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 «بیانیه انجمن علمی مرتعداری ایران به مناسبت هفته منابع طبیعی»

 

و بخصوص دوست ایران  را به تمامی ملت سرفراز و طبیعت 8931سال  مرتعداری ایران هفته منابع طبیعی علمی انجمن

 .نماید تبریک عرض میمتخصصین مرتعداری و مرتعداران گرامی 

برداری  حفاظت و بهره. گیرد ای از سطح کشور را در بر می  ثروتی خدادادی است که بخش عمدهشونده  منابع طبیعی تجدید

پایدار و اصولی از منابع طبیعی از دیرباز مورد توجه ساکنان فرهیخته این دیار کهن بوده و در اشکال مختلف به تناسب 

ه تاریخ دیرینه دامداری در سرزمین ایران، مرتع جایگاه واسط این میان به در. دفرهنگ و طبیعت هر منطقه هنوز نیز ادامه دار

ای بوده که  شرایط طبیعی در فالت ایران به گونه. ویژه و منحصر به فردی در معیشت و فرهنگ مردمان کشورمان داشته است

 . های طبیعی به مراتع اختصاص پیدا کرده است بخش وسیعی از اکوسیستم

اند،  که در گذشته جوامع روستایی و عشایری بیشترین سهم را در ترکیب جمعیتی داشته با توجه به ساختار اجتماعی ایران

ها و گرایش بیشتر  های اخیر نیز با وجود گسترش شهر در دهه. مراتع نقش بسیار مهمی در اقتصاد و معیشت مردم داشته است

های دیگری  است، کارکرد  ی کشور همچنان باقیبه شهرنشینی، عالوه بر آنکه نقش مراتع در تولید محصوالت دامی و پروتئین

های در معرض  تولید غذا و فیبر، تامین زیستگاه برای گونه ،سالم سازی آب گردی، تلطیف هوا، تولید و ذخیره همچون طبیعت

ل ها، کنتر حفاظت خاک، کنترل ریزگردتولید گیاهان دارویی،  برای کاهش گرمایش جهانی، ترسیب کربن خطر از انقراض،

 .و حفاظت از ذخائر ژنتیک و حیات وحش بیشتر مورد توجه مردم و متخصصین واقع شده است  سیالب

، استبرداری پایدار از مراتع مستلزم تأمین و بهبود معیشت جوامع محلی  متخصصین علم مرتعداری معتقدند، حفاظت و بهره

برداران قانونی  بهرهدر این شرایط است که و شود  تعادل اجتماعی در سایه ارتقاء وضعیت اقتصادی جوامع حاصل میچرا که 

ین راستا بررسی پتانسیل مراتع به تناسب توان اکولوژیک برای انواع ادر . باشندمنابع طبیعی و مراتع  نحافظاتوانند بهترین  می

تسریع در الزم به ذکر است . متخصصین مرتعداری و انجمن مرتعداری ایران بوده است های پایدار در دستور کار برداری بهره

اهتمام  همچنین .تواند مفید واقع گردد نیز می اجرای برنامه کاداستر برای پیشگیری از تجاوز به عرصه های ملی

دولتی و غیردولتی و ایفای نقش های گرایی بخش اندرکاران در رعایت ضوابط و مقتضیات حاکم و هم گذاران و دست سیاست

امید است با درایت مسؤولین وزارت جهاد کشاورزی . برداران ضرورتی اجتناب ناپذیر است فعال و مسئوالنه توسط مردم و بهره

ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان نماینده دولت، بتوان روند تخریب کنونی را به رویکرد حفاظت، احیا و  و سازمان جنگل

در پایان ضمن تبریک مجدد به مناسبت فرارسیدن هفته منابع طبیعی،  .مد منابع طبیعی تغییر دادآدیریت علمی و کارم

فرمایشات مقام معظم رهبری در حفظ منابع طبیعی کشور  توجه بهبا  تصمیم گیران و تصمیم سازان مملکتامیدواریم تمامی 

های فعالی هستند که در بوم خود هیچ حایگزین دیگری  ند که مراتع اکوسیستمو بدان مؤفق و مؤید باشندکوشا، به ویژه مراتع 
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