتع  بخش  ارتباط،  این  د ر  می  رسد.  به   نظر 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، از سال 1368 با پایه  ریزی طرح 
و  گیاهی  پوشش    نقشه  تهیه  کشور«،  اکولوژیک  مناطق  »شناخت 
به  تبع   آن، نقشه تیپ  های   گیاهی را د ر چهارچوب قرارد اد مشترک 
کار  د ستور  د ر  کشور،  آبخیزد اری  و  مراتع  جنگل  ها،  سازمان  با 
از  د قیقی  آمار  پژوهش،  این  از  حاصل  نتایج  مبنای  بر  د اد.  قرار 
استخراج  قابل  کشور،  مراتع  به  ویژه  و  عرصه  های   طبیعی  سطح 
و  اکولوژیک  همگن     مناطق  آن،  به  استناد  با  ضمن   اینکه  است. 
پژوهشی  فعالیت  های  برای  بوم شناختی،  نواحی  به   عبارت د یگر 
قابل  مراتع،  بلند مد ت  پایش  و  ارزیابی  اجرایی،  طرح  های  و 
نماند که د ر این میان، حفظ اراضی مرتعی  ناگفته  شناسایی است. 
اصلی  ضروریات  از  تخریب،  و  کاربری  تغییر  گزند  از  باقی ماند ه 

بود. خواهد 
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تغذیه  برای  مراتع  علوفه  تولید  که  است  حالی  د ر  این  هستند. 
با سرانه حد اقل 300 واحد د امی    د ام حد ود 200 هزار خانوار 
برای د رآمد متوسط و اقتصاد معیشتی، کفایت می  کند )جد ول 1( 

اختالفات قابل توجیه است. براساس آمار ارائه   شد ه د ر اطلس ملي 
د امپروري )بی نام، 1378(، بیش از 124 میلیون واحد د امي د ر کشور 
وجود د ارد که 59 د رصد آن را گوسفند و بز، 36 د رصد آن را گاو و 
گاومیش و شتر و 5 د رصد آن را تک  سمیان تشکیل می  د هند )جد ول 2(. 
د ر تمامی محاسبات، یک گوسفند 45 کیلوگرمی به  عنوان یک واحد د امی 
د ر نظر گرفته شد ه است. برخالف مطالعات به روز رسانی شد ه از وزن 
واحد د امی د ام  های سبک چر اکنند ه د ر مراتع کشور و ذکر آن د ر برنامه 

ششم توسعه، هنوز هم د ر بیشتر گزارش ها، کمتر به آن استناد می  شود. 
بالغ  ایران، یک رأس گوسفند  د ر  د امی  اند ازه واحد  د ر حال حاضر، 
غیرآبستن و خشک )غیرشیرد ه( با میانگین وزن 50 کیلوگرم، گزارش 
می  شود که د یگر نژاد های گوسفند ی با جثه و اند ازه  های متفاوت، قابل 

تبد یل به آن هستند )ارزانی و همکاران، 1386(.
د ر  د امی  نیاز واحد  برای   TDN کیلوگرم نظر گرفتن 276/5  د ر  با 
سال )جد ول 3(، برای تولید پاید ار و خود کفایی گوشت به 34 میلیون 

د ر سال   هاي اخیر، ارقام متفاوتي نیز از تعد اد د ام کشور ارائه شد ه است 
که با توجه به مد ت حضور د ام د ر مرتع )همانند آمار ارائه   شد ه د ر جد ول 
1(، همچنین د ر نظر گرفتن ارقام مختلف به  عنوان وزن واحد د امی، این 

)Badripour et al., 2006( جدول1-جمعیت د امی وابسته به مراتع برای مد ت هفت ماه د ر سال

تعد اد د امنوع د ام
مقد ار وابستگيمعاد ل واحد د امی)× 1000 واحد(

) د رصد(
کل علوفه مورد نیاز1
)TDN 1000 تن(

جمعیت وابسته به مراتع
)× 1000 واحد د امی(

4100015412171638360گوسفند د امد اران روستایی

1300017051615215760گوسفند د امد اران عشایری
12877/50/756531441214500بز د امد اران روستایی
64400/75804245318930بز د امد اران عشایری
12588410348/062180د ام د امد اران محلی

786/55/590195/721230شتر
6044/53/520334/262090االغ و اسب

13254/8483050--92736/5جمع

است. شد ه  لحاظ   TDN  0/55 معاد ل  مرتعی،  علوفه  کیلوگرم  هر  است.  شد ه  گرفته  نظر  د ر  سال  د ر   TDN کیلوگرم   276/5 معاد ل  د امی؛  واحد  نیاز   1

جد ول2- جمعیت د ام اهلی د ر ایران )بی نام، 1378(

تعد اد د امنوع د ام
جمعیت د اممعاد ل واحد د امی)×1000 واحد(

د رصد)× 1000 واحد د امی(

5400015400043/54گوسفند

257570/751931815/58بز
550042200017/74گاو اصیل

18066/5117399/47گاو د و رگ

741/59/570445/68گاومیش

1435/5786/50/63شتر

4576/53078/52/48گاو
17273/56044/54/87تک سمي ها

124000100--جمع

تن TDN برای د ام  های موجود کشور احتیاج است. علوفه حاصل از 
اراضی کشاورزی شامل آبی و د یم، حد ود 52/2 د رصد از این مقد ار 
را تشکیل می  د هد. همچنین مراتع و اکوسیستم  های   طبیعی د یگر مانند 
 TDN جنگل  ها و بیشه  ها و بیابان  ها نیز به  ترتیب 17/2 و 3/6 د رصد از

الزم را تأمین می  کنند. بنابراین 27 د رصد کمبود علوفه د ر کشور وجود 
د ارد که باعث فشار بر منابع تولید علوفه مانند چرای مفرط از مراتع، 
پایین بود ن عملکرد سرانه د ام و د ر نتیجه سود کم پرورش د ام می شود 

.)Arzani et al., 2000(
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)Arzani et al., 2000( جد ول3- کل علوفه تولید ی، علوفه مورد نیاز و کمبود علوفه د ر کشور

کمبود علوفه
)TDN میلیون تن(

کل علوفه تولید ی 
د ر جنگل  ها، 

بیشه  ها و بیابان  ها
)TDN میلیون تن(

کل علوفه تولید ی 
د ر مراتع

)TDN میلیون تن(

کل علوفه تولید ی 
د ر اراضی کشاورزی
)TDN میلیون تن(

کل علوفه مورد نیاز 
د ام کشور

)TDN میلیون تن(

نیاز واحد د امی د ر 
سال

)TDN کیلوگرم(

جمعیت د ام کشور
)1000 ×(

9/25251/24855/88517/90034/286276/5124000

% 27% 3/64% 17/16% 52/2---

با توجه به موارد ذکرشد ه، شرایط مراتع د ر حال حاضر د ر مقایسه با 
نمود ار شماتیک 1 قابل تفسیر است.  از  با استفاد ه  وضعیت مطلوب، 
همان طور که نتایج نشان می د هد، هم اکنون د ر بیشتر مراتع، حتی د ر 
شد ت کم د ام گذاری، عملکرد سرانه د ام، صد د ر صد نیست، زیرا گیاهان 
مرغوب و مورد چرای د ام، به  د لیل چرای مفرط و زود رس، از ترکیب 
مهاجم،  گونه های  یا  کمتر  مرغوبیت  با  گیاهان  و  مرتع حذف    گیاهی 
جایگزین آنها شد ه  اند. د ر مراتع با وضعیت خوب د ام د ر صورت تعد اد 
کم د ر واحد سطح، بیشتر از گیاهان کالس I چرا خواهد کرد و د رنتیجه 

به  د لیل کسب مواد غذایی با کیفیت خوب، وزن الشه بیشتری خواهد 
د اشت؛ اما د ر شرایط فعلی مراتع کشور و نیز با شد ت کم د ام گذاری، 
د ام بیشتر از گیاهان کالس II چرا می  کند و سپس فشار چرا به گیاهان 
کالس I II قابل چرا، منتقل می شود. این د ر حالی است که به  د لیل برخی 
با وجود د رآمد  نیز حساس  تر و  بیماری  ها  به  کمبود های   غذایی، د ام 
کمتر، هزینه نگهد اری باالتر است. بنابراین باید د ر برنامه   های مد یریت 
د ام و مرتع، تعد اد د ام، کم، فشار چرا، حذف و زمان چرا، مناسب و 
شود بهره  برد اری  مرتع  از  اقتصاد ی،  بهره  برد اری  واحد های  قالب  د ر 

 )Arzani, 2007؛ مصد اقی، 1394(. مطالعات د ر مناطق استپي نیز 

نشان د اد که مراتع مورد مطالعه به  د لیل فشار چراي شدید د ام، تعاد ل 
علوفه  اي  مرغوب  گونه  هاي  و  د اد ه اند  د ست  از  را  خود  بیولوژیک 
کاهش یافته یا از بین رفته است و گیاهان کالس I II قابل چرا، بخش 
عمد ه ترکیب گیاهي را تشکیل مي  د هد، بنابراین برای اصالح و احیای 
این مراتع، نیاز به یک برنامه مدیریتی مناسب )مرتع د اری مصنوعی/ 
باید  مناطق،  این  د ر  مرتع  از  بهره  برد اري  میزان  د ر  است،  اصالحی( 

تجدید نظر شود و رویکرد حفاظتی، غالب شود )ارزانی، 1388(.
اولین گام برای د ستیابی به نقطه مذکور و به  عبارت د یگر اپتیمم تعد اد 

بهینه د ام د ر واحد سطح، تعاد ل د ام و مرتع است. پیش  شرط اجرای 
تعاد ل د ام و مرتع، برآورد صحیح ظرفیت چرا د ر هر رویشگاه است 
تولید مرتع  بر مقد ار  تأثیر آن  نوسانات آب و هوایی و  که الزم است 
د ر سال  های مختلف نیز د ر آن لحاظ شود. شرط اجرای این کار نیز 
مشارکت مرتع د اران د ر برنامه  های توصیه شد ه است. از این  رو، یکی از 
علل مهم تخریب مراتع، عد م محاسبه صحیح ظرفیت چرا است. د ر 
حال حاضر که تقریبًا تمام مرتع د اران  ، د امد ار نیز هستند و پرورش   د ام، 
اقتصاد ی  می  رسد،  به  نظر  است،  کشور  مرتع د اری  نظام    جزو الینفک 
نبود ن مرتع د اری د ر ایران، از د یگر علل مهم تخریب مراتع باشد. این 

)Wilson et al., 1984( د ر یک مرتع تخریب   یافته )SI( نمود ار1- رابطه تئوریکی بین عملکرد د ام، سود و شد ت د ام گذاری
ناحیه هاشور زد ه د ر شکل، ناحیه سود د هی حد اکثر است. ناحیه  ای که د ر آن، تغییرات اند ک د ر شد ت چرا، تأثیر مهمی روی سود آوری نخواهد د اشت. این ناحیه حد اکثر 
سود، د ر شرایطی به  وقوع می  پیوند د که شد ت چرا از ماکزیمم بازد هی تولید بیولوژیکی، کمتر باشد. یک مرتع مرتجع، مرتعی است که ناحیه سود د هی حد اکثر آن حاشیه 
وسیع تری د اشته باشد. بنابراین با تقلیل وزن تک  تک د ام  ها و کاهش تولید ات کل مرتع، بین شد ت چرا و بازد هی تولید د ام د ر مقیاس پایین  تر، رابطه جد ید ی به   وجود 

می  آید. طبق همین رابطه جد ید است که وزن متوسط الشه، بسیار کمتر از حد معمول خواهد شد.
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موضوع، همواره چرای زود هنگام د ام از مراتع و عد م پیگیری 
که  است  د اشته  به   د نبال  را  چرا  پروانه  های  د ر  مطرح  تعهد ات 
شد ن  ملی    د ارند.  مراتع  تخریب  د ر  بزرگی  سهم  خود،  به     نوبه 
مراتع، انفجار جمعیت خارج از عرصه  های مرتعی د ر سال  های 
اخیر و تالش د ولت برای ایجاد امنیت     غذایی از طریق توسعه 
باغ های د یم د ر اراضی شیب  د ار، تولید غالت د یم د ر د یم زارهای 
مشتق شد ه از مراتع و برد اشت گیاهان د ارویی از عرصه  های مرتعی 
تغییر  و  تبد یل  زمینه  وارد ات،  کاهش  و  صاد رات  توسعه  به  منظور 
د رنتیجه،  و  کرد ه  فراهم  را  معاد ن  استخراج  و  اراضی   مرتعی  کاربری 
سبب نابود ی یکپارچگی رویشگاه  ها و تکه  تکه شد ن مراتع شد ه است 
و تنوع ژنتیکی، گونه  ای، عملکرد ی و اکوسیستمی را د ر معرض خطر 
جد ی قرار د اد ه است. همچنین کافی نبود ن آموزش   عمومی د ر ارتباط 
با اهمیت، خد مات و کارکرد های مراتع، عد م توجه به رویکرد   حفاظتی 
نبود نگاه  د ر مد یریت عرصه  های   مرتعی، بی توجهی به منابع طبیعی، 
جامع د ر برنامه های توسعه ای و ...، نیز همواره سبب شد ه است که د ر 
تلقی شوند که منبع  بایر بی مصرفی  تصمیم  گیری  ها، مراتع، زمین  های 
ذخیره زمین برای توسعه آیند ه هستند. بنابراین، اگر د رمجموع، مراتع 
از اوضاع و احوال مطلوبی برخورد ار نیستند؛ همه تقصیرها به گرد ن 

عشایر نیست.

