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 چکیده

وشن شده اي مختلف رو مردم کشوره دولتمرداناي براي صورت فزايندهشونده به يعي تجديدهاي اخير اهميت منابع طبدر دهه

مر وسعت ليل اين ادور دارند. به ساير انواع منابع طبيعي در کش نسبت بيشترياهميت  ايران کشوردر مراتع  ،است. از ميان اين منابع

علوفه  مينأ، تيميير اقلهوا، کنترل آثار تغ و خدمات و کاالهاي متنوع نظير توليد و نگهداري آب، حفظ خاک، تلطيفبسيار زياد 

 هترينبکشور با  مراتع دضرورت دارشده باشد. لذا با توجه به موارد ذکر هاي اهلي و وحشي، گياهان دارويي و صنعتي و ... ميدام

عاد شور از ابکهميت مراتع ا ،مقدمه بخش درکه  است در اين مقاله سعي شدهند. اداره شو هاي مطلوب مديريتيشيوه ساختار، اعتبار و

مع و جا نسبتاًقام به طور با ارائه آمار و ار و ساير موارد مهم، آب کشور درصد 60بيش از  مينأتوليد و تويژه از جهت به مختلف

 ه مراتع کهبتوجهي بي عواقبدر قسمت نتايج، مشخص گردد. سپس  براي زيستن بشر مراتع نظيربي امل بيان گردد تا ابتدا اهميت ک

 ري تدبيري دب آثارا ت هدش تخريب مراتع عنوانو آثار و تبعات  داليل تخريبمي باشد؛  مراتع در طي دو دهه گذشتههمان تخريب 

همگان  برردد، گمشاهده مي خوزستان و ... ،سيستان و بلوچستانهاي استانتبعات سنگين آن بر جامعه نظير آنچه امروزه در مراتع و 

اخته شده پرد کشور ز مراتعبرداري صحيح ابراي بهره ئه راهکارهاي مديريتيبه ارا ،گيريدر قسمت بحث و نتيجه. در انتها ودش روشن

ررسي ا حداقل بفاده و يکشور مورد است منابع طبيعي ياجرايي اميد است راهکارهاي پيشنهادي براي مديريت مراتع در بخشها. است

 د.نو نقد قرار گير

 اجرايي منابع طبيعيبخش  راهکار مديريتي، تخريب مراتع، توليد آب، مراتع، اهميتکلیدی:  هایواژه
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 مقدمه

و مردم  نگذاراونقاناران، ريزان، سياستمداي براي برنامهبه صورت فزاينده هاي اخير اهميت منابع طبيعي تجديد شوندهدر دهه

ت محيطي هاي زيسکشورهاي مختلف روشن شده است. احترام به طبيعت امروزه يک ارزش انکارناپذير است. اضافه نمودن شاخص

تصويب  زيست و ي و محيطالمللي بر حفاظت از منابع طبيعکيد نهادهاي بينافتگي کشورها، تأيجهت ارزيابي ميزان توسعه

ر زيست و د عي و محيطغير دولتي و مردمي مدافع منابع طبي هايتشکلارتباط، گسترش ر همين مللي دالمتعدد بين هايکنوانسيون

(. 1388 اتع،لها و مرسازمان جنگ) کلي کشورها از جمله اين موارد هستند هايسياست در تدوين نظر گرفتن مالحظات محيط زيستي

 زيادر وسعت يل اين امارند. دلددر کشور  منابع طبيعينسبت به ساير انواع  بيشتري، مراتع اهميت در ايران طبيعياز ميان انواع منابع 

همچون ور ديگر کشهاي مهم اکوسيستمکه اين خدمات و کاالها در مقايسه با  باشد. به نحويو خدمات و کاالهاي متنوع آن مي

بسيار  - سعت کم آنآن و دومي به دليل و گياهي موجود در سيستم و کمبود پوششاولي به دليل توان پايين اکو - هاجنگل و هابيابان

 باشند کهيمگي انسان حيط زندو بهبود م هاکاال، ارائه خدمات ايران مراتع مهمترين اکوسيستم در درباشد. لذا بايد پذيرفت بيشتر مي

 گردد. به برخي از آنها به اختصار اشاره مي در ذيل

 توسع (1388) ي کشوربراساس آخرين آمار ارائه شده توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدار؛ وسعت باالي مراتع در ايران

درصد از سطح کل  6/2بر سطح کل کشور و برادرصد از  3/52برابر با . اين ميزان باشدميليون هکتار مي 7/84 مراتع ايران برابر

-و درختچه زارهاي بياباني، بيشه، مرتع، پديده)جنگل نابع طبيعي. سطوح ماست( سطح مراتع جهان ميليون هکتار 3200) مراتع دنيا

نابع طبيعي و مديريت م به مفهوم اهميتو اين  باشددرصد از سطح کل کشور( مي 8/82ميليون هکتار ) 3/134زار( در ايران برابر 

ن کشور بزرگ خاورميانه کشور دنيا و دومي 16شايان ذکر است که ايران از لحاظ وسعت  .است انبرداري از آنها در ايربهره صحيح

 است.
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 قایسه مساحت ایران با چند کشور اروپایی با انداختن مرز ایران روی قاره اروپام -1شکل

 

 و بانک ذخاير ژنتيکي گياهي و جانوري. حفظ تنوع زيستي گياهي و جانوري کشور )فلور و فون(

 گياهي گونه 8254 داراي ايران کشور ،(Flora) فلور بعد از. باشندمي اهميت داراي فلورشان و فون واسطه به ايران مراتع 

 جهان در موجود گياهان )کل باشددرصد از کل گياهان موجود در جهان مي 6/2که برابر با  (1386سال است )تا  شناسايي شده

 سهم ميزان اين از گونه گياهي غير وارداتي در ايران وجود دارد که 7500بيش از  گونه 8254(. از تعداد است گياهي گونه هزار 320

همچنين  .(1386)مظفريان، دباشمي (Endemic) انحصاري گونه 1810ايران داراي ضمناً .است مراتع به عرصه متعلقتوجهي  قابل

گياهي از اين گياهان  قلم انواع داروهاي 200که بيش از  است امروز به تا شده کشف دارويي خواص با دارويي گونه 800 داراي

 است ايران در آن خانواده 150 دنيا گلدار گياهان خانواده 350 مجموع از همچنين. (1393)زرگري، شوداستخراج مي

( 1992) طبق کنوانسيون ريو در معرض خطر انقراض هستند. و ايران يگونه گياه 2405سفانه متأ(. 1379و مقدم، 1380)پازوکي،
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 گونه 174 شامل کشور جانوران مجموعۀ ،(Fauna) فون با ارتباط در هاي انحصاري خود حمايت کند.بايد هر کشوري از گونه

 در آنها از زيادي بسيار مقدار هستند که پستاندار گونه 162 و پرنده گونه 502 خزنده، گونه 196 دوزيست، گونه 20 ماهي،

(. با از بين رفتن مراتع طيف وسيعي از گياهان و جانوران موجود در آن از 1387فيروز،) دهندمي ادامه خود زندگي به مرتع اکوسيستم

مند از تنوع زيستي کشور بهره 5که ايران يکي از جالب است بدانيم شود. روند و تنوع زيستي کشور به شدت دچار افول ميبين مي

 (.1382کرمي،) رودکامل در جهان به شمار مي

ه در صورت کهاي جانوري هستند کننده آشيان اکولوژيک بسياري از گونهمينمراتع کشور تأ ؛من و پناهگاه حيات وحشمأ -3

