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جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهور
با سالم و احترام فراوان؛
در پی وقوع سیالبهای ویرانگر هفتههای اخیر ،بخشهای وسیعی از کشور با خسارتهای
سنگین روبرو شده و موجب حزن و اندوه فراوان و تحمل خسارت مالی هنگفت برای
هموطنان عزیز گشته است .از این روی ،انجمن مرتعداری ایران همدردی خود را با مردم
عزیز سیلزده اعالم میدارد .استحضار دارید که بخش عمده ایران در منطقهی خشک و نیمه
خشک جهان واقع شده و خشکسالی و بارشهای سیلآسا جزئی از ذات اقلیمی آن میباشد .از
سوی دیگر نیک میدانید که پوشش گیاهی اکوسیستمهای جنگلی و مرتعی بهترین و
پایدارترین مانع در برابر بارشها ،حافظ خاک و تعدیل کننده اثرات خشکسالی بوده و نقش
بسیار مهمی در چرخه هیدرولوژی طبیعت ایفا مینمایند .نکته بسیار مهم و قابل توجهی که در
تصاویر ثبت شده از سیالبهای اخیر مشهود است ،گلآلودگی بیش از حد روانآبها میباشد
که بهترین گواه بر شدت تأسفبار فرسایش خاک یعنی سرمایه ملی و غیر قابل بازگشت
کشور میباشد که برای تشکیل هر سانتیمتر آن صدها سال زمان نیاز است .فرسایش خاک با
شدتی که در کشور وجود دارد ،مسلماً امنیت زیستی و غذایی را به مخاطره خواهد انداخت و با
از دست رفتن آن بستر حیات اکوسیستمها نابود شده و احیاء اکوسیستمهای تخریب شده را
غیر ممکن میسازد .در واقع پوشش گیاهی مراتع و جنگلها ،کنترل کننده فرسایش خاک و
مانع طبیعی در برابر جاری شدن روانآب و سیالب میباشد و با فرآیندی که در الیههای
مختلف خاک ایجاد مینماید ،آب حاصل از بارندگیها را به داخل زمین و الیههای زیرین
هدایت کرده و موجب تقویت سفرههای آب زیرزمینی میشود .این در حالی است که در
سالهای اخیر به دالیل مختلف از جمله تغییرات اقلیمی ،فشار چرای دام ،بهرهبرداریهای
غیراصولی و بیش از توان اکولوژیک بومسازگان جنگلی و مرتعی ،معدنکاریها ،اقدامات
عمرانی غیراصولی و ناپایدار ،همچون جادهسازیها و تغییر کاربری وسیع اراضی به اشکال
مختلف ،پوشش گیاهی بخش زیادی از مراتع و جنگلها تخریب شده و اکوسیستمهای طبیعی
عملکرد ذاتی خود را برای حفاظت خاک و تنظیم چرخه هیدرولوژی از دست دادهاند که یکی
از بروندادهای آن سیالب مهیب اخیر میباشد .این سیالبها زنگ خطری برای همه ما
میباشد و ضرورت دارد تا در اسرع وقت نسبت به تغییر و اصالح سیاستها و برنامهها در
سطح کالن و عملیاتی اقدام الزم مبتنی بر اصول علمی و فنی صورت پذیرد .بدین منظور
انجمن مرتعداری ایران توجه حضرتعالی را به چند نکته کلیدی و مهم ذیل جلب مینماید و
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امید است که جنابعالی به عنوان مسئول دستگاه اجرایی نسبت به صدور دستور مقتضی عنایت
ویژه مبذول فرمایید.
تهیه طرح جامع کنترل فرسایش خاک و کنترل سیالب در دستور کار دولت قرار گیرد .در این
رابطه همکاری و هماهنگی تمامی دستگاههای مرتبط ضرورت دارد.
تهیه طرح جامع آمایش منابع طبیعی مورد تأکید است و خواهشمند است با دستور مساعد
جنابعالی در دستور کار دولت قرار گیرد.
حفظ پوشش گیاهی اکوسیستمهای طبیعی بخصوص مراتع و جنگلها و ممانعت از تغییر
کاربری ،مورد تأکید قرار گرفته و قوانین و مقررات مناسب برای تحقق این مهم وضع شود.
ترتیبی اتخاذ گردد تا بهرهبرداری از اکوسیستمهای طبیعی در حد توان اکولوژیک صورت
گرفته و فشار بیش از حد از بومسازگان مرتعی و جنگلی برداشته شود.
به منظور مدیریت صحیح و اصولی سرزمین تصمیم درست و منطقی توسط دولت اتخاذ گردد.
برای این مهم توجه به تجربیات کشورهای موفق در مدیریت منابع طبیعی حائز اهمیت است.