عللتخریبمراتعدرکشوروراهکارهایبرونرفتاز
وضعیتپیشآمد

الف-عدممحاسبهصحیحظرفیتچرا
مناسب  تعد اد  به  عبارت د یگر،  و  آن  رعایت  و  چرا  ظرفیت  تعیین 
 Holechek( است  موفق  مرتع د اری  مهم ترین بخش  مرتع،  د ر  د ام 
et al., 2005( که برای اد امه نگهد اری، حفظ و پاید اری مرتع نیاز 
و  خاک  به  شد ه  وارد  خسارت  بیشترین  د ارد.  ویژه ای  توجه  به 
پوشش گیاهی مراتع، ناشی از عد م توجه به ظرفیت چرا و غفلت 
از اثرات چرای سنگین بر این اراضی است. نوع، تعد اد و پراکنش 
چرا،  کنترل  برای  مرتع  مد یریت  اساسی  مؤلفه  سه  مرتع،  د ر  د ام 

گزارش شد ه است.
آب و هوایی  منطقه  هر  د ر  )که  مجاز  بهره  برد اری  حد  علوفه،  تولید 
مرتع  گرایش  و  وضعیت  فرسایش،  به  خاک  حساسیت  از  تابعی 
تابعی  )که  علوفه  کیفیت    کالس  های   گیاهی،  خوش خوراکی  است(، 
د ام  روزانه  متابولیسمی  انرژی  نیاز  است(،  مرتع  ترکیب   گیاهی  از 
و محیطی و وزن  فیزیولوژیکی  تابع شرایط  )که  مرتع  د ر  چرا کنند ه 
از  آنها  سهم  و  حیات وحش  تعد اد  د ام،  نوع  است(،  چرا کنند ه  د ام 
علوفه مرتع، مساحت مرتع و محد ود ه عرفی و خصوصیات فیزیکی 
شمار  به  چرا  ظرفیت  بر  مؤثر  عوامل  از  چرا،  د وره  طول  و  مرتع 
تعیین  د ر  مستقیم  به  طور  که  عوامل  این  از  زیاد ی  تعد اد  می روند. 
مد نظر  چرا  ظرفیت  تعیین  مد ل  های  د ر  د ارند،  نقش  چرا  ظرفیت 
نیاز  علوفه،  تولید  براساس  تنها  آنها  از  بسیاری  و  نمی  گیرند  قرار 
روزانه د ام به علوفه خشک )بد ون توجه به وزن د ام، ترکیب گیاهی، 
ضمن  شد ه  اند.  طراحی  مجاز،  برد اشت  ضریب  و  و...(  د ام  تحرک 

تولید  بر  آن  تأثیر  و  آب و هوایی  نوسانات  به  توجه  با  اینکه 
پیروی  مرتع،  د رازمد ت  ظرفیت  برآورد  سیاست  از  مراتع، 
تد وین  برای  اند ازه  گیری ظرفیت چرا،  و یک سال  نمی  شود 
و  گیاهی  پوشش  مرتع د اری،  مطالعات  بلند مد ت  برنامه 
طراحی  د ر  بنابراین  می  شود.  گرفته  نظر  د ر  حیات وحش 
مناسب  د ام  تعد اد  تعیین  به  منظور  مد ل محاسبه ظرفیت چرا 
قرار  توجه  مورد  ذکر شد ه  فاکتورهای  باید  منطقه،  د ر یک 
به  را  د ام  تعد اد  ارائه شد ه،  مد ل  د ر غیر این صورت،  گیرد، 
مقد ار واقعی برآورد نخواهد کرد. طبیعی است د ر هر منطقه 
بیشترین  شد ه،  ذکر  موارد  از  تعد اد ی  یا  یک  آب و هوایی، 
کاربرد  به  منظور  که  باشد  د اشته  چرا  ظرفیت  بر  را  تأثیر 
تغییرات  به  است  الزم  آب و هوایی،  مناطق  د یگر  د ر  مد ل 
بیشتری شود. همچنین بررسی  ها نشان می  د هد  آنها توجه 
متوجه  کشور،  مراتع  تخریب  از  بخشی  حاضر،  حال  د ر 
یاد شد ه  فاکتورهای  اند ازه  گیری  و  نمونه  گیری  نحوه 
ظرفیت  اند ازه  گیری  د ر  موجود  مشکالت  بنابراین  است. 
است،  شد ه  پرسش  این  طرح  سبب  آن،  کاربرد  و  چرا 
برای  یافته  توسعه  و  رفته  کار  به  د ستورالعمل  های  آیا 
د ر  کاربرد  قابل  کشورها،  سایر  د ر  چرا  ظرفیت  تعیین 
مراتع ایران هستند یا خیر؟. عد م د رک صحیح از امکان 
به اجرای سیاست  های  کاربرد چنین سیستم  هایی، منجر 
ناد رست د ر تعیین ظرفیت چرا د ر مطالعات مرتع د اری و 

پوشش   گیاهی شد ه است.
از  استفاد ه  عد م  چون  را  موارد ی  می توان  آن  عالوه بر 
تکنولوژی  های به روز د ر تهیه ممیزی مرتع و کاد استر، 
نبود  حتی  و  شد ه  تهیه  نقشه  های  کرد ن  مستند  عد م 
وجود  با  اجرایی  اد ارات  د ر  مرتع  ممیزی  نقشه  های 
اضافه  طرح  هایی  چنین  برای  کالن  بود جه  های  صرف 
بین  چرا  ظرفیت  بررسی  فنون  به  طور کلی،  کرد. 
نهاد های مرتبط با مراتع، به  طور فاحشی متفاوت است 
و خط  مشی  های به کار گرفته شد ه د ر  مورد اند ازه  گیری 
هم  و  نمونه  تعد اد  لحاظ  از  هم  مراتع  تولید  ساالنه 
از لحاظ روش، نحوه تعیین علوفه د ر د سترس، تعیین 
تعیین  مرتعی،  رویشگاه  های  مجاز  بهره  برد اری  حد 
تعد یل  لزوم  مرتعی،  گیاهان  خوش خوراکی  کالس 
مرتع،  فیزیکی  خصوصیات  براساس  چرا  ظرفیت 
د ر  چرا کنند ه  د امی  واحد  روزانه  نیاز  مقد ار  برآورد 
مراتع، ضوابط و معیارهای تعیین استعد اد و کاربری 
مرتع برای چرای د ام و طراحی مد ل مد یریت مرتع، 
یکسان و با ثبات نیست و این مسئله د رباره اعتبار 
مد یریت،  نتیجه  به  عالقه مند  گروه  های  بین  فنون، 
است  الزم  بنابراین  است.  کرد ه  ایجاد  سرد رگمی 
خطاهای  تصحیح  با  رویشی  منطقه  هر  برای 
)معیارها  مؤلفه هایی  مهم  ترین  معرفی  و  مذکور 
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چرا  ظرفیت  روی  مستقیم  به  طور  که  شاخص  ها(  و 
اثر د ارند، ظرفیت چرای کوتاه  مد ت و بلند مد ت برای 
اطالعات  این  بد ون  شود.  تعیین  مرتع  و  د ام  تعاد ل 
و  کاربرد ی  علوم  با  کارشناسان  آشنایی  عد م  و 
مرتع د اران،  همچنین  د ولتی،  د ستگاه  های  برای  به روز، 
تولید ی  سیستم  برای  تضمینی  و  مشکل  مرتع  مد یریت 
اقتصاد ی پاید ار و جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی 
تعد د  مشابه  است،  مسلم  آنچه  ند ارد.  وجود  خاک  و 
مختلف  روش  های  چرا،  ظرفیت  مؤلفه های  د ر  تنوع  و 
مورد  استفاد ه  و  ارائه  آن  محاسبه  برای  نیز  متعد د ی  و 

این  اما  می  گیرد،  قرار 
سؤاالت مطرح است:

معیارهای  و  ضوابط   -
ارائه  د رمورد  تصمیم  گیری 
مد ل برآورد ظرفیت چرای 
کوتاه    مد ت و بلند مد ت مرتع 
برای  اراضی  طبقه  بند ی  و 

چرای د ام کد امند؟ 
برآورد  مد ل  ارائه  با   -
کوتاه   مد ت  چرای  ظرفیت 
و بلند مد ت، چگونه می  توان 
د ست  مرتع  و  د ام  تعاد ل  به 
یافت؟ )معتمد ی و همکاران، 

.)1398
و  هزینه  ها  کاهش  برای 

الزم  چرا،  بلند مد ت  ظرفیت  بهنگام  و  صحیح  محاسبه 
شد ه  اند ازه  گیری  تولید  بتوان  تا  شود  ارائه  مد لی  است 
د ر زمان تهیه طرح  های مرتع د اری را به تولید د رازمد ت 

کرد. تبد یل  مرتع، 
 

ب-اقتصادینبودنمرتعداریدرایران
بر  وارد  فشار  که  است  آن  از  حاکی  متعد د  گزارش های 
برابر  آنها،  از  بهره  برد اری  و  است  آنها  توان  از  بیش  مراتع، 
ضوابط علمی و مطابق با مقیاس تولید نیست. د ر صورتی که 
بهره  برد اری از مراتع، پاسخ گوی معیشت و زند گی اقتصاد ی 
به  مرتع  موجود یت  آن،  بر  فشار  به  د لیل  نباشد،  مرتع د اران 
بهینه  حد  از  کوچک تر  اند ازه  است،  طبیعی  می  افتد.  خطر 
و  مراتع  بیشتر  چه  هر  تخریب  باعث  مرتع د اری،  واحد های 
اند ازه بزرگ تر از حد مطلوب، نیز باعث اتالف منابع می شود. 
از این  رو، بررسی اجتماعی و نیازهای اقتصاد ی مرتع د اران، از 
جنبه  های اساسی مد یریت و بهره برد اری بهینه از مراتع است و 
باید ضمن اجرای اصولی شرح خد مات طرح  های مرتع د اری، 
بهنگام ممیزی مراتع و صد ور پروانه چرا، به اند ازه مطلوب و 
حد اقل مساحت مرتع مورد نیاز هر یک از خانوارهای مرتع د ار 

توجه  چرایی،  استفاد ه  به ویژه  و  مرتع  از  چند منظوره  استفاد ه  جهت 
خاصی د اشت. بررسی  ها، گویای این است که د ر هنگام ممیزی مرتع، 
به این موضوع توجه کمتری می شود و بد ون توجه به نیاز واحد های 
پایه اجتماعی و توان اکولوژیکی مراتع د ر مناطق مختلف آب و هوایی، 
پروانه چرا تمد ید، یا صاد ر می  شود. این امر سبب فعالیت تعد اد مرتع د ار 
بیشتر د ر مساحت  های کوچک  تر مرتع می شود. د ر نتیجه، توان تولید ی 
مراتع، کاهش یافته و برقراری رابطه منطقی بین مرتع د اران و مراتع و 

به   تبع آن، بهبود وضعیت مراتع کشور را ضروری ساخته است.
جلوگیری از تخریب هر چه بیشتر مراتع د ر چنین شرایطی، مستلزم 
مرتع د اران  توانمند سازی  و  رفاه  افزایش  مرتع د اری،  کرد ن  اقتصاد ی 
چهارچوب  د ر  ارتباط،  این  د ر  است. 
بخش  بهره  وری  افزایش  قانون 
ضروری  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی 
است به  رغم پیچید گی  های اکولوژیک و 
اقتصاد ی و اجتماعی موجود د ر مسیر 
د امد اران  و  کوچک  مرتع د اران  اجرا، 
تکمیل  و  تغییر  به  تشویق  را  خرد ه  پا 
معیشت کرد و زمینه اشتغال آنها را د ر 
سایر حرفه های مرتبط با مرتع د ر یک 
همچنین  کرد.  فراهم  ساله،   20 د وره 
معیشت  مراتع،  غالب  مسئله  هم اینک 
طرح  های    تهیه  امکان  و  است  پاید ار 
مرتع د اری با وسعت زیاد، جهت تأمین 
میسر  مرتع د ار،  خانوارهای  مخارج 
نیست؛ تنوع  بخشی به استفاد ه از مرتع، 
د ر  آنها  مشارکت  افزایش  و  مرتع د اران  د رآمد  افزایش  به  می  تواند 
حفظ مراتع و کاهش هزینه عملیات مرتع د اری، کمک کند و د ر نتیجه 
از این رو، مد یریت اصولی استفاد ه  افزایش د هد.  میزان سودآوری را 
از مراتع و استفاد ه چند منظوره و د رک یکسان از آن، می  تواند عامل 
مهمی د ر ارتقای سطح د رآمد خانوارهای بهره  برد ار، کاهش فشار بر 
و  )ارزانی  باشد  مرتع د اری  کرد ن  اقتصاد ی  سوی  به  گامی  و  مراتع 

معتمد ی، 1398(.
ارزیابی های اقتصاد ی بهره  برد اری از محصوالت فرعی و تولید علوفه 
تولید  از  حاصل  اقتصاد ی  سود  غربی،  آذربایجان  جنوب  مراتع  د ر 
علوفه را برای هر خانوار، 330/43 د الر د ر سال و رانت اقتصاد ی 
حاصله را 54/69 د الر د ر هکتار د ر سال برآورد کرد. میانگین د رآمد 
ناخالص بهره  برد اری از محصوالت فرعی د ر یک د وره برد اشت )یک 
سال/ فصل رشد( برای هر خانوار حد ود 2149/58 د الر برآورد شد 
د رآمد  )حمل و نقل(،  بهره  برد اری  آشکار  هزینه  های  کسر  از  پس  که 
خالص هر خانوار د ر د وره بهره  برد اری به 1647/23 د الر بالغ شد. 
)کارگری(  پنهان  هزینه  های  کسر  از  پس  خانوار  هر  اقتصاد ی  سود 
ناخالص، 1236/21 د الر د ر سال  از د رآمد  و آشکار )حمل و نقل( 
و رانت اقتصاد ی بهره  برد اری از محصوالت فرعی 77/70 د الر د ر 
مراتع  از  هکتار  هر  انتظار  مورد  ارزش  است.  د ر سال  هکتار  هر 

که  است  آن  از  حاکی  متعد د  گزارش های 
است  آنها  توان  از  بیش  مراتع،  بر  وارد  فشار 
و  علمی  ضوابط  برابر  آنها،  از  بهره  برد اری  و 
د ر صورتی که  نیست.  تولید  مقیاس  با  مطابق 
و  معیشت  پاسخ گوی  مراتع،  از  بهره  برد اری 
به  د لیل  نباشد،  مرتع د اران  اقتصاد ی  زند گی 
فشار بر آن، موجود یت مرتع به خطر می  افتد. 
بهینه  حد  از  کوچک تر  اند ازه  است،  طبیعی 
چه  هر  تخریب  باعث  مرتع د اری،  واحد های 
اند ازه بزرگ تر از حد مطلوب،  بیشتر مراتع و 