 .(1387فيروز،) و (1379)مقدم، تگاه محکوم به نابودي خواهند بودنابودي آنها جانوران موجود در آنها نيز به دليل تخريب زيس

درصد  95رکنندگان اهلي و درصد نياز غذايي نشخوا 70سراسر جهان  در) ؛هاي اهلي و وحشيي دامغذامين علوفه و تأ -4

مين علوفه دام را تأ ه درصد بيشتري ازدر يکي دو دهه گذشت مراتع (.1379)مقدم،( شودفراهم ميهاي وحشي از مراتع خوراک دام

مداري غير مناطق دا سياري ازو در بهاي دامداري نيز افزايش يافته هزينهامروزه کردند اما به تدريج با کاهش کميت و کيفيت آنها مي

 است. اقتصادي شده 

 ر خانوار عشايريهزا 916حدود  بوده وار مهم در زمينه اشتغال در کشور بسي مراتع ؛کشورمين معيشت در ايجاد اشتغال و تأ -5

 انوارخ بعد حتسابا با که ستاخانوار آنها وابسته به مراتع و اشتغال کنند، اقتصاد ه از طريق دامداري امرار معاش ميک و روستايي

  .(1388)سازمان جنگلها و مراتع، است مراتع به متکي به طور مستقيم کشور جمعيت از نفر ليونمي 8/4 از بيش معاش امرار نفره،پنج

مراتع با  هنحوي کاي دارند به در توليد مواد پروتئيني و لبني کشور سهم عمده مراتع ؛کشورتوليد و اقتصاد جايگاه مراتع در  -6

هزار ميليارد ريال در  72هزار تن شير به ارزش  7248و توليد هزار ميليارد ريال  90شت قرمز به ارزش هزار تن گو 751توليد 

هاي بنابر آمارها و کارشناسي .(1379)مقدم، دارندنقش و جايگاه مهمي در توليد و اقتصاد کشور ( 1384طول يکسال )سال آماري 

درصد از  70به علوفه مراتع وابسته است. زيرا بيش از  درصد توليد شير مستقيماً 25درصد توليد گوشت و  75صورت گرفته بيش از 

کنند امرار معاش مي مند شده وهاي خود در مراتع، از آنها بهرهدرصد جمعيت عشايري با چرانيدن دام 100جمعيت روستايي و 

 نظر گرفته شود،در قيمت شير درصد 50 معادل کود پشم و ،روده ،قبيل پوستارزش محصوالت فرعي از اگر. (1373)رحماني،

)گوشت، شير و محصوالت  هاي داميجمع کل ارزش فراورده وهزار ميليارد  108 برابر محصوالت فرعي، و مجموع ارزش شير

 50. با توجه به آمار دام موجود که شامل خواهد بود (1384)سال آماري  ريالهزار ميليارد  198 بالغ بر طول يکسال در فرعي(
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باشد و با در نظر گرفتن هر يک کيلوگرم جو معادل يک کيلوگرم ميليون گاو و گاوميش مي 2/7ميليون بز و  23ميليون گوسفند، 

توان محاسبه کرد که ارزش جيره نگهداري سبک و سنگين به علوفه مراتع ميهاي درصدي دام 50و  70علوفه و با توجه به نياز 

ارزش علوفه مراتع براي توليد کل در نتيجه جمع هزار ميليارد ريال خواهد بود.  39هاي ذکر شده برابر علوفه مراتع براي دام

خواهد  (1384)سال آماري  يليارد ريالهزار م 238 با جيره نگهداري برابر و شير و محصوالت فرعي()گوشت و محصوالت دامي

انجام شد ارزش توليدات و خدمات اکوسيستمي  1379در يک تحقيق که در سال (. 1379( و )مقدم،1387)اطلس دامپروري،بود 

ريال( برآورد شد و اين يعني نسبت  8000ميليارد دالر )هر دالر برابر  4و مراتع ايران با در نظر گرفتن خدمات ياد شده،  جنگلها

سفانه اين نسبت در محاسبات است که متأ %5/4برابر با  1379ال در س11توليد ناخالص ملي ارزش افزوده جنگلها و مراتع کشور به

ين ناشي از عدم درک صحيح از خدمات مراتع و جنگلهاي کشور است. در ضمن ميزان استهالک محاسبه شده است و ا %18/0ملي 

با توجه به اين قضيه اصالح شود يعني به همين  درصد است و بايد رشد توليد ناخالص ملي 2منابع طبيعي تجديد شونده کشور حدود 

 (.1378)خليليان،ميزان از رشد توليد ناخالص ملي کاسته شود 
حفظ ظرفيت مفيد سدهاي شوند. هاي جاري در کشور ميهزينهباعث کاهش  مراتع ؛کشور هاي جاري درکاهش هزينه -27

زدايي سدها انجام سفانه به دليل فرسايش خاک ساالنه هزينه هنگفتي براي رسوبباشد که متأاحداثي در کشور يکي از اين موارد مي

 5/1مين آب شرب، آب مورد نياز بيش از که عالوه بر توليد انرژي برق و تأود دارد اي وجسد ذخيره 224شود. در کشور ايران مي

  .(1386)فياض،گردد ميليون هکتار اراضي کشاورزي آبي از سدهاي احداث شده تامين مي

در اين  هاي مهميبا پوشش گياهي خود نقش مراتع ؛طبيعتو ذخيره آب و تنظيم و تعديل چرخه آب در  ، تصفيهتوليد، حفظ -8

برابر  256)قدرت فرسايندگي قطرات باران تا  گيرندا ميباران به خاک ر زمينه بر عهده دارند. اول اينکه جلوي ضربات مستقيم

کنند. سوم آنکه با آرامي وارد خاک مرتع ميبه گذر، ساقاب و ...هاي مختلف آب ميانرواناب است(، دوم اينکه آب باران را به شکل

سطح پوشش گردند. چهارم اينکه با الشبرگ و مواد آلي باعث ميخود باعث افزايش نفوذپذيري خاک و مقاومت خاک  سيستم ريشه

گياهان مرتعي با تنه، ساقه و شاخ و  رواناب،دهند. پنجم اينکه در صورت ايجاد را افزايش ميها چسبندگي خاکدانه ه وشدخاک 

. مراتع کشور با پوشش گياهي خود نقش مهمي در نفوذ آب حاصل از نددهرا کاهش ميبرگ خود، شدت و سرعت رواناب 

ها ها، چشمهمين آب رودخانه، تأهاو در نتيجه باال آمدن آب در چاه باال آمدن سطح ايستابي هاي زيرزميني،ها و تقويت آببارندگي
                                                 
1-GNP 
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هاي دخانهها و چشمه ها شده و مانع تبديل روياهي خود سبب افزايش دبي رودخانهها دارند. به عبارتي مراتع با پوشش گو قنات

کاربري اراضي  با نقشه (2)شکل کشور شتوزيع مکاني بار نقشهدو طبق تلفيق بر (.1387)محسني ساروي، شونددايمي به فصلي مي

 گرديمکشور ميحفظ آب  توليد، نگهداري و ( متوجه اهميت مراتع در3)شکل و توليد نقشه تلفيقي بارش و کاربري اراضي کشور

ها ملموس است. صرفنظر از به خوبي جايگاه مراتع در توليد آب کشور و اختالف آن با ساير کاربري 2اساس جدول بر (.1)جدول