در این راستا ،ارتقاء ساختار تشکیالتی مدیریت منابع طبیعی به یک وزارتخانه مستقل با
رسالت حفاظت از منابع پایه (آب ،خاک و پوشش گیاهی) مهمترین و اصولیترین اقدام خواهد
بود که میتواند به یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید تبدیل گردد.
معدنکاری لجام گسیخته در سالهای اخیر یکی از مهمترین عوامل تخریب اکوسیستمهای
طبیعی بخصوص مراتع بوده است .از جنابعالی به عنوان قوة مجریه ،تقاضا دارد نسبت به این
موضوع شخصاً ورود فرموده و با هدایت فعالیتهای معدنی در چارچوب استانداردهای محیط
زیستی ،از تخریب بیش از حد طبیعت جلوگیری بفرمایید.
اقدامات بسیار با ارزشی در قالب طرحهای آبخیزداری انجام شده که در سال گذشته با عنایت
رهبر معظم انقالب حجم عملیات فوق از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی افزایش
چشمگیری داشته است .ولی نکته مهم و ظریف در این مقوله آن است که بجای پافشاری
صرف بر احداث بندهای سیلگیر بزرگ و کوچک در آبراههها که بیشتر نقش کنترل رسوب را
دارند ،به دنبال درمان اصولی و پایدار طبیعت که همانا حفظ و تقویت پوشش گیاهی است
باشیم و سعی کنیم با بهرهگیری از تمامی علوم منابع طبیعی عملیات آبخیزداری در حوزههای
آبخیز را به معنی واقعی به اجرا گذاشته و مبانی اصولی مدیریت طبیعت را بکار بریم.
شخم اراضی در جهت شیب به منظور کشت غالت و یا سایر محصوالت کشاورزی اثر قابل
توجهی بر تشدید فرسایش خاک دارد .تقاضا دارد دستور فرمایید به ساماندهی این موضوع و
وضع قوانین و مقررات الزم برای ممانعت از آن اقدام نمایند.
براساس آخرین برآوردهای انجام شده ،اکوسیستمهای مرتعی بیش از  ۵۸میلیون هکتار از
سطح کشور را در برمیگیرند که با تنوع اکولوژیک (گیاهی و جانوری) قابل توجهی که دارند،
نقش مهمی در ایجاد تعادل هیدرولوژیک ،حفاظت خاک ،تعدیل آب و هوا ،کنترل آفات و
بیماری های گیاهی و اقتصاد جوامع محلی و تولید بخش قابل توجهی از پروتئین مملکت ایفا
مینمایند .ولی متأسفانه در سالهای اخیر بیتوجهی به این بومسازگان مهم ،تخریب کمی و
کیفی مراتع را شدت بخشیده است .لذا انجمن مرتعداری ایران به واسطه وظیفه علمی و
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مسئ ولیت اجتماعی خود ،از حضرتعالی استدعا دارد دستور فرمایید ،موضوع اهمیت مراتع و
حفظ کاربری طبیعی این اکوسیستمهای باارزش در محاسبات و برنامهریزیهای کالن مد نظر
قرار گرفته و دستگاههای اجرایی مسئول ،برای اعمال مدیریتی صحیح ،علمی و اصولی از
تمام توان علمی کشور شامل دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی و فارغالتحصیالن این رشته به نحو
احسن استفاده نمایند.
در پایان امیدواریم و آرزو میکنیم که در مدت باقیمانده از دولت جنابعالی آرزوی دیرینه
کارشناسان و متخصصین منابع طبیعی و محیط زیست که همانا ارتقاء جایگاه تشکیالتی
مدیریت منابع طبیعی در بدنه دولت به یک وزارتخانه مستقل است تحقق یابد تا شاید برگ
زرینی باشد در کارنامه دولت تدبیر و امید و راه رسیدن به مدیریت پایدار منابع طبیعی را هموار
نماید .ضمناً انجمن مرتعداری ایران به نمایندگی از جامعه علمی مرتعداری کشور آمادگی
کامل خود را برای هر گونه همکاری با دولت محترم و دستگاههای اجرایی مسئول اعالم
میدارد.
با آرزوی توفیق برای دولت محترم و اعتالی طبیعت و آبادی مراتع میهن عزیزمان ایران.

با احترام
حسین ارزانی
رئیس انجمن علمی مرتعداری ایران

رونوشت:
دفتر مقام معظم رهبری جهت استحضار
ریاست محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی جهت استحضار
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست جهت استحضار
وزیر محترم جهاد کشاورزی جهت استحضار
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور جهت استحضار
رئیس محترم سازمان بازرسی کشور جهت استحضار
رئیس محترم شورای حفظ حقوق بیت المال جهت استحضار
رئیس محترم کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی جهت استحضار
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