نیز باعث اتالف منابع می شود.
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نظر گرفتن نرخ  با د ر  تولید محصوالت فرعی  از محل  منطقه 
تنزیل سه د رصد د ر سال مورد مطالعه )1394(، 25/90 د الر 
د ر هکتار  تولید ی، 18/32 د الر  از محل علوفه  و  د ر هکتار 
مراتع  انتظار  مورد  کل  ارزش  ترتیب،  همین  به  شد.  برآورد 
منطقه از محل تولید محصوالت فرعی و تولید علوفه، بالغ بر 
44/22 د الر برآورد می  شود که سهم محصوالت فرعی از کل 
ارزش مورد انتظار مرتع، 58/57 د رصد است. د رآمد به د ست آمد ه 
 33/25 به  ترتیب  علوفه  تولید  و  فرعی  محصوالت  بهره  برد اری  از 
بهره  برد ار  خانوارهای  ساالنه  د رآمد  متوسط  از  د رصد   6/67 و 
روستایي و عشایری را تشکیل می  د هد. ضمن اینکه اشتغال سالیانه 
به  ترتیب  علوفه،  تولید  و  فرعی  محصوالت  بهره برد اری  از  حاصل 
محصوالت  سهم  که  شد  برآورد  سال  د ر  نفر   17/64 و   8/18
فرعی از کل اشتغال حاصل، د ر حد ود 31/68 د رصد است. نتایج 
فرعی می  تواند  از محصوالت  بهره  برد اری  که  است  تد اعی   کنند ه آن 
نقش مهمی د ر اقتصاد و اشتغال محلی ایفا کند و از افزایش شد ت 
لزوم  تحقیق،  این  نتایج  به  طور کلي  بکاهد.  مرتعی  اراضی  د ر  چرا 
د ر طرح  هاي  استفاد ه چند منظوره  از  د رآمد حاصل  گرفتن  نظر  د ر 
مرتع د اري را آشکار مي  کند )معتمد ی و همکاران، 1396(. همچنین 
مراتع  د ر  مرتع د ار  د رآمد  افزایش  د ر  زنبورد اری  نقش  بررسی  با 
روستای ژیوار کرد ستان، مقد ار سود زنبورد اری به ازای هر کند وی 
 160525 بومی،  کند وی  هر  ازای  به  و  تومان   233307 مد رن، 
بررسی  های  نتایج  و همکاران، 1397(.  )اد اک  تومان، گزارش شد 
تحلیل اقتصاد ی واگذاری مراتع د ر چهارچوب طرح  های مرتع د اری 
بیانگر آن است که سرمایه  گذاری د ر این خصوص، توجیه اقتصاد ی 
را  خصوصی  بخش  که  است  چنان  طرح  ها  این  سود  آوری  د ارد. 
ترغیب  امر،  این  د ر  سرمایه  گذاری  و  مشارکت  به  می  توان  نیز 
سایر  به  توجه  د ر مجموع،   .)1379 خلیلیان،  و  )شمس  الد ینی  کرد 
و  د ارویی  گیاهان  از  بهره  برد اری  مانند  مراتع  د رآمد زای  جنبه  های 
آزاد  گرد شگری   ،)1393 همکاران،  و  )موقری  فرعی  محصوالت 
کمک   ،)1397 همکاران،  و  )اد اک  زنبور عسل  پرورش  و  مرتع  د ر 
یافته و ضمن  افزایش  د ر واحد سطح  د رآمد  میزان  تا  کرد  خواهد 
رعایت اند ازه بهینه، تعد اد بهره  برد ار بیشتری بتوانند معیشت خود را 

از این محل تأمین کنند.

زمان رعایت )عدم مراتع از دام زودهنگام چرای پ-
مناسبچرایدام(

طول  د ر  نمی  تواند  د ام  که  ییالقی  و  میان بند  کوهستانی  مناطق  د ر 
زمستان به  واسطه وجود برف، از آغل خارج شود و د ر مراتع چرا 
کند، به  د لیل کمبود علوفه ذخیره زمستانه و گران   بود ن آن، بالفاصله 
به  د ام  ها  گیاهان،  د ر  رشد  شروع  از  قبل  و  برف  ها  ذوب  از  پس 
مرتعی  گیاهان  زود رس،  چرای  اثر  د ر  و  می  شوند  گسیل  مراتع 
متماد ی،  سال  های  طی  تکرار  اثر  د ر  و  می بینند  آسیب  شد ت  به 
طی   .)3 )شکل   )1394 مصد اقی،  1393؛   )مقد م،  می  روند  بین  از 
سال  های گذشته، به واسطه فعالیت  های عمرانی و نیز تجمع روستاها، 

ایل  راه  ها و مسیرهای کوچ، تخریب و از بین رفته  اند، بنابراین طول 
د وره کوچ، به  واسطه حمل د ام  ها با وسایل نقلیه، بسیار کوتاه و د ر 
موارد ی حذف شد ه است و این موضوع سبب چرای زود هنگام د ر 
است  این  راهبرد ی  سؤال  حاضر،  حال  د ر  می شود.  ییالقی  مراتع 
جلوگیری  مراتع،  د ر  د ام  زود هنگام  چرای  از  می  توان  چگونه  که 
کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به اصول     اولیه زیر توجه کرد:
1387؛  همکاران،  و  اسکند ری  )Vallentine et al., 2001؛   
معتمد ی،  و  ارزانی  1395؛  همکاران،  و  ارزانی  1395؛  فیاض، 

)1398
- رعایت تعهد ات مطرح د ر پروانه  های چرا از طرف مرتع د اران
- تکمیل بانک اطالعات مکانیزه ممیزي و طرح  هاي مرتع د اري

- واگذاری مد یریت کوچ بهاره و پاییزه به تشکل  های عشایری و 
انجمن صنفی مرتع د اران

- بازسازی حتی  المقد ور د وباره ایل  راه  های عشایری و ثبت آن د ر 
نقشه جغرافیایی و میراث فرهنگی کشور

- جلوگیری از تصرف ایل  راه  های عشایری و تغییر کاربری مراتع 
میان  بند که عمد ه ایل  راه  ها د ر این مراتع، قرار د ارند.

- آب رسانی سیار و توسعه آبشخورها د ر مناطق قشالقی
- واگذاری پروانه چرا به مرتع د اران د ر هر د و قطب ییالق و قشالق

- شناسنامه  د ار کرد ن د ام  ها د ر هر د و قطب ییالق و قشالق
- رعایت ترکیب سنی و جنسی گله  های د ام

- خرید تضمینی د ام توسط کشتارگاه  ها پس از پایان فصل ییالق 
و د ر مواقع خشک سالی

- پیش  بیني برنامه مدیریت خشک سالي د ر مدیریت مرتع به  منظور 
کاهش اثرات خشک سالي

- احد اث پایگاه  های انبار علوفه د ر طول ایل  راه  ها
- رعایت حد اقل اند ازه اقتصاد ی واحد های مرتع د اری د ر واگذاری 

پروانه چرا
- اقتصاد ی کرد ن مرتع د اری

- حصارکشی مراتع و پیاد ه نمود ن سیستم  های چرایی برای ایجاد 
زمینه جهت استفاد ه چند منظوره از مراتع

- توجه به چرای فرا سرزمینی )استفاد ه از مراتع کشورهای همسایه( 
برای جبران کمبود علوفه

- نگاه به کوچ به  عنوان یک ضرورت سیاسی، فرهنگی و اقتصاد ی
و  جامع  مد یریت  یک  اعمال  با  مراتع  چرای  ظرفیت  افزایش   -
مناسب،  چرای  مد یریت  طریق  از  آیند ه  د هه  یک  طی  غیرمتمرکز 
به  د ستیابی  جهت  آبی  منابع  احد اث  و  حصارکشی  از  استفاد ه 
از  یکنواخت  استفاد ه  و  مرتع  سطح  د ر  د ام  یکنواخت  پراکند گی 
پوشش گیاهی و بهره  گیری کامل از علوفه د ر د سترس برای چرای 
انجام عملیات مرتع کاری د ر د یم زارهای کم بازد ه و رها شد ه  د ام و 

است.

 ت-پیگیرینشدنتعهداتمطرحدرپروانههایچرا
با به   رسمیت شناختن تعد اد زیاد ی از د امد اران خرد ه  پا  د ر گذشته، 
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و ضوابط و د ستورالعمل  های جد ید، د ر طول مد ت زمان کم و چه 
پروانه  است.  شد ه  د اد ه  چرا  پروانه  آنها  به  شتاب زد ه،  به  طور  بسا 
به  و  مرتع  چرای  ظرفیت  گرفتن  نظر  د ر  با  که  است  مجوزی  چرا، 
نام مرتع د ار د ر هر د و قطب ییالق و قشالق و مراتع میان بند، صاد ر 
برای  قانونی  تعهد ات  سری  یک  مذکور،  پروانه  های  د ر  می شود. 
صاحب پروانه د ر نظر گرفته شد ه است که د ر صورت عد م رعایت 
آنها، پروانه چرا ابطال می   شود. از جمله این تعهد ات، رعایت ظرفیت 
چرا و زمان ورود و خروج د ام از مرتع و واگذاری پروانه چرا به غیر 
و ... است. بررسی  ها، بیانگر آن است که قوانین و د ستورالعمل  های 
به  د لیل  چرا،  پروانه  های  د ر  مراتع  مد یریت  نحوه  د رمورد  وضع  شد ه 
پیگیری  به  د رستی  منابع   مالی،  و  انسانی  نیروی    محد ود یت  های 
نمی  شود و چرای مضاعف، همچنان د استان اد امه  د ار مد یریت مراتع 
کشور است )فیاض، 1395؛ 1396؛ جلیلی، 1396الف( )شکل 4(. 
همچنین بررسی  ها، نشان می  د هد د ر مجموع، قوانین و مقررات موجود 
نتوانسته مانع تخریب مراتع، حفاظت و ارتقای وضعیت آن شود، این 
قوانین تا حد زیاد ی موجب بر هم خورد ن نظام های مد یریت مراتع 
نشد ه  آن  جایگزین  نیز  مناسبی  مد یریتی  سیستم  و  شد ه  گذشته  د ر 
است و همواره بر این موضوع تأکید می  شود که قوانین و مقررات فوق 

شکل3- چرای زود هنگام د ام د ر مراتع ییالقی ارشد چمن سهند
همان طور که د ر تصویر مشاهد ه می  شود، د ر حالی که هنوز د ر عرصه برف وجود د ارد و گیاهان و خاک مرتع، آماد گی الزم برای چرا را ند ارند، مرتع مورد چرا قرار 
می  گیرد. د ر انتهای تصویر، گوسفند ان نژاد قزل، سنگین  ترین نژاد گوسفند ی د ر ایران، مشاهد ه می  شوند. میانگین وزن میش و قوچ بالغ این نژاد گوسفند ی، به  ترتیب 

71/6 و 103/7 کیلوگرم است.

نیاز به بازنگری و به روزرسانی د ارند )زهد ی و همکاران، 1397(.
برای تحقق این امر و پیگیری تعهد ات مطرح د ر پروانه  های چرا، باید 

به موارد زیر توجه کرد: 
از  با عشایر و واگذاری بخش زیاد ی  بیشتر د ولت  تعامل هرچه   -

مسئولیت  ها به انجمن صنفی مرتع د اران
آبخیزد اری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  مد یریتی  نیروی  تمرکز   -
حال  د ر  مرتعی.  عرصه  های  د ر  علمی  مرتع د اری  اجرای  بر  کشور، 
از ظرفیت د ولت را د ر  قابل  توجهی  حاضر، سود اگری زمین، بخش 
و  کرد ه  زمین  خواری  تخلفات  به  رسید گی  د رگیر  مراتع،  مد یریت 
غیرمستقیم، کارایی د فتر امور مراتع را د ر سایر وظایف، تحت تأثیر 

قرار د اد ه است.
ضوابط  که  مرتع د اري  طرح  هاي  و  چرا  پروانه  اصالح  یا  ابطال،   -
قانوني را رعایت نمي  کنند. د ر این زمینه، بین سازمان جنگل ها، مراتع 
نهاد های د یگر نظیر قوه قضائیه،  با ارگان  ها و  و آبخیزد اری کشور، 
آن طور که باید و شاید، هماهنگی وجود ند ارد و با شخص متخلف، 
که  د ستورالعملی  است،  رابطه، الزم  این  د ر  نمی  شود.  قاطع  برخورد 
این سازمان، براساس آن عمل می  کند، به د قت مطالعه شود و ضمن 
و  آن مشخص  نقاط ضعف  مرتع د ار،  تعریف  و  ارث  قانون  به  توجه 
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د ر این مورد، مد یریت مرتع شامل د ستیابی به حد اکثر سود ساالنه د ر واحد 
ضروری  موارد  برای  علوفه  از  مقد اری  گذاشتن  با  گاهی  که  است  سطح 
د ر سطح مرتع و احیاء پتانسیل تولید ی مرتع همراه خواهد بود؛ اما نقش 
به  ویژه  اقتصاد ی و اجتماعی  اثرات  نظر گرفتن  با د ر  اغلب  مد یریت چرا، 
د ر جوامع توسعه  یافته و د ر حال توسعه د ر مراتع تحت مد یریت خصوصی، 
پیچید ه می  شود. به اختصار می  توان گفت که هد ف یک د امد ار د ر جوامع 
و  می  شود  تعیین  او  روحی  آسایش  و  کاری  امنیت  با  ارتباط  د ر  مذکور، 
میزان سود اقتصاد ی ناشی از تکنیک  های مختلف مد یریت چرا، یک فاکتور 
مؤثر د ر رسید ن او به اهد افش است. اراضی تحت مالکیت عمومی، بیشتر 
لذت  و  عموم  برای  مساوی  فرصت  های  ایجاد  و  غیربازاری  مقاصد  برای 
برد ن از تفریحات و تفرجگاه  ها، مد یریت می  شوند. نقش مد یریت چرا د ر 
این خصوص، توسعه رفاه و راحتی برای همگان است. از این  رو، مالکیت 
عمومی همواره برای بخشی از مراتع الزم است. به  عبارت د یگر د ر بعضی 
از کشورها، الزم است که مراتع، ملی باشند. اما تعد اد زیاد استفاد ه کنند گان، 
همچنین د فعات زیاد استفاد ه از مراتع، ایجاب می  کند که از استفاد ه ناد رست 
از این منابع که باعث تخریب آنها می  شود، به طور جد ی جلوگیری شود. 
د ر  آیند ه  نسل  استفاد ه  برای  مراتع  حفاظت  به  مربوط  اهد اف  به  رسید ن 
مالکیت خصوصی مراتع، زمانی که مالکان خصوصی هیچ محصولی برای 
بسیار مشکل است.  باشند،  ند اشته  برای کسب د رآمد  یا خد ماتی  فروش، 
بنابراین یک مالک خصوصی، از اراضی برای سرویس  د هی، یا برای تولید 
محصولی که د ر بازارهای فعلی رونق د ارد، استفاد ه می  کند. حتی اگر این 

شکل4- عد م کنترل پروانه چرا د ر مراتع قشالقی منطقه چوپانلوی سلماس
همان طور که د ر تصویر مشاهد ه می  شود، چرای بیش از حد ظرفیت چرای مرتع، سبب ظهور عالئم قهقرا د ر پوشش گیاهی و خاک مرتع شد ه است و مرتع 

د ارای د رجه وضعیت ضعیفی از این حیث است. گله  های مشاهد ه شد ه، مربوط به د امد ارانی است که منتظر اجازه ورود به مراتع ییالقی چالد ران د ر آذربایجان 
غربی هستند. د امد اران مذکور، فاقد پروانه چرا د ر ییالق هستند و معمواًل برای تعلیف د ام  های خود، مراتع ییالقی را اجاره می  کنند. از این رو، برای اینکه بتوانند 

هزینه  های اجاره مرتع را جبران کنند، تعد اد د ام خود را د ر هر گله افزایش می  د هند و علی رغم این موارد، مرتع د اری آنها، غیر اقتصاد ی است.