ي و ساير هاي کشاورزدرصد حجم بارندگي که که بر عرصه 28از حدود مقادير ياد شده، نکته مهم ديگري نيز وجود دارد و آن اينکه 

)از جمله عدم امکان نفوذ در برخي  بسياري از اين مقادير نيز در اين دو عرصه کاربري نفوذ نکرده ؛بارد( مي)مثل شهرها هاکابري

مناطق شهري، شخم در جهت شيب در اراضي کشاورزي و ...( و رواناب حاصله از آن به سمت مراتع حرکت کرده و در آنجا نفوذ 

مين آب کشور را به مراتع نسبت داد. حال با توجه به اهميت اين اکوسيستم در درصد تأ 60بيش از کند. بدين ترتيب مي توان مي

کند و موجب بارد( به داخل خاک نفوذ نميدرصدي که بر مراتع مي 55اگر مراتع تخريب يافته باشند نه تنها آب باران ) توليد آب،

برد و بدين ترتيب باران که رحمت است تبديل به نقمت مي شود بلکه خاک را هم شسته و با خودهاي زيرزميني نميتغذيه آب

 است.پيشرفت کشورها بر همگان مشخص  و اين يعني هدر رفت آب و خاک که امروزه اهميت اين منابع پايه در توسعه و .شودمي

 يک تشکيل هربراي  فرسايش خاکي که و تهدر رفهاي متعدد است و ب و خشکساليرفت آب در کشوري که گرفتار بحران آهدر

 ايرانو با توجه به اينکه  (.1386)احمدي، )در شرايط خشک و نيمه خشک( زمان الزم است سال 1000متر آن به طور متوسط سانتي

وري را از همين بارش اندک باران داشته باشيم و پس الزم است حداکثر بهره است؛ کشورهاي کم باران ءجزو در کمربند بياباني دنيا 

(. امير مومنان علي )ع( در اين رابطه 1379)مقدم، برداري اصولي از آنهااتع و بهرهيسر نيست جز با اهميت دادن به مراين م

توجهي به االسف بيمع(. 65، ص 103بحار االنوار، ج ) فرمايند: ملتي که با داشتن آب و خاک فقير بمانند از رحمت خدا به دورندمي

افزايش شدت تخريب با لذا  رفت منابع عظيم آب و خاک کشور شده است.ناصحيح آن باعث هدراين اکوسيستم مهم و مديريت 

عالوه بر  ب از سطح مراتع جريان يافته واروانبه صورت قسمت اعظم نزوالت  چند دهه اخير خصوص دره بمراتع پوشش گياهي 

 اقتصادي در هاي سيالبي باعث ايجاد خسارات انساني ودشتي به صورت جريان مناطق پايين و در ؛رفتن اين منبع عظيم حياتيهدر

 1340 لغايت 1331 به طوري که طبق آمار از سال باشدود در کشور شاهدي بر اين مدعا ميهاي موجآمار سيل. گرددوسيع مي ابعاد

و در  (1)جدول است يل مهم گزارش شدهس 1008 معاًج 1370 ات 1361 سال ازدر حاليکه  گزارش شدهسيل مهم  مورد 191 جمعاً

که ( 1385، )وزارت نيرو اندنفر از هموطنان ما در سيل جان خود را از دست داده 1882( تعداد 1380ات 1331ساله ) 50همين دوره
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درصد  5/55با در نظر گرفتن اينکه حدود  .ترين دليل تلقي گرددعمده تواندمي هاي اخيردهه مراتع در تخريب جنگلها و مسلماً

در  شود.خيز است اهميت مطلب فوق دوچندان ميهاي آبخيز کشور سيلهاي حوزهاز عرصه ميليون هکتار 91کشور معادل ساحت م

هاي کشور و حدود درصد آبادي 7/12آبادي معادل  8650درصد کل شهرهاي کشور،  5/41شهر معادل  255وضعيت فعلي حدود 

زار رشته قنات و ه 20ها، ها و حاشيه رودخانهضي آبي و ديم واقع در دشتيک ميليون هکتار از اراضي زراعي شامل باغات، ارا

هاي ارتباطي کشور در معرض خطر سيل قرار دارد. در همين زمينه بانک جهاني در گزارش ها و راهاي از جادهبخش قابل مالحظه

ميليارد  190رد ريال اعالم نموده که يک هزار و ميليا 430هزار و  15خسارت ساليانه زمين در ايران را معادل  2006منشره در سال 

  (.1388)سازمان جنگلها و مراتع، باشدها در کشور ميآن تنها ناشي از بروز سيل

 

 (1385)منبع: وزارت نیرو، (1380تا  1331ساله ) 50وزیع خسارت سیل در دوره ت -1جدول
 خسارات)ميليارد ريال( تعداد شهرهاي آسيب ديده تعداد وقوع سيل دهه رديف

1 1331-40  191 101 134 

2 1341-50  251 131 148 

3 1351-60  440 154 275 

4 1361-70  1008 239 691 

 1250 - 1890 جمع 5

 

 (های مختلف در کشور )بر اساس نقشه تلفیق توزیع مکانی بارش و کاربری اراضی کشورحجم و درصد بارش کاربری -2جدول 
کاربرينام  رديف  درصد بارش دريافتي از حجم کل بارشهاي کشور حجم بارش دريافتي )ميليون متر مکعب( 

7/228058 مرتع 1  9/54  

5/62961 جنگل 2  1/15  

3/65853 کشاورزي 3  8/15  

9/7053 بيابان 4  7/1  

8/51547 ساير کاربريها 5  4/12  

2/415475* مجوع 6  100 

 بدون تغيير است کاهش داشته اما درصد بارش دريافتي تقريباً*: البته اين ميزان طي دهه فعلي 



   

8 

 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 

 

 

 (1381نقشه توزیع مکانی بارش کشور)جاماب، -2لشک
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 )منبع: نگارندگان( کشور نفشه تلفیق توزیع مکانی بارش و کاربری اراضی -3شکل 

 

ليد راتع با تومعرصه  در گياهان موجود ؛هواو تصفيه  و جلوگيري از بروز گرد و غبار محلي و ريزگرد نگهداري کيفيت جوي -9

مي در نقش مه و موجب تصفيه هوا شده ،تثبيت کربن اتمسفر در خاک )ترسيب کربن( از آلودگي جوي جلوگيري کردهو اکسيژن 

بحثي که شود ا ميا در هوگردهش بادي و ايجاد گرد و غبار و ريزوجود گياهان مرتعي مانع فرساي دارند. تلطيف هوابهبود کيفيت و 

ع ه آن انواو ثمر هاي جنوب غربي کشور به مخاطره انداخته استويژه در قسمتامروزه زندگي بسياري از مردم کشورمان را به

درصد پوشش باشد  30 گاه مرتعي با اقليم خشک )مانند قسمت اعظم مراتع استپي کشور( دارايهاي ريوي و ... است. هربيماري

ه پتانسيل مراتع ( و نکته مهم اينک1387محسني ساروي،) شودشديدي در آن ايجاد نميرد و غبار هيچگاه فرسايش خاک و يا گ

تر مراتع استپي شدر بيدر حال حاضر  حاليکه( در1391افتخاري،) باشددرصد مي 35استپي کشور ما بيش از اين مقدار و حدود 

گرد در بيشتر مراتع ي جز شرايط الزم براي تشکيل ريزباشد و اين هيچ معندرصد مي 10و حتي  15پوشش گياهي زير کشور 

 خشک کشور ندارد. 

