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بدینوسیله انجمن مرتعداری ایران هفته منابع طبیعی را به تمامی ملت سرفراز و طبیعت دوست ایران
تبریک عرض مینماید.
منابع طبیعی تجدید شونده ثروتی خدادادی است که بخش عمدهای از سطح کشور را در بر میگیرد.
حفاظت و بهرهبرداری پایدار و اصولی از منابع طبیعی از دیرباز مورد توجه ساکنان فرهیخته این دیار
کهن بوده و در اشکال مختلف به تناسب فرهنگ و طبیعت هر منطقه هنوز نیز ادامه دارد .در این
میان به واسطه تاریخ دیرینه دامداری در سرزمین ایران ،مرتع جایگاه ویژه و منحصر به فردی در
معیشت و فرهنگ مردمان کشورمان داشته است .شرایط طبیعی در فالت ایران به گونهای بوده که
بخش وسیعی از اکوسیستمهای طبیعی به مراتع اختصاص پیدا کرده است .مراتع به واسطه جایگاهی
که در کارکردهای محیط زیستی دارند ،عالوه بر تأثیری که بر معیشت جوامع روستایی و عشایری
داشتهاند اهمیت زیادی در جذب و کنترل آبهای حاصل از بارندگیها و کنترل فرسایش خاک و
رونق کشاورزی داشتهاند .همچنین با توجه به غنای باالی فلورستیک گیاهی ،مهمترین بستر
ذخیرگاه ژنتیکی مطرح بوده و هستند .با توجه به ساختار اجتماعی ایران که در گذشته جوامع
روستایی و عشایری بیشترین سهم را در ترکیب جمعیتی داشتهاند ،مراتع نقش بسیار مهمی در
اقتصاد و معیشت مردم داشته است .در دهههای اخیر نیز با وجود گسترش شهرها و گرایش بیشتر به
شهرنشینی ،عالوه بر آنکه نقش مراتع در تولید محصوالت دامی و پروتئینی کشور همچنان باقی
است ،کارکردهای دیگری همچون طبیعتگردی ،تلطیف هوا ،تولید و ذخیرهسازی آب ،ترسیب
کربن ،حفاظت خاک ،کنترل ریزگردها ،کنترل سیالب و حفاظت از ذخائر ژنتیک و حیات وحش
بیشتر مورد توجه مردم و متخصصین واقع شده است.
متخصصین علم مرتعداری معتقدند ،حفاظت و بهرهبرداری پایدار از مراتع مستلزم تأمین و بهبود
معیشت جوامع محلی میباشد ،چرا که در صورت ایجاد تعادل اقتصادی و اجتماعی ،جوامع محلی و
بهرهبرداران قانونی بهترین حافظان منابع طبیعی و مراتع خواهند بود .در همین راستا بررسی پتانسیل
مراتع به تناسب توان اکولوژیک برای انواع بهرهبرداریهای پایدار در دستور کار متخصصین
مرتعداری و انجمن علمی مرتعداری ایران بوده است .در این راستا اهتمام سیاستگذاران و

دستاندرکاران در رعایت ضوابط و مقتضیات حاکم و همگرایی بخشهای دولتی و غیردولتی و ایفای
نقش فعال و مسؤوالنه توسط مردم و بهرهبرداران ضرورتی اجتناب ناپذیر است .امید است با درایت
مسؤولین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان نماینده دولت،
بتوان روند تخریب کنونی را به رویکرد حفاظت ،احیا و مدیریت علمی و کارامد منابع طبیعی تغییر داده ،با
تعصب بیشتر در حفظ مراتع و اجتناب از استفاده از آنها بعنوان بانک زمین از تغییر کاربری بیشتر
جلوگیری نموده و از تغییرات کاربری گذشته نیز گزارش عملکرد به ملت شریف ایران ارائه نماییم .در
پایان ضمن تبریک مجددد به مناسبت فرارسیدن هفته منابع طبیعی ،امیدواریم تمامی همکاران با تأسی
از فرمایشات مقام معظم رهبری در حفظ منابع طبیعی کشور به ویژه مراتع موفق و مؤید باشند.
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