ضمن  شود.  ارائه  آن  صحیح  اجرای  برای  الزم  پیشنهاد ات 
باید مورد  نظارت قوی،  ایجاد سیستم  پایش منظم و  اینکه، 

توجه قرار گیرد.
- تکیه بر د انش بومی د ر مد یریت مراتع عشایری و روستایی

از  مرد م  رضایت مند ی  زمینه  های  ایجاد  د ر جهت  تالش   -
ارگان  های اجرایی

مدیریت و مرتعی اراضی مالکیت تناقضات ث-
چرا

توجه به جنبه  های اکولوژیکی یک اکوسیستم تحت چرا، بد ون 
توجه به جنبه  های فرهنگی و اجتماعی، امری خطا است. بنابراین 
بد ون توجه به ماهیت فرهنگی جامعه، د خالت بشر د ر پراکنش 
مکانی و زمانی، نوع و تعد اد د ام  های چرا کنند ه، تنها وسیله  ای 
است تا بشر توسط آن بتواند برای د سترسی به اهد افش، چرای 
اراضی را مد یریت کند. استراتژی  هایی که مد یریت د ر استفاد ه 
مالکیت  شیوه  و  نوع  به  می  کند،  انتخاب  چرا  برای  اراضی  از 
مراتع  د ارد.  بستگی  خصوصی(،  یا  عمومی  )مالکیت  اراضی 
تحت مالکیت خصوصی، معمواًل به  عنوان یک منبع مصرفی د ر 
به  یک فرایند تولید ی هستند. هد ف فرایند تولید ی، د ستیابی 
اهد اف مالک از قبیل بقاء همیشگی است که معمواًل با رسید ن 
به   د ست می  آید.  از تلفات ناشی از حواد  ث  به سود و گریز 
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ارزانی،  و  )امیری  شود  مراتع  د ر  برگشت  غیرقابل  تخریب  باعث  فرایند، 
.)1388

ج-ملیشدنمراتع
اگرچه یک جامعه مد رن، برای حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست 
فرصت  ها  نمود ن  فراهم  و  شکنند ه  و  حساس  مناطق  از  حفاظت  و 
و  طبیعی  مناطق  از  برد ن  لذت  د ر  جامعه  افراد  آیند ه  و  حال  برای 
حیات  وحش؛ برای بخشی از اراضی مرتعی، مالکیت عمومی و د ولتی 
را بر مالکیت خصوصی ترجیح می  د هد؛ اما به طور کلی عقید ه بر این 
به   د نبال خواهد  را  مراتع  بیشتر  تخریب  مراتع،  ملی شد ن  که  است 
د اشت. همان طور که تخریب   مراتع د ر چند د هه اخیر، سرعت بیشتری 
به   خود گرفته است و بخشی از تشد ید تخریب، از زمانی آغاز شد ه 
مالکیت  است.  برآمد ه  مراتع  از  پاره  ای  تصاحب  د رصد د  د ولت  که 
  مراتع به انواع، مالکیت   عمومی، امالک   خالصه، مالکیت    اوقافی، مراتع 
ایالت و مالکیت   خصوصی تقسیم می  شود. سه د سته اول، مربوط به 
د ولت است و به  د لیل نحوه استفاد ه   از این مراتع که از طریق د ریافت 
مال  االجاره، یا د ر موارد ی، حق مرتع؛ همیشه بد ون د ر نظر گرفتن 
بیشتر،  با هد ف کسب مال  االجاره  بیشتری  ظرفیت چرای مرتع، د ام 
وارد مرتع   شد ه است. نتیجه اینکه د ر تمامی کشور، مراتع   د ولتی جزو 
تخریب یافته  ترین مراتع بود ند. برعکس، د و د سته آخر )مراتع ایالت 
و مالکیت   خصوصی(، با توجه به عالقه همیشگی مالک یا مالکان به 
اینکه تمامی جوانب  بهتری د ارند. متأسفانه بد ون  حفظ مرتع، وضع 
به  طور  د رنتیجه  و  شد  مراتع  کرد ن  ملی  به  اقد ام  شود،  بررسی  امر 
مرتعی  اراضی  به شخم  مباد رت  تمامی سطح کشور،  د ر  سرسام  آور 
شد. زیرا د ر صورتی   که مراتع شخم یا د یسک خورد ه بود ند، از حالت 
اراضی   بکر، خارج می  شد ند و جزو مراتع محسوب نمی  شد ند. البته 
کشاورزی  انجام  نه  بود،  مراتع  و تصرف  آز، طمع  تنها  افراد،  هد ف 
اجرای  و  تصویب  تاریخ  از  د هه  چند  که  هرچند  اقتصاد ی.  نیاز  و 
ملی  قانون   56 ماد ه  اجرای  شاهد  امروزه  ولی  می  گذرد  قانون  این 
  شد ن جنگل  ها و مراتع هستیم که سطح مستثنیات را د ر مراتع مناطق 
مختلف با اعالم   آگهی مشخص می  کند و افراد می  توانند نسبت به آن 
اعتراض کنند که اعتراض مربوطه، د ر کمیسیون  های تخصصی، مطرح 
و رأی صاد ر می  شود. به  خوبی روشن است که د ر عرض چند د هه 
برای  و  جا  همه    د ر  »مستثنیات«،  به  اصطالح  ایجاد  امکان  گذشته، 
مطالعات  از  زیاد ی  بخش   .)1393 )مقد م،  باشد  د اشته  وجود  همه 
انجام شد ه د ر کشور، نیز مؤید آن است که ملی شد ن مراتع و عد م 
اعمال یک مسیر د رست و اصولی توسط د ولت، تا حد زیاد ی نظام 
بود،  از ملی شد ن حاکم  از مراتع را که قبل  بهره  برد اری  مد یریت و 
بر هم زد و د ولت نتوانست نظام بهتری جایگزین آن کند )زهد ی و 
یک  حاکمیت  و  کنترل  عد م  بیانگر  موضوع  این  همکاران، 1397(. 
مراتع،  اغلب  د ولت،  نظارت  غیاب  د ر  است.  قوی  نظارتی  سیستم 
این  نیازهایشان  رفع  برای  د ام  ها  د ر نتیجه  و  می  شوند  به   شد ت چرا 
گله  د اران  موارد،  قبیل  این  د ر  مفرط چرا می  کنند.  به  طور  را  اراضی 
هیچ عالقه  ای به حفظ علوفه برای مصرف آیند ه یا بهبود مرتع ند ارند، 

زیرا علوفه مصرف نشد ه ممکن است توسط د امد ار د یگری مصرف 
اهد اف  که  گله  د ارانی  توسط  این مشکل  فرهنگ  ها،  برخی  د ر  شود. 
آنها زیاد کرد ن اند ازه گله است، تشد ید می  شود. د ر این موارد، د امد ار 
برای افزایش تولید هر حیوان، یا افزایش تولید ات د امی )نظیر شیر 
تعد اد  د اشتن  او  نظر  د ر  زیرا  می  کند.  قربانی  را  گله  اش  گوشت(،  و 
د ام بیشتر، مهم تر از کیفیت یا تولید محصول بیشتر گله است. راه حل 
تعد اد د ام  تعیین د وره چرا و  با  نظارت د ولتی است که  این مشکل، 
چرا کنند ه، از چرای مفرط و خارج از فصل د ر این اراضی جلوگیری 
 شود. یک روش د ر تنظیم چرا، »صد ور پروانه چرا« است. د ر اکثر 
مراتع عمومی که برای آنها پروانه چرا صاد ر شد ه، هم زمان با چرای 
د ام، می  توان از آنها به عنوان تفرجگاه، مناظر طبیعی و ...، توسط همان 
نیاز  د ر غیر این  صورت،  نمود.  استفاد ه  چرا،  پروانه  بهره  برد ار صاحب 
جامعه با فروش زمین به مالک خصوصی برای تأمین سایر مصارف 
مانند فراهم نمود ن زیستگاه برای حیات  وحش، استفاد ه تفرجگاهی 
از طبیعت و مناظر طبیعی برای اعضای جامعه، بهتر تأمین می  شود. 
بنابراین سیاست ناظران د ولت د ر اراضی عمومی، بایستی به  گونه  ای 
باشد که استفاد ه از این اراضی برای چرا، مانعی جهت سایر استفاد ه  ها 

نباشد )ارزانی و امیری، 1388(.
جمعیت  رشد  اثر  بر  بود ند،  نشد ه  ملی  مراتع،  اگر  اینکه  د یگر  نکته 
انسانی و محد ود یت زمین برای توسعه و اینکه همواره به منابع   طبیعی 
به  عنوان بانک زمین نگریسته می  شود؛ همین مقد ار مساحت باقی  ماند ه 
نیز د ستخوش تخریب و تغییر کاربری اراضی می  شد. همچنین، تالش 
د ر  د یم  باغ های  توسعه  طریق  از  امنیت     غذایی  ایجاد  برای  د ولت 
اراضی شیب  د ار، تولید غالت د یم د ر د یم زارهای مشتق شد ه از مراتع 
توسعه  به  منظور  مرتعی  عرصه  های  از  د ارویی  گیاهان  برد اشت  و 
صاد رات و کاهش وارد ات نیز از جمله نقد های وارد بر مالکیت د ولتی 
مراتع است. با اینکه با توجه به رشد بیش از حد جمعیت، برقراری 
امنیت غذایی یکی از ضروریات است، سؤال راهبرد ی این است؛ د ر 
حال حاضر که مراتع خصوصی نیستند و ملی هستند، چگونه می  شود 
را  مذکور  عرصه  های  و  جلوگیری  مرتعی،  اراضی  کاربری  تغییر  از 
به  نحو مطلوب، مد یریت کرد؟ د ر این ارتباط، راهکارهای زیر، توصیه 

می  شود:
- حد نگاری د قیق اراضی مرتعی و مستثنیات د ر کشور

برنامه  های عمرانی و توسعه و  با  قوانین مرتبط  تغییر اساسی د ر   -
توجه به واقعیات د ر تد وین قانون

- ضرورت توجه به د انش بومی مرتبط با مد یریت اراضی د ر قوانین 
مرتبط

اختصاص  و  مرتعی  اکوسیستم  های  مراتع  از خد مات  قد رشناسی   -
د اد ن یک رقم پولی مشخص به آنها و مشخص کرد ن سهم آنها د ر 

رد یف  های بود جه و حساب  های ملی
کارکرد های  اقتصاد ی  ارزش  بر  تأکید  با  اراضی  بهینه  مد یریت   -

اکوسیستمی و توجه به معیشت  های غیرمرتبط با زمین و منابع
- اصالح تقسیم  بند ی  های غیرعلمی رایج از مراتع نظیر مراتع د رجه 
یک، د و، سه و چهار. این موضوع، سبب تمایل تمامی ارگان  های د ولتی 

31 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 4، پیاپی 23، مهر- آبان  1399



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 32

به تغییر کاربری مراتع د رجه سه و چهار شد ه است.
- هویت بخشی به تک تک اکوسیستم های مرتعی و برجسته کرد ن 

نقش اکوسیستمی آنها د ر فرایند آموزش، پژوهش و مد یریت
- ارائه الگوی برنامه  ریزی راهبرد ی مد یریت پاید ار اکوسیستم  های 

مرتعی
آمایش  مراتع کشور و  پایش  و  نظارت  کارآمد  - طراحي مد ل 

سرزمین
- توجه به مقاصد غیربازاری مراتع و ایجاد فرصت  های مساوی جهت 

عموم برای لذت برد ن از تفریحات و تفرجگاه  ها.

چ-تبدیلمراتعبهدیمزارهایکمبازده
شخم مراتع به  منظور توسعه کشت و بیشتر از نوع د یم د ر مناطقی که میزان 
بارند گی ساالنه امکان کشت د یم را فراهم می  کرد ه است؛ یکی د یگر از 
علل تخریب مراتع است. این گونه مراتع با د اشتن خاک خوب و عمیق، 
جزو بهترین مراتع هر منطقه بود ه  اند. د ر حال حاضر، این اراضی د ر بیشتر 
مناطق، به د یم زارهای کم  بازد ه، تبد یل شد ه است )مقد م، 1393( )شکل 
5 و 6(. به جز باریکه شمال کشور، بقیه نقاط ایران، د ر اقلیم خشک 
و نیمه    خشک قرار د ارد. پد ید ه تغییر اقلیم، سبب افزایش د رجه   حرارت 
و تشد ید شرایط خشک سالی، تغییر الگوی متد اول بارند گی و بی  ثباتی 
اکولوژی،  از د ید  آن شد ه است. د ر چنین وضعیتی، عملیات د یم  کاری 

محسوب  ناپاید ار  کشاورزی  عملیات  یک  اقتصاد ی،  و  محیط  زیست 
می  شود. زیرا، تولید د ر زراعت   د یم، شرایط ثابتی ند ارد و تحت تأثیر میزان 
و الگوی بارند گی   ساالنه است. همچنین با توجه به پایین   بود ن تولید د ر 
واحد   سطح و باال بود ن ظرفیت فرسایش    آبی و خاکی، میانگین فرسایش 
حاصل از زراعت   د یم، بسیار باال است. نوع گیاهان د ر زراعت   د یم؛ 
فصلی، یک ساله و به  طور کلی غالت است. بر خالف تأکید های   علمی 
و مد یریتی، بخش زیاد ی از مزارع د یم کشور، د ر ارضی با شیب باالی 
12 د رصد قرار د ارند و عملیات شخم  زنی د ر جهت   شیب، انجام می شود. 
بنابراین، فصلی و یک ساله   بود ن نوع کاشت و شخم د ر جهت   شیب باالی 
12 د رصد، باعث می  شود مزارع د ر بیشتر فصول سال، عاری از پوشش 
باشند. به  همین د لیل، د ر فصل بارند گی، خاک اراضی به   شد ت شسته و 
از د سترس خارج می  شود. بنابراین ساماند هی و تغییر رویکرد د ر زارعت  
 د یم، از نیازهای اولیه تمرین کشاورزی پاید ار د ر ایران است. برای محد ود 
کرد ن زراعت   د یم د ر کشور و جلوگیری از تغییر کاربری عرصه  های 
  طبیعی، ممنوعیت و حذف زراعت   د یم د ر شیب  های باالی 12 د رصد، 
رعایت اصول اولیه حفاظتی از جمله تأکید جد ی بر عملیات شخم عمود 
بر شیب، حذف مزارع   د یم د ر زیراشکوب جنگل  ها به  ویژه د ر جنگل  های 
زاگرس، اختصاص بخش زیاد ی از مزارع د یم به گیاهان علوفه  ای چند 
ساله د ائمی مثل یونجه و گیاهان   د ارویی و حذف مزارع د یم کم  بازد ه از 

سیستم کشاورزی، باید د ر اولویت قرار گیرد )جلیلی، 1398 ج(.