شدن کره  هاي تابشي خورشيد از گرمب اشعهگياهان مرتعي با جذ ؛جلوگيري از گرم شدن زمين وکنترل و تعديل اقليم  -10

ين رفتن اين ه با از بص است کاما مشخ دهند.تعديل اقليم کمک کرده و آثار زيانبار تغيير اقليم را کاهش مي کرده، بهزمين جلوگيري 

شده و اين  مين افزودهرفت؛ به کره زبه کار مي در جريان فتوسنتز شد و در فرآيند توليد گياهگياهان گرمايي که توسط آنها جذب مي

 زيادي از سطح کشور ما تکه اين پديده حداقل براي مناطق خشک مانند وسع (1379)مقدم، يعني گرمتر شدن کره زمين و تغيير اقليم

  باشد.اي مخرب و ويرانگر ميپديده

با پوشش مناسب  مراتع؛ حاصلخيزي خاکجلوگيري از فرسايش آبي و بادي و بهبود و تقويت  ايجاد و نگهداري خاک، -11

عناصر غذايي مهم در خاک با حفظ  اً شوند. دومآبي و بادي را گرفته و مانع فرسايش و هدرفت خاک مي جلوي فرسايش اوالًگياهي 

هاي ريشه . فعاليتکنندذايي در خاک نقش مهمي را ايفا ميو انتقال مواد غذايي به گياهان در نگهداري و چرخه مناسب عناصر غ

با کاهش گياهان مرتعي يا حذف آنها زمان تشکيل خاک  کند. قطعاًگياهان و الشبرگ آنها به تشکيل و حاصلخيزي خاک کمک مي

)سازمان جنگلها و  17در حال حاضر متوسط فرسايش خاک در کشور بالغ بر تر و حاصلخيزي خاکها کمتر خواهد شد. النيطو

اي پايين و برابر است و نرخ رسوب به طور بي سابقه ( در هکتار گزارش شده2009تن )باقريان و همکاران، 20تا ( 1388مراتع،
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که در مقايسه با متوسط فرسايش خاک  (2009)باقريان و همکاران، هکتار در سال(تن در  7) باشدميحدود يک سوم نرخ فرسايش 

( رقم بسيار چشمگير و 23،2010)تفرا و استرک تن در هکتار( 4) ( و آمريکا2010،1تن در هکتار( )لوواگي و همکاران 9/0اروپا )

تن در  17) با لحاظ کردن حد پايين فرسايشسيد که حتي توان به اين نتيجه رآميزي است. با کمي تفکر در اعداد داده شده ميفاجعه

ها و پشت ها راهي درياها، درياچهع و جنگلتن خاک از سطح مزارع، مرات 200در کشورمان در هر دقيقه قريب به  تقريباً هکتار(

گذاري در مخازن رسوب ميليون متر مکعب 236، بالغ بر . اثرات اين ميزان فرسايش خاک(1389، )آرايش و حسيني شودسدها مي

هاي آبياري و زهکشي مدرن و سنتي و از دسترس خارج شدن هزاران ميليون متر مکعب رسوب گذاري در شبکه 500پشت سدها، 

 76از سوي ديگر اين مقدار فرسايش به معناي از دست رفتن . (1388)سازمان جنگلها و مراتع،باشد هکتار اراضي مزروعي مي

، )خسروشاهي و قوامي کيلوگرم پتاس 8( و 1389، )آرايش و حسيني کيلوگرم فسفر 24(، 1386 ار و بهجت،ک )طرز کيلوگرم ازت

ميليون دالر از ريز  6/7د ( در هر هکتار در سال است که اگر قيمت مواد غذايي داخل خاک نيز محاسبه شود، ساالنه حدو1383

 (.1389، )آرايش و حسيني رودست ميداخل خاک از د مغذهاي

قع در آن وا نشست زمين به پايين رفتن ارتفاع زمين نسبت به سطحي که قبالًفرو اصطالحاً؛ زميننشست جلوگيري از فرو -12

هاي زيرزميني کم شده و افتد که با کاهش آب ورودي به خاک، حجم آباين رويداد به اين دليل اتفاق ميشود. بوده است، گفته مي

ل شود. با کم شدن آب زيرزميني ارتفاع اليه آب زيرزميني کاهش يافته و در نتيجه خاک به دليزميني کمتر ميدر نتيجه مقدار آب زير

آرام که  اي است خزنده ونشست زمين، پديدهفرو شود.نشست زمين مياين اتفاق باعث فرورود و نيروي وزن خود به سمت پايين مي

ها، هها، فرودگاهاي حياتي، پلهاي کشور مانند راه، راه آهن، شريانام زيرساختگيرد اما امنيت تمکمتر مورد توجه قرار مي

 1384شناسي از سال کند. در خصوص بررسي پديده فرونشست، سازمان زمينرا تهديد مي هاپااليشگاه و ها، کارخانههاساختمان

هايي لامث .دهداي و بسيار پُرخطر رخ مياي، محلي، لحظهطور نقطهباشد که به از انواع اين پديده، فروچاله مي مطالعاتي را آغاز کرد.

هاي کشاورزي زمينباشد که همگي در اختيارآباد در استان کرمان مي و هاي کبودرآهنگ در استان همدانلهفروچا ها،از اين فروچاله

عدد  43، ولي طي يکسال اخير اين تعداد به عدد بود 12سال گذشته  20ها طي شکل گرفته است. تعداد اين فروچاله و طي يکسال

 22سانتيمر، کرمان  27هاي کاشمر براي دشت 1385آمار فرونشست در سال  .است و همچنان در حال افزايش است رسيده

سانتيمتر بوده است. جالب آنکه در منطقه اصفهان عليرغم نشست زمين و  12و دشت گلپايگان  سانتيمتر 30سانتيمتر، رفسنجان 

                                                 
1- Louwagie et al 

2- Tefera & Sterk 
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 36يک ميليمتر در روز يعني  1394اين آمار براي دشت تهران در سال  شود.مچنان هکتارها کشت برنج انجام ميبحران آن ه

سانتيمتر در سال متعلق به مکزيکوسيتي بوده است. البته براي  32سانتيمتر در سال است. حال آنکه بزرگترين فرونشست در جهان 

کشت  دشت کشور، 609در مجموع از  رود.شود که يک فاجعه به شمار ميد ميدر سال برآورسانتيمتر  68دشت رفسنجان در حدود 

نيمي از آنها ممنوع است و مابقي يا فاقد آب هستند يا داراي آب شورند. در واقع آن زيرزميني در  يهاو زراعت و برداشت آب

ها با ميزان برداشت هيجگونه سنخيتي است. ميزان تغذيه آبخوان چيزي که از منابع آب در اختيار بوده، به شکل نامناسبي از بين رفته

 کشور خود را با دستان خودمان نابود و ويران نماييم ايم تا هر چه سريعترست هم دادهو خالصه اينکه همه دست به د ندارد.

