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گیرم درخت رنگ خزان گیرد
تا ریشه هست ،ساقه نمیمیرد

انجمن علمی مرتعداری ایران به عنوان یکی از شش
انجمن برتر کشور در سال  ۱۴۰۰برگزیده شده و در
مراسم گرامی داشت هفته پژوهش و تقدیر از
پژوهشگران برتر از «انجمن علمی مرتعداری ایران»
تقدیر شد.
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خشکسالی در کشور
کشور ایران در سالهای  ۱399و  ،۱۴۰۰خشکسالی شدیدی را تجربه کرده است ،کاهش بارندگی در برخی حوضههای آبریز در مقایسه با سال قبل از آن ،از میانگین
 5۰درصد (حوضه آبریز مرزی شرقی  7۰درصد ،قرهقوم  65درصد ،فالت مرکزی  57درصد و حوضه آبریز خلیجفارس و دریای عمان  53درصد) بیشتر بوده است،
همچنین در مقایسه دوره بلندمدت هم آمارهای کاهش بسیار شدیدی را نشان میدهد که میتوان به کاهش  88درصدی حوضه آبریز بندرعباس و کاهش 7۴
درصدی در حوضه هامون اشاره کرد .کاهش بارندگیها فقط مربوط به مناطق فالت مرکزی ،جنوب و شرق کشور نیست و حوضههای آبریز ارس ،تالش ،سفیدرود
بزرگ ،قرهسو و گرگان ،اترک ،کرخه ،کارون و دریاچه ارومیه ،در شمال و غرب کشور هم کاهش نسبت به میانگین بلند مدت داشتهاند .کاهش بارندگیها وضعیت
رویشی گیاهان در مراتع را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد .با توجه به شرایط حاضر لزوم اتخاذ استراتژی های مدیریتی مناسب جهت حفظ وضعیت پوشش
گیاهی در مراتع بیش از پیش احساس میشود.

دغدغه های متخ ی ن علوم مرتع

دکتر حسین آذرنیوند (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) :خشکسالی یکی

دکتر حسین ارزانی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) :یکی از چالشهای

از اصلیترین چالشهای پیشروی مراتع میباشد ،واقعیتی که از گذشته-

اصلی پیش رو در مراتع کشور ،تغییرات بارندگی سالیانه میباشد ،این

های بسیار دور در کشور ما وجود داشته و دارد ،این پدیده زمانی اتفاق می-

تغییرات بر میزان تولید علوفه در مراتع بسیار موثر است ،توسعه ایستگاه-

افتد که میزان بارندگی از بارندگی نرمال منطقه کمتر میباشد ،که در مناطق

های هواشناسی در سطح مراتع میتواند در یافتن ارتباط میزان تولید علوفه

خشک و نیمه خشک ،این اتفاق غیر معمول نمیباشد ،کشور ما هم از

و میزان بارندگی ،مفید باشد .در طرحهای مرتعداری باید در ابتدا ظرفیت

گذشتههای دور به این مسئله دچار بوده است ،مشکالت ایجاد شده در اثر

بلند مدت چرا برای بهرهبرداران تعیین گردد ،سپس با توجه به اطالعات

خشکسالی در عرصههای مرتعی به عنوان وسیعترین عرصههای کشور

سنجش از دور ،اطالعات هواشناسی و برداشتهای عرصه میزان تولید

بسیار حائز اهمیت است و باید استراتژیها و تمهیدات ویژهای برای آن در

سالیانه علوفه محاسبه شده و با استفاده از اطالعات مربوط به نوع دام غالب،

نظر گرفته شود تا بتوان اثرات سوء حاصل از آن را به حداقل رساند.