شکل5- شخم مراتع و تبد یل آنها به د یم زارهای کم بازد ه د ر منطقه آبگرم سلماس
د ر این منطقه، تناقضات و رقابت موجود بین د امد اران منطقه و کشاورزان؛ از یک سو، باعث شخم اراضی مرتعی توسط کشاورزان و افراد فاقد د ام روستا می  شود و از 

سوی د یگر، باعث افزایش تعد اد د ام د ر هر گله، توسط د امد اران می  شود.
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ح-تغییرکاربریاراضیمرتعی
اراضی،  کاربری  تغییر  طریق  از  رویشگاه  های   طبیعی  کاهش سطح 
و  د ولت  مختلف  بخش  های  توسط  آن،  یا خالف  قانونی  به  صورت 
و  کشاورزی  اراضی  سطح  افزایش  همچنین  می  افتد.  اتفاق  مرد م 
باغی و اجرای طرح  های توسعه  ای و عمرانی، بد ون وقفه اد امه د ارد 
سطح  تد ریجی  کاهش  روند،  این  خروجی   .)10 تا   7 )شکل های 
است.  کشور  طبیعی  اکوسیستم  های    و  ماند اب  ها  مراتع،  جنگل ها، 
این  از  تعد اد ی  اجرای  برای  اولیه  ملزومات    از  یکی  ترد ید  بد ون 
راهبرد ی  سؤال  این  حال  است؛  زمین  تأمین  توسعه  ای،  طرح  های 
کمترین  با  را  توسعه ای  نیاز  این  می توان  چگونه  می شود،  مطرح 

سطح تخریب و حد اقل تقاضا برای زمین به سر  انجام رساند؟
د ر  علمی  مرتع د اری  اجرای  ضمن  می  توان  چگونه  به  عبارت د یگر، 
را  نیاز جامعه و رشد روز افزون جمعیت  مرتعی،  سطح عرصه   های 
د ر  سؤال  این  جواب  گرفت.  نظر  د ر  توسعه ای  برنامه  های  د ر  نیز 
پذیرش رویکرد   توسعه  ای با د غد غه حفظ محیط  های   طبیعی است و 

باید اصول     اولیه زیر را مد نظر د اشت:
- بخش کشاورزی باید افزایش تولید و سایر اهد اف اقتصاد ی خود 

شکل6- گسیل بیش از حد د ام به مراتع منطقه آبگرم سلماس

را فقط د ر زمین  های د ایر فعلی، جستجو کند و پیگیر افزایش سطح 
کشور  اراضی   طبیعی  کاربری  تغییر  طریق  از  کشاورزی  زمین  های 
به  را  رویکرد  این  اهمیت  آب،  کمبود  بحران  و  اقلیم  تغییر  نباشد. 

  شد ت، تأکید می  کند.
سایر  و  حفاظت    شد ه  مناطق  حفظ  برنامه  های   توسعه  ای،  -   د ر 
را  آنها  متولی،  د ستگاه  های  که  شاخص  و  اکوسیستم  های   ویژه 
شناسایی و معرفی می  کنند، به  عنوان خط قرمز توسعه محسوب شود.

که  شود  انتخاب  گزینه  ای  باید  عمرانی،  برنامه  های  تمامی  د ر   -
تقاضا برای زمین حد اقل ممکن باشد یا د ر نقاطی از کشور به اجرا 
د رآید که اهمیت اکوسیستم    های   طبیعی از  نظر ارزش تنوع   زیستی یا 

سایر خد مات   اکوسیستمی، حد اقل ممکن باشد.
- د رنهایت، برنامه  های توسعه  ای  کشور، به  صورتی هد ایت شود که 
ایجاد  و  اقتصاد ی  رشد  از جمله  آن  مهم  اهد اف  به  د سترسی  ضمن 
صنعت    توسعه  بر  تأکید  باشد.  زمین  به  وابستگی  بد ون  اشتغال، 
گرد شگری، استفاد ه از ظرفیت ترانزیت   کاال و مسافر، سرمایه  گذاری 
د ر صنعت و خد مات د انش      بنیان، از جمله موارد این رویکرد هستند 

که کمترین وابستگی را به زمین د ارند )جلیلی، 1397ج(.
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شکل 7- تغییر کاربری رویشگاه  های طبیعی د رختچه  های گز د ر حاشیه د ریاچه ارومیه و تبد یل آنها به اراضی زراعی 
همان طور که د ر تصویر مشاهد ه می  شود، د رختچه  های گز توسط اره  های برقی برید ه می  شوند و از ساقه و سرشاخه  های آنها برای احد اث باد شکن غیرزند ه د ر 

کانون  های ریزگرد حاشیه د ریاچه ارومیه استفاد ه می  شود. انجام این کار، از منظر اکولوژی حفاظتی، علمی نیست و نباید به  واسطه احیاء بخشی از اراضی، رویشگاه  ها و 
ذخایرژنتیکی را به نابود ی کشاند.

شکل 8-آتش زد ن عمد ی رویشگاه  های طبیعی د رختچه  های گز د ر حاشیه د ریاچه ارومیه
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شکل 9- حمل ساقه و سرشاخه  های برید ه شد ه د رختچه  های گز حاشیه د ریاچه ارومیه، به محل احد اث باد شکن غیرزند ه د ر کانون  های ریزگرد حاشیه د ریاچه

شکل 10- احد اث باد شکن غیرزند ه با ساقه و سرشاخه  های برید ه شد ه د رختچه  های گز د ر منطقه مرنگلو ارومیه
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شد ه است. حال اگر بخش معد ن کشور موفق شود کل این ظرفیت 
شناسایی   شد ه را فعال و آن را برد اشت کند، تنها به  د لیل 770 میلیارد 
گونه  های  می  روند،  بین  از  کشور  رویشگاه  های   طبیعی  همه  د الر، 
ایران  این سرزمین منقرض می  شوند و د ر نهایت،    گیاهی و جانوری 
تبد یل به یک سرزمین لم  یزرع، استریل و فاقد   حیات می  شود. د ر این 
صورت، تنها راه باقی  ماند ه برای مرد م ایران، مهاجرت د وم آریایی  ها 
و  خیال  پرد ازانه  پیش  بینی،  این  بود.  خواهد  د یگر  سرزمین  های  به 
افسانه  ای نیست. همین امروز هم تخریب اکوسیستم  های   طبیعی کشور 

توسط بخش معاد ن، به  طور ممتد و د ائمی د ر حال انجام است. 
توسعه  ای و  پاید ار  و  مناسب  راهبرد های  تجربیات   جهانی،  براساس 
تولید  توجیه  با  سرزمین  تخریب  مسیر  از  خروج  امکان  اقتصاد ی 
ثروت و ایجاد اشتغال، وجود د ارد که باید مورد توجه تصمیم  گیران 
و برنامه  ریزان اقتصاد ی کشور قرار گیرد. د ر این خصوص،  عقید ه بر 
این است که رویکرد   توسعه  ای مبتنی بر منابع   نفتی، معاد ن، زمین و 
نیاورد ه است،  ارمغان  به  تنها توسعه را  نه  آب د ر 50 سال گذشته، 
بلکه منجر به ظهور بحران  های محیط زیستی شد ه است. همچنین بیان 
می  شود که استفاد ه از ظرفیت معاد ن، باید تنها برای تأمین نیاز د اخلی 
و مبتنی بر ضوابط و شرایط معد ن  کاوی و سیستم نظارتی قوی باشد. 
به    معنای فروش خاک کشور و سهم  د ر واقع صاد رات مواد   معد نی، 
بهانه توسعه، منابع طبیعی کشور را  به  نباید  نسل  های آیند ه است و 

خ-توسعهبهرهبرداریازمعادن
براساس آخرین گزارش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزد اری 
استخراج  برای   ،)1397-1386( سال   12 طول  د ر  کشور، 
با سطحی حد ود 76  فقره د رخواست  معاد ن، حد ود 97760 
میلیون   هکتار، استعالم و د رنهایت با 36506 فقره د رخواست 
د ر سطح 4/2 میلیون   هکتار، موافقت شد ه است. به زبان ساد ه، 
د ر یک د هه گذشته، حد ود 4/2 میلیون   هکتار از سطح مراتع، جهت 
است.  کرد ه  پید ا  کاهش  معاد ن،  برد اشت  برای  اراضی  کاربری  تغییر 
عالوه بر این سطوح جد ید، میلیون  ها   هکتار نیز پیش از این توسط بخش 
معاد ن، تخریب شد ه است )شکل 11(. سؤال اساسی این است، آورد 
است؟  چقد ر  کشور  مراتع  هکتار  میلیون ها  کاربری  تغییر  اقتصاد ی 
حد ود  اشتغال  ایجاد  د ر  معاد ن  سهم  شد ه،  منتشر  گزارش  براساس 
است.  د رصد   1/4 حد ود  ملی،  ناخالص  تولید  د ر  و  د رصد   0/44
مجموعه  با  ثروت  تولید  و  اشتغال  ایجاد  د ر  معاد ن  ناچیز  سهم  این 
خد مات حفظ آب و خاک، حفظ تنوع   زیستی، جلوگیری از فرسایش 
و پد ید ه ریزگرد و غیره توسط اکوسیستم  های   طبیعی کشور، مقایسه 
متولیان  سوی  از  کشور،  معاد ن  ظرفیت  تازگی  به  شود.  قضاوت  و 
ایران د ر بخش معاد ن جزو 15 کشور  این بخش، اعالم شد ه است؛ 
امید بخش معد نی  نخست د نیاست. تا امروز حد ود 15000 محد ود ه 
با 40 میلیارد تن ذخایر قطعی به ارزش 770 میلیارد د الر شناسایی 

شکل11- معد ن  کاوی د ر ذخیرگاه گونه  های ارس و بنه د ر منطقه د یلزی سلماس
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تخریب کرد. سهم معاد ن د ر احیای عرصه  های   طبیعی کشور، محاسبه 
و اخذ شود و برد اشت معاد ن د ر مناطق حفاظت   شد ه، اکوسیستم  های 
و  ناد ر  انحصاری،  جانوری  و  گونه های   گیاهی  رویشگاه  های    ویژه، 
)جلیلی، 1398  ممنوع شود  کامل  به  طور  انقراض،  معرض   خطر  د ر 
باید  معاد ن،  از  برد اشت  به  اصرار  صورت  د ر  اینکه  د رنهایت  الف(. 
ساز و کاری نظیر کشورهای توسعه یافته د رمورد الزام بهره  برد ار معد نی 
به بازسازی منطقه د ست کاری شد ه، ایجاد و بر احیای پوشش گیاهی 
بعد از معد ن کاری طبق د ستورالعمل  های موجود نظیر روش تحلیل 
عملکرد چشم  اند از)LFA(ا )Tongway & Hindley, 2004 (، تأکید 

شود.

د-ازبینرفتنیکپارچگیرویشگاههاوتکهتکهشدنمراتع
د ر حال حاضر، د ر بیان علت تخریب مراتع، بیشترین توجه، به حضور 
بیش از حد مجاز د ام است که خود نقش اساسی د ر کاهش کیفیت 
رویشگاه     ها د ارد ولی از بین رفتن یکپارچگی رویشگاه  ها و تکه  تکه 
شد ن آنها، تهد ید ی به مراتب جد ی  تر است. اجرای پروژه  های عمرانی 
مانند عبور خطوط انتقال نیرو )شکل 12(، احد اث جاد ه  ها، صنایع و 
معاد ن از جمله عواملی هستند که یکپارچگی مراتع را از بین می  برند. 
د ر بخش کشاورزی نیز تغییر کاربری   اراضی، از طریق توسعه اراضی 
زراعی و باغی، تحت برنامه  های توسعه کشت محصوالت   زراعی یا 

ایجاد باغ د ر اراضی شیب  د ار )شکل 13(، به عد م یکپارچگی مراتع 
و  مختلف  به  عناوین  مراتع  شد ن  تکه  تکه  بنابراین  می  شود.  منجر 
واگذاری این اراضی د ر نقاط مختلف کشور، به یک پد ید ه   د ائمی و 
معمولی تبد یل شد ه است که هیچ کس را تحریک و حساس نمی  کند. 
و  و آب  تنوع   زیستی  د ر حفظ  پایه  ای  نقش  اکوسیستم   های   مرتعی، 
خاک د ارند و به   معنای واقعی، بستر حیات هستند. د ر کشور ما، این 
برنامه  های  برای  زمین  ذخیره  منبع  به  عنوان  بیشتر  رویشگاه   ها،  نوع 
به   شمار می روند و تحت هیچ شرایطی، تخریب آنها خط  توسعه  ای 
قرمز کسی محسوب نمی  شود. د ر حالی   که اگر خسارت  های ناشی از 
سیل، ریزگرد و تخریب سرزمین، به  صورت د رست و واقعی محاسبه 
انسانی،  جوامع  تعلقات  به  شد ه  وارد  عالوه بر خسارت  های  و  شوند 
انقراض  تنوع   زیستی،  فرسایش  همچون  محیط   زیستی  خسارت  های 
بین رفتن ظرفیت جذب  از  اکوسیستم  ها، فرسایش   خاک،    گونه  ها و 
هرگز  گیرند؛  قرار  مد نظر  نیز  اقلیم،  تغییر  پد ید ه  تشد ید  و  رطوبت 
مراتع،  بنابراین  نمی کرد ند.  پید ا  اقتصاد ی  توجیه  کاربری  ها  تغییر  این 
توسعه  برای  زمین  ذخیره  منبع  که  نیستند  بی مصرف  بایر  زمین  های 
آیند ه باشند. آنها رویشگاه  های زند ه و طبیعی هستند که نقش د ائمی 
آنها، بی شک  به  پاید ار د ر حفظ چرخه   حیات د ارند و بی  توجهی  و 