 (.101053هاي مجلس، سايت اقتصاد آنالين، کد خبر مرکز پژوهش ،1394آبان  5شنبه )يک

هاي سطحي آب يست که دربسياري از مواد زائد و مواد آلوده کننده محيط ز ؛آلودگي(تجزيه مواد زايد )ترقيق زدايي و سم -13

عماق داده هاي خاک در ايهکنند با نفوذ در عرصه مراتع و وارد شدن به خاک، مواد محلول در خود را به الحل شده و جريان پيدا مي

  . (1379مقدم،) گزينندآلوده در سطح محيط زيست جلوگيري شده و اين مواد در اعماق خاک سکني مي و بدين ترتيب از حرکت مواد

يکي آفات )کنترل بيولوژ پاتوژني و ارازيتيپ موجودات طبيعي به معناي کنترل ؛ي(شناختي )کنترل بيولوژيکمهار زيست -14

 وجود حشرات از ونهگ هزار 25 حدود ايران در و گونه هزار 800  از بيش دنيا باشد. دردر کل عرصه کشور ميمحصوالت زراعي( 

 از گياهان وزندگي کرده  شوند و تعداد قابل توجهي از اين ميزان به طور طبيعي در مراتعمي محسوب آفت آنها از تعدادي که دارد

کنند. از له ميود حمخمين غذاي راي تأن حشرات به مزراع کشاورزي بکنند. با تخريب و نابودي گياهان مرتعي ايمرتعي تغذيه مي

 که در طي ن گندمباشد. مثل آفت سهاي ناشي از آنها در سطح مزارع از عواقب تخريب مراتع ميرو طغيان آفات و بيمارياين

  .(1387سراج،) نموده استزارها وارد به گندم تضعيف مراتع خسارات قابل توجهيهاي گذشته به دليل سال

مراتع  ابسته بهوافشاني و تجديد حيات بسياري از گياهان موجود در کشور گرده؛ زراعيافشاني گياهان وحشي و گرده -15

افشاني گياهان دهم در گر)مانند زنبور عسل(، باد و ... همه از عوامل مه کننده، حشرات مصرف کننده از گياهانهاي چرا. داماست

 . (1387سراج،)هستند 

رزي، کي آفات محصوالت کشاوو پشتوانه محکم براي توليد در کشاورزي از طريق کنترل بيولوژي تقويت کشاورزي -16

هاي جاري و هاي کشاورزي، توليد و تقويت آبينگذاري در زم، جلوگيري از فرسايش يا رسوب(1387سراج،) افشانيگرده

 . (1379)مقدم،زيرزميني، کنترل و تعديل دما و ...
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اهيگيري، )م ها و خدمات تفرجيپروري اخالقي، فرهنگي و روحي انسانطبيعي، باز هايزيبايي ،و سبز بازمين فضاهاي تأ -17

 2(1996،)هانت سينگر و هاپ کينسونو 14(2004،)هولچک و همکاران  به پول نيستند تبديل.( که قابل و ...سواري اسب

ا از نظر سازمان ملل، ايران جزو ده کشور اول دني آمارهاي بر اساس ؛در کشوراکوتوريسم و توسعه صنعت گردشگري  -18

شوند.  واقع مفيد کشور براي توريست جذب در توانندمي خود فرد به منحصر هايزيبايي با ايران مراتع هاي طبيعي است.جاذبه

کشور  5نوع زيستي بين تاز نظر کشور برتر جهان و  10سفانه با وجود اينکه کشور ايران از نظر ميراث تاريخي و فرهنگي جزو أمت

 5/1گر و ليون گردشيست ميببرتر جهان قرار دارد، از نظر جذب تعداد توريست در رتبه يکصد و بيستم قرار دارد. براي دستيابي به 

ين ر صورتي که چندگاهي مراتع است. هاي تفرجنياز به اراده ملي و تقويت جنبه 1404درصد سهم از گردشگران جهاني در سال 

ان صيب کشورمنفري ن سودي بسيار زياد در کنار اشتغال چند صد هزار )ارزآوري(، عالوه بر ورود ارز به کشور امري ممکن شود

 ايران(. 1404ز اندا)سند چشم خواهد شد

اي ه)الوار، چسب، رزين و ...(، توليد روغن کاالهاي مرتعي مانند توليد مصالح ساختماني محصوالت فرعي و توليد -19

)مانند  و خوراکي صنعتي ،گياهان داروئيويژه ها و بهها، رزينصمغ .1(2001 )پترسون و کاپوک،، هاخوراکي، انواع چوب و کاني

شيرين بيان، خارشتر، کاسني، بومادران، بارهنگ، قدومه، آويشن، بابونه، گون، باريجه، آنغوزه، روناس، کاکوتي، نعناع، پونه، کنگر، 

در  .(1388)رضوي، باشداز ديگر درآمدهاي حاصل از مراتع کشور مي ترب، شنبليله، بادام، زرشک، زيره و ...(ريواس، والک، 

و  2(1965، )رامسي استهاي اهلي هاي شکار به مراتب بيشتر از توليد داماياالت متحده درآمد حاصل از فروش پروانه

 5. 3(1998)پين،

تر ماليات دارايي ت پايينمهم مرتعي نياز به تغيير سياست دولتهاست که يا با نسب براي حفظ اين خدمات و کاالهاي ضروري و

(. روش 2001هولچک،) هاي الزم را براي حفظ اين کاالها و خدمات فراهم آورندداخت مبالغي به مرتعداران انگيزهو يا با پر)زمين( 

 باعث نگهداري تعداد واحد دامي کمتر در مرتع ر مرتعداري باشد بدين ترتيب که اگپيشنهاد  (1999)4مشابه ديگري نيز توسط وارد

در  کاهش فرسايش خاک و افزايش نفوذپذيري آب شد،هاي حيات وحش و ايجاد سطوح بااليي از پوشش گياهي، رونق زيستگاه
                                                 
 1- HHHHHHHHH HH HH 

2- Huntsinger and Hopkinson 

1-Peterson and Coppock 

2- HHHHHH 

3- HHHHH 

4- HHHH 
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شش گياهي و الشبرگ هاي مالي براي نگهداري سطوح بااليي از پومند خواهد شد. انگيزهن صورت از کمک بال عوض دولت بهرهاي

 .کربن در اتمسفر پايين نگه داشته شود به برنامه سازمان حفاظت محيط زيست کمک خواهد کرد تا مقادير دي اکسيد

 

  هامواد و روش

تي خارجي نکا داخلي و منابع يبا بررس . در ابتدااست انجام شده ياکتابخانه منابع مختلف و به صورت يبررس امطالعه ب نيا

ورد نظر ن موضوع مپيرامومرور منابع نتايجي واقعيات و  ر اساسسپس ب ح شده است.مطر مورد نظر و اهميت آن موضوع پيرامون

ه بقسمت بحث  درموجود  کليه منابع و نظراتتجزيه و تحليل استفاده از تجربيات کارشناسان مختلف و در انتها با  عنوان شده و

 شده است.پرداخته وع ارايه راهکار پيرامون موض گيري و نتيجه

 

 نتایج

ميت )سطح کشته در در طي چندين سال گذکه  سف استجاي بسي تأ بديل مراتع،بي در زمينه اهميت با تمام مطالب عنوان شده

توسط مراتع خوب، سطح ممي دي مراتع در اوايل انقالب اسالبنبه طوري که در طبقه ؛تغييراتي حاصل شده استمراتع مراتع( و کيفيت 

در  .(1383اهي و قوامي،ميليون هکتار( برآورد شده بود )خسروش 90يليون هکتار )مجموعاًم 16و  60، 14ضعيف به ترتيب معادل و 

ن هکتار و سطح مراتع ميليو 7/19ميليون هکتار، سطح مراتع متوسط برابر  1/6حالي که طبق آخرين آمار سطح مراتع خوب برابر 

ا، مراتع و سازمان جنگله( و )1386)انصاري،(3)جدول شده است برآورد يليون هکتارم 1/56ل ضعيف تا خيلي ضعيف معاد