کیفیت علوفه موجود در هر مرتع ،ظرفیت کوتاه مدت تعیین شده و در
مدیریت دام مورد استفاده قرار گیرد.
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دغدغه های متخ ی ن علوم مرتع
دکتر حامد جنیدی (عضو هیات علمی دانشگاه کردستان) :مشکل اصلی

دکتر مهدی زهدی (کارشناس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور):

مراتع در سطح کالن در حال حاضر مشکل ساختاری است ،عامل اصلی

مشکالت مرتع و مرتعداری کشور به سه بخش اصلی «محدودیتهای

تخریب مراتع کشور ،عدم وجود یا ضعف قوانین در مدیریت مراتع و

اکولوژیک» و «مسائل مدیریتی» و «مسائل اجتماعی-اقتصادی» تقسیم می

ناتوایی دستگاههای اجرایی در نظارت بر قوانین موجود میباشد .در

شوند .مرتعداری ،برگردان عبارت  Range managementمیباشد ،باید

سطح خرد ،تغییر کاربری چالش اصلی در بسیاری از مناطق میباشد،

پذیرفت که مسائل مدیریتی از لحاظ اهمیت همسنگ و شاید مهمتر از

شاید در گذشته عامل اصلی تخریب فشار چرای دام بود ولی در حال
حاضر این مسئله کمتر از تغییر کاربری حائز اهمیت است .همچنین نباید
از آتشسوزی و اثرات مخرب آن در مراتع غافل شد.

مسائل اکولوژیک و اجتماعی-اقتصادی میباشند .مدیریت مرتع شامل موارد
متعدد همچون سیاستهای دولت ،قوانین ،مقررات دولتی ،تشکیالت
دستگاههای متولی ،نگاه کالن مدیران دستگاه اجرایی ،نوع نگاه و روش
مدیریت در دفتر امور مراتع ،طرحها و پروژهها و  ...است که هر یک به نوبه
خود نقش و اثرات مختلفی بر نظام مرتعداری کشور داشته است.
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دکتر نادیا کمالی (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور):

دکتر معصومه رحیمی ده چراغی (دانشآموخته مرتعداری ،عضو هیات

مناطق مورد حمایت و حفاظت سازمان محیطزیست ،زیستگاههای قابل

مدیره انجمن) :امروزه بحث اشتغال فارغ التحصیالن رشته مرتعداری،

اطمینانی برای بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری بهشمار میروند ،که

یکی از مهمترین دغدغههای دانشآموختگان رشته مرتعداری است.

جایگاه ویژه حفظ تنوع ژنتیکی موجودات زنده کشور محسوب میشوند .این

مرتعداری ،یکی از شاخههای منابع طبیعی است که دارای جنبـههـای

مناطق در قالب ذخیرهگاههای زیستکره ،مناطق چهارگانه (پارکهای ملی،

پیچیده اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،بوم شناختی و زیبایی شناختی

آثار طبیعی ملی ،پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظتشده) و مناطق
شکارممنوع وجود دارند .در مراتع بسیاری از این مناطق ارزیابی و پایش
پوشش گیاهی مورد کم توجهی قرار گرفته است ،لزوم بررسی وضعیت
پوشش گیاهی و مسائل و مشکالت موجود در این مناطق باید مورد توجه ویژه
مسئوالن امر قرار گیرد.

است ،رویارویـی مطلـوب بـا پیچیدگـیهـا ،نبـود قطعیـت و هنجارهـا،
ارزشهـا و گرایـشهـای متضـاد ،نیازمنـد دگرگونـیهـای بنیـادی در
این علم و در نتیجـه ایجـاد تغییرپذیـریهـای اساسـی در
شایسـتگیهـای مورد نیاز دانشـجویان این رشته اسـت.

هفته منابع طبیعی در سال 1400
تاریخ

روز شمار

روز اول

یکشنبه  15اسفند

درختکاری برای ایران سرسبز ،ایران قوی

روز دوم دوشنبه  16اسفند

منابعطبیعی ،مسئولیت اجتماعی و همیاران طبیعت

روز سوم سهشنبه  1۷اسفند

منابعطبیعی ،حفاظت و قانون

روز چهارم چهارشنبه  18اسفند

منابعطبیعی ،فرهنگ و رسانه

روز پنجم پنجشنبه  1۹اسفند

منابعطبیعی ،آبخیزداری و کاهش مخاطرات طبیعی

روز ششم جمعه  20اسفند

منابعطبیعی ،خانواده و آموزههای دینی

روز هفتم شنبه  21اسفند

منابعطبیعی ،آموزش ،پژوهش و فنآوری
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انجمن و هفته منابع طبیعی