جبران ناپذیر خواهد بود )جلیلی، 1398 ب(. 
راهبرد اساسی د ر این خصوص، توجه به رویکرد   حفاظتی د ر مد یریت 

شکل 12- تکه  تکه شد ن اراضی مرتعی د ر اثر احد اث لوله گاز ایران به ترکیه د ر منطقه راژان ارومیه 
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عرصه  های   مرتعی و زیست شناسی حفاظت د ر مطالعات مرتع است. 
توجه  کانون  امروزه  که  است  موضوعی  حفاظت،  زیست شناسی 
متوجه  جمعیت،  بوم شناسی  عمد ه  بخش  است.  گرفته  قرار  همگانی 
به   اصطالح،  و  جمعیت  رشد  بازد ارند ه  عوامل  و  فراوان  گونه های 
این  به  جمعیت،  زیست شناسان  از  بسیاری  است.  مهاجم  گونه های 
به خود ی خود،  کمیابی  و  کمیابند  گونه   ها  اکثر  که  کرد ه  اند  اشاره  نکته 
یا  تهد ید  باشد. گونه های د ر  کانون توجه د ر مطالعات جمعیت  باید 
د ر خطر، کمیاب هستند، یا اینکه جمعیت آنها د ر حال کاهش شد ید 
است. بنابراین باید علل کاهش یا کمیابی گونه  ها و روش های تخفیف 
تکه  تکه  شد ت  و  انهد ام  وضعیت  خطر،  د ر  جمعیت  های  مشکالت 
چند پاره   شد ن  که  چرا  کرد،  بررسی  را  مرتعی  رویشگاه  های  شد ن 
)وهاب  زاد ه،  می  انجامد  گونه  ها  تباهی  به  همیشه  تقریبًا  زیستگاه  ها، 
1391(. د ر این ارتباط، نتایج خوبی از طرح »تعیین جایگاه حفاظتی 
و اکوسیستم های ایران و انتشار لیست قرمز گونه  های گیاهی« که د ر 
حال اجرا د ر بخش تحقیقات گیاه شناسی مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع کشور قابل استخراج است که بر مبنای آن می  توان گونه  های 
حساس به تکه  تکه شد ن اراضی را مشخص کرد و راهی برای حفاظت 

از آنها، ارائه نمود.
)حد ود  مرتعی  اکوسیستم  های  از  وسیعی  سطح  اقلیمی،  د ید گاه  از 
به  عبارت د یگر،  و  کویری  و  بیابانی  مناطق  مراتع  را  د رصد(   55

شکل 13- توسعه باغ های د یم د ر مراتع کوهستانی منطقه راژان ارومیه 

پایین،  بسیار  تولید  ظرفیت  د اشتن  می  د هد.  پوشش  بحرانی  مراتع 
از  شکنند ه،  بسیار  اکوسیستم  و  تعاد ل  بخشی ضعیف  و  احیاء  قد رت 
اقلیم،  تغییر  آثار  ظاهرشد ن  با  سرزمین  هاست.  نوع  این  ویژگی  های 
افزایش د رجه   حرارت، غیرقابل پیش  بینی بود ن پد ید ه  های آب و هوایی 
و ظهور خشک سالی  های متوالی، حتی این ظرفیت محد ود اکولوژیک 
نیز به چالش کشید ه می  شود. د رنتیجه، بحران آب، انقراض گونه  های 
  گیاهی و جانوری و طوفان ریزگرد ها، جزو پد ید ه  های روز  مره زند گی 
مد یریت  د ر  حفاظتی  رویکرد    شرایطی،  چنین  د ر  بود.  خواهد  ما 
حتی  و  مناسب  ترین  کشور،   بیابان  های  و  تاالب  ها  مراتع،  جنگل  ها، 
این  پذیرش  برای  زمینه  بود.  خواهد  مد یریتی  رویکرد  مؤثرترین 
است.  فراهم  نیز  ساختاری  و  عمومی  افکار  قانونی،  از  نظر  رویکرد 
کرد ن  اجرایی  رویکرد حفاظتی، ضرورت  کرد ن  پیاد ه      برای  بنابراین 
جد ی  توجه  نظیر  پروژه  هایی  و  برنامه  ها  سیاست  ها،  از  مجموعه  ای 
قوا به  ویژه قوه   قضائیه بر اعمال حاکمیت   ملی بر عرصه  های   طبیعی 
طبیعی  منابع    حفاظتی  گارد  به روز رسانی  و  تقویت  توسعه،  کشور، 
کشور، اتخاذ رویکرد   حفاظتی د ر طرح  های مرتع د اری، جنگل د اری 
و مد یریتی محیط  های بیابانی، تأکید بر حفظ یکپارچگی عرصه    های   
مناطق  سطوح  افزایش  و  آنها  شد ن  تکه  تکه  از  جلوگیری  و  طبیعی 
چهارگانه حفاظت    شد ه و ایجاد شبکه ارتباطی بین آنها، کاماًل احساس 
د ر  می  رسد  به   نظر  جلیلی، 1397الف(.  )جلیلی، 1396ب؛  می  شود 
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خصوص انجام چنین موضوع مهمی، سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور،  آبخیزد اری  و  مراتع  جنگل  ها،  سازمان  کنار  د ر  باید  نیز 
زیستگاه ها  حفاظت  و  شناسایی  برای  جد ی  برنامه  ریزی  های 

باشد. د اشته 

چالشهاومسائلپیشروبهمنظورحفظکاراییمراتع
اکوسیستمی خدمات ارائه در

از  هد ف  و  علوفه  تولید  منبع  را  مراتع  که  د ید گاه  این  مقابل  د ر 
پاید ارتر  بهتر و  استفاد ه  بیشتر چگونگی  عمل مرتع د اری را د رک 
این  که  است  مطرح  موضوع،  چهار  می  د اند؛  د ام  توسط  مراتع  از 
و  می  کشند  چالش  به  را  مراتع  از  مرسوم  تعاریف  موضوعات،  
 Grice &( می  د هند  گسترش  را  مراتع  مد یریت  علم  قلمروی 
استفاد ه  از؛  عبارتند  موضوعات،  این   .)Hodgkinson, 2002
فرایند های  اهمیت  پایه،  منابع  از  نگهد اری  مراتع،  از  چند منظوره 
یا  د رونی  ارتباطات  و  مراتع  مد یریت  د ر  اجتماعی  و  اقتصاد ی 
کلی  راهبرد  که  غیرمرتعی  سیستم  های  با  مراتع  متقابل  اثرات 
اصول  رعایت  با  و  تجاری  حالت  به  مرتع  از  بهره  برد اری  آنها، 
د ر  اجتماعی  و  اقتصاد ی  اکولوژیکی،  انطباق  پذیری  و  جامع  نگری 

کشورهای د ر حال توسعه برای چند سال آیند ه است.

الف-استفادهچندمنظورهازمراتع
به  رو  موضوع  این  د رک  چرایی،  استفاد ه  بر  زیاد  تأکید  خالف  بر 
تولید  ازجمله  گوناگونی  جنبه  های  از  مراتع  که  است  افزایش 
ارتباط،  این  د ر  می  گیرند.  قرار  مورد  استفاد ه  د امی  محصوالت 
غیربازاری  و  بازاری  و خد مات  کاالها  سایر  بر  زیاد  تأکید  همواره 
اکوسیستم  های مرتعی است که بسیار با اهمیت  تر از تولید علوفه برای 
چرای د ام  های اهلی است. د ر حال حاضر، مشاغل مرتبط با مرتع د ر 
بسیاری از کشورهای توسعه  یافته و د ر حال توسعه، وجود د ارد که 
د ر میان آنها، گرد شگری طبیعت، یک شغل مهم است. تهیه خد مات 
لیست  تهیه  است.  استفاد ه  ها  از  د یگر  یکی  مرد م،  برای  اکوسیستمی 
خد مات اکوسیستمی نظیر؛ ایجاد پیست های اسکی، برد اشت گیاهان 
مراتع  شایستگی  ارزیابی  نیز  و   ... حیات  وحش،  پرورش  د ارویی، 
برای چنین کاربری  هایی، می  تواند پیش زمینه الزم برای تنوع  بخشی 
استفاد ه از مراتع باشد. همچنین این موضوع، به مد یران کمک می  کند 
شد ید  تغییر  از  و  کنند  اقتصاد ی  را  کوچک تر  نسبت  به  سطوح  که 

معیشت مرتع د اران و د رنتیجه بحران های اجتماعی بپرهیزند.

ب-نگهداریازمنابعپایه)منابعیکههرگونهاستفادهاز
مراتعبهآنهاوابستهاست(

به  عنوان  را  پایه  منابع  از  نگهد اری  بیستم،  قرن  پایان  اد بیات  د ر 
»پاید اری«، مورد توجه قرار د اد ه  اند. علی رغم اهمیت موضوع، هنوز 
سطح بسیار وسیعی از مراتع، از نظر وضعیت و گرایش منابع موجود، 
به  طور مستمر ارزیابی نشد ه  اند. د ر بسیاری از مراتع، د رک کافی از 
عملکرد عرصه  های مختلف نظیر شورروی  ها، د رمنه  زارها، گون  زارها، 

)گراسلند ها/علفزارها(  آلپی  اکوسیستم  های  و  ماند اب  ها، چمن  زارها 
که هر کد ام با هویتی مستقل د ارای خاستگاه اکولوژیکی و رویشگاهی 
متفاوتی هستند، وجود ند ارد، بنابراین الزامات قانونی اند کی نسبت به 
ارزیابی وجود د ارد و به  طور کلی، پاید اری اکوسیستم  های مرتعی از 
مورد  کمتر  اجتماعی،  و  اقتصاد ی  و  اکولوژیکی، محیط  زیستی  منظر 
این  د ر  جامع  شاخص  های  و  معیارها  و  است  گرفته  قرار  بررسی 

خصوص، توسعه نیافته  اند.
مد یریت پاید ار مراتع، مد یریتی است که تمام جنبه  های محیط زیستی، 
اقتصاد ی و اجتماعی مراتع را د ر نظر گرفته و د ر جهت اد غام آنها 
برای رسید ن به آیند ه  ای پاید ار، تالش کند )Mitchell, 2010(. توسعه 
پاید ار، مجموعه تد ابیری است که متضمن رشد کمی و کیفی جوامع 
منطقی  پیوند  و  آیند ه نگری  و  د قیق  هد فمند ی  با  همراه  بهره  برد ار، 
مرتع د اران  پذیرش  توسعه کالن کشور است و شامل مشارکت و  با 
را  جامعه  این  اساسی  نیازهای  رفع  و  اشتغال  و  د رآمد زایی  و  بود ه 
تضمین می  کند و د ر آن، استفاد ه منطقی از منابع و امکانات منطقه ای 
مراتع  پاید اری  می  گیرد.  قرار  توجه  مورد  نیز  اکولوژیکی  انسجام  و 
از سه جنبه اصلی اقتصاد ی، اجتماعی و محیط زیستی تشکیل  شد ه 
است، شناخت روابط پیچید ه هر کد ام از این سه بخش با مد یریت چرا 
و هر یک از این جنبه ها با یکد یگر، منجر به نتیجه  گیری د ر ارتباط 
 Li et al., ؛Maczko et al., 2004( با پاید اری مراتع خواهد شد
2015(. تا به  حال، مطالعات اند کی د ر ارتباط با ارزیابی و سنجش 
و  است  گرفته  مرتعی صورت  عرفی  سامان های  سطح  د ر  پاید اری 
اجتماعی،  از لحاظ  مرتعی  عرفی  سامان های  »آیا  اینکه  از  اطالعی 
اقتصاد ی و محیط زیستی پاید ار هستند یا نه؟«، د ر د سترس نیست. 
بررسی سطوح پاید اری سامان های عرفی مرتعی، می تواند این فهم و 
د رک را از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهد ید های 
بیرونی فراروی توسعه این مناطق به   د ست د هد. به  عبارتی، ارزیابی 
اهد اف  تعریف  د ر  را  مرتع  مد یریت  سطح بند ی،  به منظور  پاید اری 
اهد اف  آن  به  رسید ن  د ر جهت  پیشرفت  ارزشیابی  و  پاید ار  توسعه 
 Gobattoni et al., کمک می کند )عنابستانی و همکاران، 1390؛ 
تنظیم  موجود،  وضعیت  د رک  و  شناخت  به منظور  بنابراین   .)2015
برنامه های متناسب با شرایط و امکانات موجود، مدیریت هوشمند انه و 
همه جانبه، شناسایی معیارها و شاخص  هاي عمد ه اقتصادي، اجتماعي 
و محیط زیستی د خیل د ر ابعاد مختلف توسعه پاید ار و سنجش سطوح 

پاید اری سامان های عرفی مرتعی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مدیریت در اجتماعی و اقتصادی فرایندهای اهمیت ج-
مراتع

علم مرتع د اری تنها به محد ود یت  های بیوفیزیکی مربوط به تولید ات 
که  است  شد ه  د اد ه  زمینه  این  د ر  بسیاری  تذکرات  می  پرد ازد.  د امی 
پاید اری  مد یریتی،  گزینه  های  نیز  بیوفیزیکی  از عوامل  غیر  عواملی 
سرمایه  گذاری  ها و صنایع و جوامع وابسته به مراتع را با محد ود یت 
بسیار مهمی د ر  نقش  اجتماعی،  اقتصاد ی و  مواجه می  کنند. عوامل 

عملی شد ن راه حل  های فنی جهت رفع مشکالت مراتع ایفا می  کند.
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با مراتع متقابل اثرات یا درونی ارتباطات د-
سیستمهایغیرمرتعی

این  نمی  کنند.  پید ا  از سیستم  های غیر مرتعی، معنی  مراتع جد ا 
نیز تباد الت  بیوفیزیکی، د رست است و د لیل آن  امر از جنبه 
طبیعی و مصنوعی مواد و انرژی بین مراتع و خارج از مراتع 
است. همین امر، از جنبه اقتصاد ی و اجتماعی نیز د رست است 
انسانی ساکن  بین جوامع  اقتصاد ی  و  فرهنگی  تباد الت  آن،  د لیل  و 
از  نمی  توان جد ا  را  از مراتع است. مراتع  د ر مراتع و جوامع خارج 
و جوامع  مراتع  کرد.  مد یریت  آنها،  با  مرتبط  غیرمرتعی  سیستم  های 
انسانی ساکن مراتع، به  طور روزافزون تحت تأثیر تصمیمات جوامع 
ساکن خارج از مراتع قرار می  گیرند. د لیل این امر، چند ین عامل است:
سهم  کاهش  معنی  به  شهرنشینی  افزایش  کشورها،  از  بسیاری  د ر 
مرد می است که به طور مستقیم متکی به مراتع هستند. به  عبارت د یگر، 
بازار بسیاری از محصوالت رایج د امی مراتع، د ر خارج از مراتع قرار 