ميليون  48و بيش از  است دهه گذشته از بين رفته 3ميليون هکتار از سطح مراتع ايران طي  3/5و اين يعني  (.1388آبخيزداري،

ين روند اما با اراتع نيز ب مابقي مدر اغل. رونديا بياباني پيش مي تراند و به سوي مراتع ضعيفاز مراتع ايران تنزل درجه يافته هکتار

 ه است.وط نکردتر سقبه دسته پايينرتع . و به همين دليل با وجود گرايش منفي هنوز درجه وضعيت موجود دارد کمتر تشد

 

 (1388طبقه بندی مراتع بر اساس گزارش دفتر مهندسی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) -3جدول 
 وسعت)ميليون هکتار( نوع مرتع

 1/6 درصد(50متراکم )پوشش باالي 

 7/19 درصد(50تا 25نيمه متراکم)پوشش 
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 1/56 درصد(25کم تراکم)پوشش کمتراز
 9/81 جمع

 8/2 مراتع استانهاي شمالي کشور
 7/84 جمع کل مراتع

 

 دالیل تخریب مراتع ایران  

اجتماعي و  -مسايل و مشکالت موجود در امر مديريت مراتع کشور شامل مشکالت طبيعي، مسايل و مشکالت اقتصادي

به همين  است.زوده را اف تنگناهاي قانوني از يک طرف و افزايش جمعيت انساني از سوي ديگر، نياز به کار، اشتغال و مواد غذايي

ر نتيجه همين بهره ه است و دش يافتبرداران و به دنبال آن تعداد دام در مراتع به چندين برابر افزايداليل در سه دهه گذشته تعداد بهره

ارت م يا بعبمازاد دا تعداد برداري بيش از توان و ظرفيت مراتع، اين منبع عظيم خدادادي رو به تخريب نهاده است. اگرچه در ايران

، (1370سديان،)ا ديگر رعايت نشدن ظرفيت چراي مراتع به نظر اکثر کارشناسان دليل اصلي و اساسي در تخريب مراتع است

، (1383ن،داغي و همکارا(، )قره0138(، )عبدا... پور، 1383(، )نصراللهي و همکاران،1380(، )موسوي،1374)رستمي،

 بيان مي شوند: ولي داليل ديگري نيز وجود دارد که در ذيل به اختصار 1(1969( و )پابو،1386(، )انصاري، 1386)مهدوي،

دهد که در صورت مالکيت خصوصي هاي قبل از ملي شدن مراتع نشان ميمالکيت عمومي مراتع: زيرا تجربه سال -1 6

برداران، عدم تعلق خاطر دامدار بين بهرهدهند اما با وضعيت فعلي مالکيت در کشور در رويه از مراتع انجام نميفاده بيبرداران استبهره

 .(1373، )پذيره و (1376، زادهشود )حسنليک ديده ميبه مرتع و عدم دلبستگي به وضعيت تم

(، 1999)ارزاني و سنجري،  ،(1380ني،)عابدي (،1383برداري از مراتع )نصراللهي و همکاران،هاي بهرهنبودن واحداقتصادي  -2 

  3(2006تورنتون و همکاران و ) 2(2005)کپ و همکاران،

                                                 
1- Pabbot 

2- Kepe et al 

3- Thorntone et al 
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راتع فقيرتر مبرداران از عي يک رابطه دو طرفه است يعني هرچه بهرهبرداران: رابطه بين فقر و تخريب منابع طبيفقير بودن بهره -3

که در  .دخواهد شع تر مراتشود و هرچه بهره برداري از مراتع بيشتر شود باعث تخريب بيشبرداري از مراتع شديدتر ميبهره باشند،

قير هستند ز مراتع فارداران بخواهيم بود از طرف ديگر چون بهرهصورت ادامه اين روند با تخريب شديد و نابودي منابع طبيعي روبرو 

مراتع  ود و اصالحشود اميد به بهبگذاري در مراتع که باعث ميگذاري در مراتع را ندارند و اين يعني عدم سرمايهامکان سرمايه

 (1383و )نصراللهي و همکاران، (1390)افتخاري، ،(1378)خليليان، رنگتر شودمک

)آذرنيوند و موسوي نژاد،  (،1380)عبدا... پور،  (،1379، ثمري) (،1373، )عبدا... پور برداري هاي بهرهمشاعي بودن واحد -4

 (.1390، و )افتخاري( 1389، )حيدري و همکاران(، 1380قندالي، ، )(1380

کشور دام در مراتع وجود دارد. مراتع  برابر ظرفيت مراتع 2/2دهد که تعداد زياد دام و دامدار در مراتع ايران: آمارها نشان مي -5

مي را در مدت يکسال يون واحد داميل 6/24ماه و يا  7ميليون واحد دامي را در مدت  37توانند خوراک موجود در کشور تنها مي

 . (1379، )مقدم مين نمايندتأ

يل به رده و تبدخم خواري از مراتع خوب طي سه دهه گذشته شسفانه بسيراتع و به زير کشت بردن آنها؛ متأتغيير کاربري م -6

اربري ا تغيير کشت. اما بخدمات و کاالهي متنوعي براي جامعه و در طي ساليان متمادي خواهد دامرتعي  يک عرصهاند. زار شدهديم

و  رفتهن مين از بيال توان زساما بعد از چند  ؛بردار خواهد داشتخوبي براي بهرهچند سال اول صرفه اقتصادي  درزار تبديل به ديمو 

نين . همچد دادرخ خواهن تخريب منابع پايه در آ، عدم ارائه خدمات به جامعهشود که عالوه بر زار رها شده تبديل ميبه يک ديم

تي شاهد حمي توان  ن موردگردند. در اياين مناطق تبديل به يک پايگاه توليد بذر براي گياهان غير خوشخوراک و مهاجم مي عموماً

ندم که دن در گشبه جهت خودکفا شخم زدن وسعت زيادي از مراتع و کاشت گندم  تخريب وسيع مراتع از سوي دولت بود مثالً

زار ميليون هکتار ديم 12. جالب است بدانيم که از استمراتع و خدمات و کاالهاي آنها  سفانه ناشي از درک ناصحيح از اهميتمتأ

 ،(1370،)اسديان ردوجود دار زار رها شده نيز در کشوبازده است و عالوه بر اين چند ميليون هکتار ديمميليون هکتار آن کم 7ايران 

 .(1969( و )پابو،1386)انصاري،

هاي کربن در اين زمان در رس دام از مراتع که به دليل ميزان کم ذخاير هيدراتعدم رعايت اصول مديريتي مانند چراي زود -7 

رس باعث مرگ و نابودي گياهان مرتعي گياه و دليل مهمتر، رشد کم ريشه و در نتيجه استقامت کم گياه در مقابل چرا، چراي زود
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ام در مراتع که باعث ايجاد شدت چراي سنگين در برخي مناطق و شدت چراي کمتر در برخي مناطق شود، عدم پراکنش مناسب دمي

باشد و يا عدم رعايت خروج به موقع دام از مراتع شود که اين امر ناشي از کمبود آبشخور و پخش نامناسب آن در مراتع ميديگر مي

 (،1370)اسديان، يدرات کربن براي فصل چراي بعدي ذخيره کندکه موجب مي شود تا گياه نتواند به اندازه کافي ذخاير ه

 (. 1388( و )صفري،1383(، )نصراللهي و همکاران،1380(، )خليليان و جوري ،1376زاده، )حسن (،1379(، )مقدم،1374)رستمي،