کشورهای  د ر  حد اقل  عالوه بر این،  د ارد. 
مرد مان  توجه  بیشتر  توسعه  یافته، 
شهرنشین، معطوف به تولید ات مراتع نظیر 
است.  گرد شگری  فضاهای  و  آبی  منابع 
منابع  وضعیت  به  خاصی  توجه  همچنین 
د ر  که  د ارند  مراتع  د ر  موجود  طبیعی 
کشمکش  های سیاسی، نمود پید ا می  کند. 
این د رخواست  ها و انتظارات بر روش  های 
بهره برد اری از مراتع تأثیرگذارند. به  عالوه، 
تأثیرات مرد مان ساکن د ر خارج از مراتع 
ظهور  با  عرصه  ها،  این  از  استفاد ه  بر 
جغرافیایی  مرزهای  شد ن،  جهانی  پد ید ه 
مرزهای  تغییر  است.  د رنورد ید ه  را 
جغرافیایی بین مراتع و سایر عرصه  ها این 

مشکل را تشد ید می  کند. مرز مراتع د ر پاسخ به تغییر نیازهای بشر، 
تکنولوژی  ها و شرایط اقلیمی تغییر می  یابد. این مباحث، بیانگر آن است 
که مراتع فقط د ر رابطه با عشایر نیست و این واقعیتی انکارناپذیر است.
د ر همین ارتباط، د ر جوالی 1999، ششمین کنگره جهانی مرتع د ر 
تانسویل استرالیا برگزار شد. تأکید این کنگره بر مسائل و مشکالت 
مرد مان ساکن مراتع بود و عنوان »مرد م و مراتع: ساختن آیند ه«، مورد 

.)Grice & Hodgkinson, 2002( پذیرش قرار گرفت
چهار  به  کامل  پرد اختن  به  نیاز  و  مراتع  ساکن  مرد م  بر  تأکید  این   
از  چند منظوره  استفاد ه  یعنی  مراتع،  به  مربوط  رشد  به  رو  موضوع 
اقتصاد ی  فرایند های  گرفتن  نظر  د ر  پایه،  منابع  از  نگهد اری  مراتع، 
متقابل  اثرات  یا  د رونی  ارتباطات  و  مراتع  مد یریت  د ر  اجتماعی  و 
مراتع با سیستم  های غیر مرتعی،  تد اعی کنند ه آن است که چالش  ها و 
فرصت  های پیش روی مراتع و مرد مان ساکن آنها، نیازمند راه  حل  هایی 
فراتر از اقد امات فنی یا علمی است. د انش مرتع د اری، تنها یکی از 
ورود ی های مربوط به مد یریت مراتع است که به   خود ی خود، بازیگر 
به مد یریت چرای د ام  تنها  نیست. عالوه بر این، مد یریت مرتع  اصلی 

د ر سیستم  های طبیعی یا نیمه   طبیعی خالصه نمی شود، بلکه عبارت از 
انتظارات  و  نیازها  رفع  جهت  پیچید ه  اکوسیستم  های  از  بهره  برد اری 
جوامع پیچید ه بشری است. مواجهه با این چالش  ها، مستلزم وجود 
مهارت  های متنوع و ورود همه ذی نفعان بود ه و ممکن است نیازمند 
اصالحات گسترد ه د ر زمینه روش  های مد یریت مراتع باشد. از این  رو، 

سؤاالت مطرح شد ه به شرح زیر است:
آیند ه چه  د ر  آنها  ساکنان  و  مراتع  پیش روی  مسائل  و  - چالش  ها 

خواهد بود؟
- معیشت مرتع د ر قرن بیست و یکم، چگونه خواهد بود؟

شوکهایآیندهبهمردمومراتع
شوک  های آیند ه به مرد م و مراتع؛ چالش  ها و مسائل پیش روی مراتع 
و ساکنان آنها را د ر آیند ه نزد یک مشخص می  کند. مراتع د نیا د ر همه 
قرون و د هه  های گذشته، د ستخوش تغییرات مشخص و مهمی شد ه  اند. 
د ر بعضی مناطق، به    د نبال عد م کنترل 
و  سریع  تغییرات  مراتع،  روی  د ولت 
اجتماعی-  مهم  نهاد های  د ر  اساسی 
وقوع  باعث  سیاسی،  و  اقتصاد ی 
مد یریت  د ر  بنیاد ی  و  تغییرات سریع 
مناطق،  سایر  د ر  است.  شد ه  مرتع 
تغییر گرایش  های اجتماعی، اقتصاد ی 
جهانی  شد ن،  از  ناشی  سیاسی  و 
تشخیص  قابل   کاماًل  ولی  تد ریجی  تر 
گیاهی  گونه  های  تغییرات  است. 
مراتع،  از  بسیاری  د ر  جانوری  و 
ایجاد  تصاد فی  یا  عمد ی  به  صورت 
انتشار  فعالیت  های بشری و  می  شود. 
تغییرات  باعث  گلخانه  ای،  گازهای 
و  جهانی  سطح  د ر  اقلیمی  تغییرات  د رنتیجه  و  جهان  کل  بر  جد ی 
ملی می  شوند و د رنهایت، رشد و جابه جایی جمعیت ناشی از عوامل 
یاد شد ه د ر باال و سایر عوامل، د ر برخی مناطق بیشتر از سایر مناطق 
است. این منابع مختلف تغییر، ممکن است د ارای اثرات متقابل بود ه 
و د ر مناطق مختلف، تأثیرات متفاوتی بر انسان و مؤلفه های زیستی 
مراتع د اشته باشند. این اثرات، مستلزم سازگاری قابل  مالحظه نهاد ها، 
می  توانند  مراتع  که  است  انتظاراتی  شاید  و  مد یریت  تکنولوژی، 
برآورد ه کنند. برخی از این تغییرات احتمالی آتی د ر عوامل مؤثر د ر 
بروز تغییرات مراتع، با د ر نظر گرفتن این امر که علم مرتع می  تواند 
برای ارزیابی اثرات این تغییرات و شکل  د هی استراتژی  های سازگار 

مشارکت کند، به شرح ذیل هستند؛
- رشد جمعیت انسانی،

- امنیت غذایی د ر سطح ملی،
- اثرات تجارت جهانی بر قیمت محصوالت،

- ظرفیت سازمانی برای تغییر،
- آیند ه انرژی،

مراتع جد ا از سیستم  های غیر مرتعی، 
معنی پید ا نمی  کنند. این امر از جنبه 

بیوفیزیکی، د رست است و د لیل آن نیز 
تباد الت طبیعی و مصنوعی مواد و انرژی بین 

مراتع و خارج از مراتع است. همین امر، از 
جنبه اقتصاد ی و اجتماعی نیز د رست است 

و د لیل آن، تباد الت فرهنگی و اقتصاد ی 
بین جوامع انسانی ساکن د ر مراتع و جوامع 

خارج از مراتع است. بنابراین مراتع را نمی  توان 
جد ا از سیستم  های غیرمرتعی مرتبط با آنها، 

مد یریت کرد.
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- انتشار گازهای گلخانه  ای،
- اثرات مربوط به تغییرات اقلیمی،

- روابط شهر- مرتع،
- یکسان    سازی فرهنگی،

- گونه  های مهاجم
هجوم بیولوژیکی ناشی از فرصت گسترش آفات و بیمارها را نیز باید 

به این لیست اضافه کرد.
از موارد ذکر شد ه، به  عنوان عوامل کلید ی ایجاد کنند ه تغییر د ر مراتع، 
علم  هد ف  که   )Foran & Howden, 1999( است  شد ه  برد ه  نام 
مرتع د ر نیم قرن گذشته، تالش برای غلبه بر محد ود یت  های ناشی از 

آنها بود ه است.

معیشتمرتعدرقرنبیستویکم
مسئله غالب مراتع د ر حال حاضر، »معیشت پاید ار« است که عبارت 
از نحوه تد اوم سالمتی و بقاء جوامع بشری د ر مناطق مرتعی است. 
با  ند ارد.  برای این چالش وجود  روشن است که یک راه حل واحد 
توجه به اینکه جمعیت به نسبت زیاد ی د ر سامان های عرفی به نسبت 
کوچک به پرورش د ام مشغول  هستند و تغییر معیشت سریع برخی از 
آنها امکان  پذیر نیست؛ کارشناسان باید ضمن ارائه مد ل برای د رآمد 
اکولوژیکی،  اصول  رعایت  با  کوچک،  به نسبت  واحد های  د ر  بیشتر 
اقتصاد ی و اجتماعی، برای افزایش بهره  وری هر نوع استفاد ه تالش 
آن  بر  تجاری،  مرتع د اری  تحقق  برای  که  راه  حل  هایی  از جمله  کنند. 
تأکید می  شود، تنوع استفاد ه از مرتع، توجه به سایر ارزش  های مرتع 

و برنامه  ریزی مشارکتی د ر مرتع د اری است.

الف-تنوعاستفادهازمرتع
مرتع د اران به مرور زمان، متوجه شد ه اند که سوای د امد اری، می  توانند 
حیات  وحش،  تماشای  شکار،  امتیاز  د اد ن  مانند  د یگر  راه  های  از 
برد اشت گل و گیاهان وحشی زینتی، پرورش زنبورعسل، بهره برد اری 
از گیاهان د ارویی و محصوالت فرعی، گرد شگری د ر سامان عرفی 
و...، از مرتع کسب د رآمد کنند. به  ند رت ممکن است هر یک از موارد 
فوق به  تنهایی د ر چهارچوب استفاد ه چند منظوره از مرتع، سود کافی 
به مرتع د ار برساند، بنابراین اغلب مراتع، زمانی د ارای بیشترین د رآمد 
این  د ر  شوند.  اد اره  هماهنگ،  استفاد ه  نوع  چند ین  برای  که  هستند 
ارتباط، بیشتر مراتع عمومی د ر د یگر کشورها، براساس اصل استفاد ه 
چند گانه اد اره می شوند که طی آن سعی می شود تا کلیه استفاد ه  های 
مجاز از مرتع با خواسته  های مرد م تطبیق د اد ه شود. پس باید به این 
جنبه از مطالعات مرتع، توجه بیشتری شود تا عالوه بر استفاد ه پاید ار 
 Stoddart( از مراتع، رفاه و بهبود معیشت مرتع د اران نیز افزایش یابد
et al., 1975(. د رواقع استفاد ه چند منظوره از مراتع، به   عنوان یکی 
شد ه  شناخته  کمتر  تاکنون  مراتع،  ساکنان  پیش روی  چالش  های  از 
است. د ر این رابطه، باید تعیین شایستگی اراضی مرتعی برای انواع 
استفاد ه از مرتع، ارائه مد ل استفاد ه چند منظوره از مراتع و تعیین اند ازه 
بهینه واحد های بهره برد اری چند منظوره بر پایه بهره  وری اقتصاد ی و 

قرار  مرتع  تحقیقات  بخش    پژوهش  اولویت  د ر  اجتماعی،  پاید اری 
گیرد. د ر تأیید موارد یاد شد ه، اصول مدیریت مراتع د ر رابطه با استفاد ه 

چند منظوره )Holechek et al., 2005(، چنین بیــان می  شود؛
- تعیین شایستگي اراضی براي استفاد ه چند منظوره

- حفظ و احیاء پوشش گیاهي
- جلوگیري از فرسایش خاک و افزایش پاید اري خاک

- تعیین ظرفیت حامل د ر استفاد ه چند منظوره
- الگو گرفتن از نحوه مدیریت مناطق مشابه

- حفاظت و حمایت از کمیت و کیفیت مرتع با کنترل چراي د ام و 
استفاد ه از سایر قابلیت هاي آن

براي  مرتع  از  چند منظوره  استفاد ه  د ر  عملي  راهکارهاي  ارائه   -
سیاست گذاري

مرتع د اري د ر قرن بیست و یکم، بیشترین تأکید را بر تقویت پوشش 
باقي ماند ه د ارد. مطالعات زیادي نشان مي د هد که تمامي ارزش هاي 
استفاد ه چند منظوره )افزایش پاید اري خاک، افزایش کیفیت و کمیت 
منابع آب، حیات وحش، تفریح و زیبایي، تصفیه دي  اکسید کربن، تنوع 
از چرا  باقي ماند ه پس  علوفه  مقد ار  به  و جانوري(،  گیاهي  پوشش 

بستگي د ارد که مي تواند مبین نتایج مدیریت مرتع باشد.
د رمجموع، استفاد ه چند منظوره از مرتع، عالوه بر استفاد ه از تولید ات 
تصمیم گیري  و  سیاست گذاري  برنامه  ریزي،  شامل  مرتع  بیولوژیک 
این  از  بهینه  استفاد ه  براي  اقتصادي،  اجتماعي-  شرایط  براساس 
اراضي است. به  عبارت د یگر، استفاد ه چند منظوره، شامل استفاد ه هاي 
Anon- )هارمونیک از مرتع براي د ستیابی به بیش از یک هد ف است 

.)ymus, 2007

خدمات )اقتصاد مرتع ارزشهای سایر به توجه ب-
اکوسیستمها(

از خد مات اکوسیستم های مرتعی، به اند ازه کافی قد رشناسی نمی شود. 
اما  است،  نشد ه  د اد ه  نسبت  آنها  به  مشخص  پولی  رقم  یک  زیرا 
از این رو،  نمی یافت.  د وام  انسان  حیات  نبود،  خد مات  این  چنانچه 
آنها  عد د ی  ارزش  باید  و  است  فوق العاد ه  انسان  برای  آنها  ارزش 
را محاسبه کرد و مهم تر از همه اینکه، باید با ارزش گذاری خد مات 
مشخص  ملی،  حساب های  د ر  را  آنها  سهم  مرتعی،  اکوسیستم های 
کرد )امیرنژاد و عطائی سلوط، 1390(. ذکر این نکته مهم است که 
است.  نشد ه  د ید ه  اکوسیستم  ها  د یگر  ذیل  د ر  مراتع  ارزش  متأسفانه 
ارائه تقسیم  بند ی  های غیرعلمی از مراتع مانند مراتع د رجه یک، د و، 
سه و چهار، همواره سبب شد ه که تمامی ارگان  های د ولتی به  د نبال آن 
باشند تا مراتع د رجه سه و چهار را تغییر کاربری د هند، بنابراین باید 
بهینه  از این رو، مد یریت  کنیم.  اکوسیستم ها را مشخص  ارزش واقعی 
اراضی با تأکید بر ارزش اقتصاد ی کارکرد های اکوسیستمی و توجه 
به معیشت  های غیرمرتبط با زمین و منابع، باید د ر د ستور کار بخش 

تحقیقات مرتع قرار گیرد.
اقتصادي  ارزش گذاري  مقوله  به  نسبت  انتقاد ات  تمام  وجود  با 
این  انجام  مراحل  د ر  که  اطمینانی  عد م  و  اکوسیستمی  کارکرد هاي 
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را  بررسی ها  این  ضرورت  نمی توان  د ارد،  وجود  مطالعات 
و  اکوسیستمی  ارزش هاي  از  که  تصمیم گیري هایی  کرد.  انکار 
اثرات جانبی منفی توسعه چشم پوشی کنند، می توانند منجر به 
تخریب محیط، پیامد هاي اقتصادي منفی و کاهش رفاه شوند. 
د ر مقابل تصمیماتی که منافع اکوسیستم را مد نظر قرار می د هد 
و  شود  پاید ار  اقتصادي  فعالیت هاي  استمرار  سبب  می تواند 
تد اوم کارکرد هاي اکوسیستمی را تضمین کند. نتایج ارزش اقتصادي 
کارکرد هاي مراتع د ر چشم اند از 50 ساله، نشان از اهمیت این منابع 
د ر آیند ه د ارد. بنابراین، مراتع کاال نیستند که مد ت زمان خاصی براي 
تخریب  صورت  د ر  اکوسیستم ها،  این  باشد.  مد نظر  آنها  از  استفاد ه 
گسترد ه، قابل بازیابی نیستند و براي حفظ آنها و تضمین توسعه پاید ار، 
اتخاذ استاند ارد ظرفیت هاي استفاد ه، ضروری است )موسوی، 1390(.