سمت مهم، سه قو عدم ارتباط بين آنها عملکرد نادرست و  سواد کم مروجانداران توسط قسمت ترويج، عدم آموزش مرتع -8 

 هاي اجرايي( و ترويجسسات تحقيقي(، اجرا )سازمانتحقيق )دانشگاه و مؤ

 دانش روز مرتع، قوانين و مقررات و ... .برداران نسبت به هي و سواد بهرهپايين بودن سطح آگا -9 

هاي مرتعداري و در در مراحل تهيه و اجراي طرح مرتعدارانبردار: عدم مشارکت امع بهرهعدم مشارکت و همکاري جو -10

دارات منابع امراتع و  گلها واعتمادي به سازمان جنبرداران مناطق مختلف. در اثر بينتيجه عدم استفاده از تجربه و دانش بومي بهره

 . (1380 و جوري، )خليليان دهندبرداران اغلب تمايلي به همکاري با ادارات مرتبط با منابع طبيعي از خود نشان نميطبيعي بهره

هاي نقدي (، ضعف مجازات1378 )شوکت فدايي و سندگل، دم وجود قوانين کامل حمايتي و عدم اجراي قوانين موجودع -11 

تخلفات  ام، تنظيمدهاي مرتب کنترل ادارات منابع طبيعي در انجام گشتهمچنين عدم پيگيري ، و کاهش ارزش آن در طول زمان

 مکاران،زهدي و ه) ي محکوميت براي متخلفينداره منابع طبيعي و گرفتن رأهاي بعدي واحد حقوقي ايمتخلفين و پيگيربراي 

1383) 

 يهاي منابع طبيعو تعدد منابع مديريتي و تصميم گيرنده در عرصه يبع طبيعهاي متولي مناعدم هماهنگي بين دستگاه -12

نها آاطالعات کم  ها براي دولتمردان که ناشي از عدم اطالع و ياها و قسمتديگر بخشع در قياس با کم اهميت بودن مرات -13 

 اشد.بي.. در کشور ميست محيطي و .ها و خدمات مراتع و جايگاه مراتع از لحاظ اقتصادي، اجتماعي، زها، ارزشنسبت به اهميت

  مات اصالح و توسعه مراتعکم بودن اقدا -14

 جايگزيني روش صحيح و منطقي به جاي آن و عدم مديريت ايالتي و خانياز بين رفتن نظام  -15 
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ان راي دامدارداري در مديريت کشور و ادارات مرتبط با منابع طبيعي. به طور نمونه صدور پروانه چرا بوجود فساد ا -16

تجربه حق و بامداران ذيذف داحباعث  باشند که گاهاًه دامداري ميغيرذيحق در حاليکه تعداد زيادي از آنها دامدار نبوده و فاقد تجرب

 .اندنيز شده

ر نتيجه در کشور که دها، دامداران و ... روز از مراتع، دامپايش مراتع و عدم وجود آمار و اطالعات صحيح و به نبود سيستم -17

 .(1390 اري،)افتخ ستاصحيح استوار دنيا بر پايه اطالعات سازد. زيرا هر مديريت صحيحي در ممکن ميمديريت اصولي را نيز غير

 يان به مراتع)تجاوز روستاي رس و انواع تجاوزهارس، ديرکشور که باعث چراي زود بان در مراتعبان يا قرقنبود دشت -18 

 (.1390)افتخاري،گردد هاي مرتعي ميعشايري، تجاوز روستاييان به مراتع همديگر و ...( به زمين

الب بعد از انق بند از دامداراننمراتع قشالقي، ييالقي و ميا : پس گرفتنهاي دامداريهندسه مراتع و زيرساخت نابودي -19 

 (. 1375 جارياني،)ه باشد بايد هر سه نوع مرتع يا حداقل دو نوع اول را براي مديريت صحيح در اختيار داشت مرتعداراسالمي؛ يک 

تواند بعد از مدتي لت ميعنوان بهره مالکانه توسط دامدار، هم دوا پرداخت مبلغي بهاز دامداران. زيرا بنگرفتن بهره مالکانه  -20

ر مراتع با بيشتري ب س تملکبرداران احساگذاري در آن مرتع استفاده کند و هم در خود بهرهاز مبالغ دريافتي هر مرتع براي سرمايه

 (. 1375، خي)شي پرداخت اين مبلغ به وجود خواهد آمد

 

 بحث

تقسيم کرد. گروه اول مشکالتي که به کلي  مشکالت مراتع ايران را به دو گروهتوان شده ميبا تجزيه و تحليل پيرامون موارد مطرح

باشند مانند برداران( مي، بهرهترويج)دانشگاه، تحقيقات، اجرا،  با مراتع مرتبطهاي مختلف مستقيم مربوط به بخشطور مستقيم يا غير

هاي مرتبط با مديريت مراتع کشور با تحقيق، . اين مشکالت بايد توسط بخشغيرهمالکيت، کاربري اراضي، تعادل دام و مرتع و 

هاي مرتبط با مديريت مراتع ارزيابي، نظارت، پايش و ... حل و فصل شوند. گروه دوم مشکالتي که بخش مشارکت، گذاري،قانون

ر )مانند جمعيت، ضعف مديريتي، فساد اداري و مالي و ...( که بر مراتع نيز به طو باشدمشکالت کلي مملکت ميکشور ربطي ندارد و 
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ثير بيشتري بر وضعيت نابسامان مراتع دارند. بوده و تأ ترعميقاين دسته از مشکالت  که عموماً .گذارندمستقيم يا غير مستقيم تاثير مي

لذا  شود. بوده و بايد توسط دولتمردان حل هاي مرتبط با مديريت مراتع کشور خارجتوان بخش از تا حدود زيادي حل اين مشکالت

ه براي شيوه مديريت مراتع کشور ارائپيشنهادي و سپس  شودپيرامون بخشي از مهمترين مشکالت بخش اول بحث ميتنها در ادامه 

 گردد.مي

نند صان به ماهاي متخصتمام تالش و تا زماني که اين مشکل حل نشود، ترين مشکل مراتع کشور باشدمراتع شايد اساسيمالکيت 

دو ماده  وايش يافته هاي مرتعداري افزطول مدت واگذاري طرح لذا در اين ارتباط بايدباشد. مي اي سوراخريختن آب در بشکه

يت بهتر وضع ،طرحي اجراد داايان دوره قرارپس از پ در مرتعيبر اينکه چنانچه  . مبنيبه آن اضافه گردد قانوني تشويقي و تنبيهي

اده او خانورث از يک نفر وا اي به خود مرتعدار و ياو بدون هيچ گونه تبصره تر باشداگذاري مرتع در دوره بعدي طوالنيومدت شد، 

مان ه )به ي مرتعواگذارا يو به مرتعدار موفق ديگري دهند و  گرفته، مرتع را از مرتعدار پس وضعيت بدتر شد چنانچهو  تعلق گيرد

ين منابع طبيعي به له توسط مروجاين مسأ .باشدو با شرط رسيدن به وضعيت قبلي  ساله( 5) ترمرتعدار( در دوره بعدي کوتاه

سال  15به  30ها از طرح مدت واگذاري سفانه طي دهه گذشته اوالًشود. متأمرتعداران اعالم گردد تا انگيزه قوي در آنها ايجاد 

ه اين کمديد نشد تر طرح ها با خاتمه زمان قرارداد ديگدر بسياري از طرح اصالح شد( و دوماً له مجدداً)که اين مسأ يافتکاهش 