مشاورهای فرایندهای در مرتعداران بهتر مشارکت ج-
مربوطبهبهرهبرداریازمراتع

باالتر  رد ه  های  د ر  اجتماعی  همبستگی  د ر  جهانی  کاهش  یک 
بود ه  زوال  به  رو  سنتی  مؤسسات  د ارد.  وجود  مرتعی  سازمان های 
د ر حالی  این  پاشید ن هستند.  از هم  د ر حال  مرتعی  و سازمان های 
واحد های  به  عنوان  کوچک  گروه های  و  خانوارها  اهمیت  که  است 
تصمیم  گیرند ه، د ر حال افزایش است. این امر، توأم با نیاز به جابه جایی 
با هد ف تأمین علوفه، موجب کاهش نقش مرتع د اران د ر مشاوره  های 
کشاورزان،  و  شهرنشینان  می شود.  طبیعی  منابع  مد یریت  به  مربوط 
تغییر  این می  تواند  که  د اد ه می  شوند  این مشاوره ها شرکت  بیشتر د ر 
بنابراین تالش های  کاربری اراضی مرتعی را شتاب بیشتری ببخشد. 
نیاز  برای تقویت حضور مرتع د اران د ر فرایند های مشورتی،  ویژه  ای 
است. یافتن نمایند گان واقعی مرتع د اران، می  تواند کار مشکلی باشد. 
انجمن  های مرتع د اری، نقش مهمی را برای خود فرض می  کنند، لیکن 
ایجاد  موجب  غیرد ولتی،  سازمان های  و  حمایتی  شرکت  های  تعد د 
مشکالت تجاری و اجتماعی می شود. هنوز هم راه د رازی تا حساس 
تقویت  و  مرتعی  تشکل  های  از  حمایت  ضرورت  به  د ولت  کرد ن 
گله  د اران به  عنوان یک راه کم  هزینه جهت بهبود مد یریت منابع طبیعی، 

.)Grice & Hodgkinson, 2002( باقی ماند ه است

جمعبندی
گزارش ها حاکی از آن است که سطح زیاد ی از مراتع کشور، تخریب 
تغییر  که  است  حد ی  به  تخریب  شد ت  عرصه  ها،  بیشتر  د ر  شد ه  اند. 
حالت  خاک  و  است  شد ه  خاک،  تخریب  به  منجر  گیاهی  پوشش 
حالت  به  آن ها  بازگشت  امکان  و  د اد ه  د ست  از  را  خود  ارتجاعی 
جز  چاره  ای  و  د ارد  نیاز  طوالنی  زمان  به  یا  است  غیرممکن  اولیه، 
د ر  )اصالحی(  مصنوعی  مرتع د اری  اعمال  و  گیاهی  پوشش  ایجاد 
مراتع بحرانی نیست. بنابراین الزم است قد م  های   جد ی برای حفظ و 
احیای این اکوسیستم  ها، برد اشته شود تا اینکه وضعیت مرتع، ارتقاء 
یابد و شرایط تغییر روش مرتع د اری و چرای د ام، میسر شود. با توجه 
بحرانی،  مراتع  د ر  اصالحی  و  مد یریتی  پروژه  های  اجرای  اینکه  به 

این گونه مناطق است و  از  یا حذف د ام  تعد اد د ام  به کاهش  منوط 
روستایی،  د امد اران  و  عشایری  جامعه  از  عظیمی  بخش  اقتصاد  نیز 
به بهره  برد اری از چنین رویشگاه  هایی استوار است، باید برنامه  ریزی 
برای کاهش جمعیت بهره  برد ار، با تغییر و تکمیل معیشت آنها و استفاد ه 
بهره  برد اری  حیات وحش،  چرای  نظیر  موجود  پتانسیل  های  سایر  از 
...، مورد  از محصوالت فرعی مرتع، گرد شگری د ر سامان عرفی و 
توجه جد ی قرار گیرد )صفری و همکاران، 1395؛ ارزانی و معتمد ی، 

.)1398
بهنگام نمود ن اطالعات پایه مراتع که د ر برنامه چهارم توسعه نیز بر 
آن تأکید شد، از ملزومات اساسی برای تحقق این امر است. علی رغم 
مطالعات انجام شد ه، هنوز جمع  بند ی مشخص و قابل استناد ی از این 
اطالعات د ر د سترس نیست. عد م محاسبه صحیح ظرفیت چرا و تعاد ل 
د ام و مرتع، اقتصاد ی نبود ن مرتع د اری د ر ایران، چرای زود هنگام د ام 
از مراتع، عد م پیگیری تعهد ات مطرح د ر پروانه  های چرا، تناقضات 
مالکیت اراضی مرتعی و مد یریت چرا، عد م وجود یک سیستم نظارتی 
قوی، عد م وجود ضمانت اجرایی برای قوانین مرتبط با مرتع، تبد یل 
مراتع به د یم زارهای کم  بازد ه، تغییر کاربری اراضی   مرتعی، معد ن    کاوی، 
نابود ی یکپارچگی رویشگاه  ها و تکه  تکه شد ن مراتع، عد م توجه به 
رویکرد   حفاظتی د ر مد یریت عرصه  های   مرتعی و عد م   استنباط کامل 
و صحیح از مد یریت   جامع حوزه   های  آبخیز، سبب تخریب مراتع شد ه 

است. 
کاهش تولید، پایین     آمد ن ظرفیت بازسازی، انقراض گونه  ها و جابه جایی 
به  این روند، فقط  اد امه  تغییرات هستند.  این  جوامع     گیاهی، از جمله 
فقد ان علوفه و کمبود گوشت قرمز ختم نمی  شود، بلکه کشور ما را با 
د شواری  های سهمگینی مانند سیالب  های ویرانگر، کمبود آب شهرها، 
آلود گی محیط  زیست  ریزگرد ها، طوفان  های خاک، شن  های روان و 
روبه رو خواهد کرد، فاجعه زمانی رخ می د هد که با خشک سالی  های 
شد ید مواجه شویم، د ر آن صورت باید قحطی را نیز د ر کشور تجربه 
کنیم. د ر این شرایط، باید د ر میزان بهره  برد اري از مراتع که بر فعالیت 
سایر بخش  های اقتصاد ی و حیات مرد م کشور نیز تأثیر د ارد، تجدید 
نظر شود و رویکرد حفاظتی، غالب شود و به تنوع زیستی، توجه ویژه 
گرد د. به  ویژه اینکه این نوع تنوع حیات زیستی، ناشی از تکامل د ر 
شرایط سخت است و ارزش تنوع ژنتیکی آنها د ر آیند ه با توجه به پد ید ه 
تغییر اقلیم، بسیار باال خواهد بود )مصد اقی، 1394؛ جلیلی، 1399(. 
به   طور کلی، شد ت بهره برد اری باید د ر بخش وسیعی از مراتع، به  ویژه مراتع 
فالت مرکزی کمتر د ر نظر گرفته شود، این مراتع جزو مناطق بیابانی و 
کویری محسوب می  شوند، پوشش تاجی آنها کمتر از پنج د رصد است و د ر 
بیشتر محافل علمی، از آنها به   عنوان مراتع بحرانی نام برد ه می  شود. همچنین 
بررسی پاید اری اکولوژیکی، محیط  زیستی، اقتصاد ی و اجتماعی این گونه 
عرصه  ها، د ر استفاد ه از آنها باید بر کاالها و خد مات اکوسیستم   های مرتعی 
که بسیار با اهمیت  تر از تولید علوفه برای چرای د ام  های اهلی است، تأکید 
شود و به نیاز جوامع انسانی که د ر خارج از این عرصه  ها زند گی می  کنند 
ولی بسیار وابسته به تولید ات مرتعی هستند، توجه ویژه  ای شود )ارزانی و 

همکاران، 1395؛ جلیلی، 1399(.
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تقسیم  بند ی رویشگاه  های مرتعی با رویکرد مد یریت چرا و طبقه  بند ی و 
ارزش گذاری گونه  های گیاهی این رویشگاه  ها براساس خوش خوراکی 
آنها د ر سیستم مد یریت مراتع کشور که مجموعه  ای از اکوسیستم  های 
شکنند ه و با توان کم را د ر تولید علوفه قابل برد اشت تحت مد یریت 
خود د ارد، یک نگاه نامناسب و یک عنوان ناقص بر مجموعه  ای از 
اکوسیستم  ها د ر این شرایط تحمیلی است که از یک سو، پتانسیل واقعی 
این رویشگاه  ها را د ر حفظ آب و خاک و تنوع   زیستی ناد ید ه گرفته 
و از سوی د یگر، مانع اتخاذ یک راهبرد مناسب د ر سیستم د امد اری 
و د امپروری کشور برای تأمین انرژی مورد نیاز د ام اهلی شد ه است. با 
توجه به شکنند گی اکوسیستم  های مرتعی کشور که سطح وسیعی از آن 
را مناطق بیابانی و کویری و د رمنه  زارهای مناطق استپی تشکیل می  د هد 
ارائه  مراتع،  از  خارج  بشری  جوامع  به  عرصه  ها  این  که  خد ماتی  و 
استفاد ه واقعی  برای  اکوسیستم  ها  این  بازنگری د ر مد یریت  می  د هند؛ 
آنها د ر حفظ تنوع ژنتیکی، گونه  ای، عملکرد ی و اکوسیستمی و حفظ 
آب و خاک، یک امر ضروری است. افزون بر د الیل ارائه شد ه، پذیرش 
رویکرد تأمین علوفه مورد نیاز از طریق تولید متمرکز و با بهره وری 
و  متمرکز، صنعتی  د امپروری  تقویت سیستم  و  برای شکل  گیری  باال 
اقتصاد ی، یک حرکت جد ی و علمی و د ر کل، رویکرد مناسبی است 
)جلیلی، 1394(. اعمال مد یریت اصولی جهت بهره  برد اری از مراتع د ر 
چنین شرایطی، نیازمند آگاهی از وضعیت و گرایش مراتع است که بر 
بهره  برد اری  نقشه حد  و  مرتع د اری  نقشه روش  های  تهیه  آنها،  مبنای 
مجاز رویشگاه  های مرتعی، باید د ر د ستور کار بخش  های آموزشی و 
تحقیقاتی قرار گیرد )اژد ری و همکاران، 1388؛ صفری و همکاران، 

1395؛ معتمد ی و توپچی  زاد گان، 1395(.
مد یریت مبتنی بر اصول اکولوژیک و استفاد ه چند منظوره، می  تواند عامل 
بر  فشار  کاهش  بهره  برد ار،  د رآمد خانوارهای  ارتقاء سطح  د ر  مهمی 
مراتع و گامی به سوی اقتصاد ی کرد ن مرتع د اری د ر اینگونه رویشگاه ها 
باشد )ارزانی و معتمد ی، 1398(. همچنین باید به شوک  های آیند ه به 
مرد م و مراتع مانند رشد جمعیت انسانی، امنیت غذایی د ر سطح ملی، 
اثرات تجارت جهانی بر قیمت محصوالت، اثرات مربوط به تغییرات 
اقلیمی، گونه  های مهاجم و ... که چالش   ها و مسائل پیش روی مراتع و 
ساکنان آنها را د ر آیند ه نزد یک مشخص می  کنند، توجه ویژه  ای د اشت 
و تالش مضاعفی را برای غلبه بر محد ود یت  های ناشی از آنها انجام د اد 

تا از د ر حاشیه قرار گرفتن مراتع، جلوگیری شود. 
وظیفه مشخص متخصصان مرتع این است که با همکاری ساکنان مراتع، 
ابزارهای مد یریتی را ایجاد کنند. این ابزارها، جوامع را قاد ر می  سازد 
مرتع،  مسائل  تحلیل  برای  را  فراگیر  تر  و  تا چهارچوب  های جامع  تر 
توسعه د هند و عکس  العمل  های مناسب طراحی کنند. این چهارچوب  ها 
باید د ر بر گیرند ه سیستم  های اجتماعی، اقتصاد ی و بیوفیزیکی باشند و 
راه  های تصمیم  گیری توسط مؤسسات و گروه  های محلی را مشخص 
این  به  بتواند  مرتع  علم  اگر  باشند.  نیازمند  انرژی  به حد اقل  و  کنند 
مسائل بپرد ازد و نقش سنتی خود را د ر توسعه سیستم  های ارتجاعی و 
برگشت  پذیر، حفظ کند )که خود باعث حفظ عملکرد منابع می شود(، 
قاد ر خواهد بود اثرات به حاشیه راند ن جوامع محلی را کاهش د هد، 

موجب بهبود سطح زند گی و زیرساخت  های الزم برای زیستن، کاهش 
فقر و بهبود سطح آموزش شود )ارزانی و همکاران، 1395(.
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