 در اثر همين باشد.خواري در کشور ميله زنگ هشداري براي سلب مالکيت مرتعداران در مراتع و آغاز فصل جديد زمينمسأ

 به دليل عدم مالکيت بر مراتع خود، به شدت کاهش يافته است.  نانگيزه و تعلق خاطر مرتعدارا سياست،

تي، هاي مرتعي تغيير کاربري يافته و به مناطق مسکوني، صنعبه دليل عدم وجود نقشه کاربري اراضي در ايران هر ساله زمين

باال و صدور اسناد قوي که تحت هاي مرتعي با دقت . در اين زمينه اجراي طرح کاداستر زمينشوندتجاري و يا کشاورزي تبديل مي

جويان به تواند از تجاوز سوداگر نقشه کاربري اراضي وجود داشته باشد مي گردد.هيچ ماده قانوني اعتبار آنها ابطال نشود، پيشنهاد مي

 .زندمي زيرا هميشه فرد متجاوز به مرتع طي چند سال تجاوز خود سود کالني به جيب ،مرتع تا حدود زيادي جلوگيري نمايد

در واقع بايد همه . گيردرا ميحاليکه ضررهاي حاصله از چنين تجاوزي که بيش از چندين برابر سود حاصله است دامان جامعه در

هاي صنعتي، احداث هاي عرفي مراتع داراي شناسه و کد ملي باشند. چون به داليل مختلف از جمله ايجاد و توسعه شهرکسامان

ها اختصاص دهيم. از اينرو چنانچه قرار شد مرتعي در محلي تغيير کاربري ها را به اين کاربريريم برخي از زمينبيمارستان و ... ناچا
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صورتي که مرتع تبديل به يک کاربري با سودهي در د و دوماًنبايد از مراتع با درجه وضعيت ضعيف و خيلي ضعيف باش يابد، اوالً

ر و مرتعدانعتي، پااليشگاه، معدن و ...( هزينه تخريب مرتع محاسبه شده و ساالنه به )مانند تبديل مرتع به شهرک ص شدمناسب 

ها در هر شهرستان در يک محدوده مشخص باشد تا اينکه واگذاري و سوماً قسمت اندکي نيز به منابع طبيعي پرداخت شود.

ها شاهد يک کارخانه، معدن و ... باشيم و همه واگذارييکپارچگي اکوسيستم مراتع حفظ شود. بدين معني که نبايد هر چند کيلومتر 

  در يک منطقه مشخص ساماندهي گردد.

ها و له برطرف نگردد تمامي تالش. و تا مادامي که اين مسأباشدترين عوامل تخريب مراتع ايران ميتعادل دام و مرتع يکي از مهم

ديده به مراتع رفته و عالوه بر باشد. بايد مروجين آموزشيا بسيار کم اثر ميفايده و مراتع بي ياقدامات براي مديريت، اصالح و احيا

ان از آنها بخواهند تعداد دام خود را به حد ظرفيت مرتع کاهش دهند تا وضعيت و در نتيجه توليد علوفه مرتع آنها مرتعدارآموزش 

تا ديگر دامداران نتيجه را ديده و به اجراي  شودانجام  (Pilot)هر منطقه و در يک مرتع به عنوان نمونهدر  بايدافزايش يابد )اين کار 

اگر همه مرتعداران  ضمناًطرح عالقمند گردند( و در صورت عدم اجرا آنها را جريمه کرده و تعداد دام مازاد بر ظرفيت را ضبط کنند. 

هاي مرتعي در مقطعي اول اينکه عرصه :شدکشور يا اغلب آنها داراي دو قطب قشالق و ييالق باشند دو مزيت عمده حاصل خواهد 

-هاي دامداري کاهش يافته و دامداري اقتصاديا خواهند داشت و دوم اينکه هزينهاز سال خالي از دام شده و فرصت استراحت و احي

ه مديريت مرتع در زمينداران بدون قشالق و يا بدون ييالق که مرتعهاي چراي شود. انجام اين کار مستلزم ابطال برخي از پروانهتر مي

توان از مرتعداراني که مايل به فروش پروانه مي و ياباشد. ، مياندهايي شدهاند و يا در طول سال مرتکب تخلفخود ضعيف عمل کرده

اليا اينکه براي دو قطبي کردن دامداري در کشور و احيا سيستم کوچ )همچنان که ايت. ضمن خود هستند، پروانه چرا را خريداري کرد

بند باقيمانده و باز گذاري آنها و حفظ مراتع ميانو نشانه هاراهاند( احياء ايلو اسپانيا کوچ را دوباره در کشور خود احيا نموده

رسد. بايد واگذاري مراتع در سطوح اقتصادي و به حالت انفرادي و در قالب ضروري به نظر مي بندگيري برخي از مراتع ميانپس

گذاري در مرتع ايجاد شود. استفاده چند منظوره به جاي مرتعداري باشد تا انگيزه الزم براي مرتعدار براي حفظ و سرمايههاي طرح

شود. براي تحقق استفاده چند منظوره در مراتع داراي داري در سطوح کوچکتر ميمرتعمنظوره باعث اقتصادي شدن استفاده تک

ي و فرآوري يابديگر )مثل زنبورداري، پرورش ماهي و ...(، وجود نيروي کار و بازار هايپتانسيل، آموزش و ترويج استفاده

 دار به هر دليلي )مشغول بودن به دامداري و نداشتن وقت، عدم يادگيري حرفه ومرتعباشد. در مراتعي که محصوالت حاصله مهم مي

 ساير استفاده باعث تخريب مراتع نشود و دوماً اوالً قانوني تهيه شود کهمند شود بايد هاي مرتع خود بهرهتواند از ديگر استفاده...( نمي
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انجام شود بايد درصدي از درآمد به مرتعدار تعلق يابد. اين امر در مورد معادن که  يهر استفاده دومي )غير از دامداري( از مرتع اگر

 تر است. سود زيادي دارند ضروري

 :مديريت مراتع کشور( پيشنهادي )شيوه موارد اساسي در مديريت مراتع کشور

 ور باشيم.کش راتعمد تا شاهد مديريت اصولي و بهبود وضعيت نمراتع کشور بايد اقدامات ذيل انجام شو صحيحبراي مديريت 

 شکيل وزارت منابع طبيعي به منظور ايجاد ساختار و تشکيالت صحيح اداره منابع طبيعي: ت -1

)به لحاظ بودجه، امکانات، نيروي متخصص و مهمتر از همه  طبيعي کشور در قالب سازمان ضعيفيتا مادامي که تشکيالت منابع 

باشد و اين سازمان خود تحت سيطره و  کشور گذاري( مانند سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداريگيري و سياستاستقالل در تصميم

توان اميدي به بهبود وضعيت منابع طبيعي در کشور داشت. وزارت نمي ،هاي وزارت جهاد کشاورزي باشدغالم حلقه به گوش سياست

دو سوي مخالف يک بردار هستند و جمع آنها در يک وزارتخانه واحد کشور جهاد کشاورزي و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري 

طبيعي در نام وزارتخانه به چشم . به نحويکه حتي نامي از منابع استهميشه به نفع سوي قدرتمند بردار )وزارت جهاد کشاورزي( 

درصد مساحت کل ايران( بوده  83)حدود  ميليون هکتار 135هاي منابع طبيعي بالغ بر خورد. لذا با توجه به اينکه مساحت عرصهنمي

. باشدمي و مضحک ميليون هکتار از اراضي را بر عهده دارد؛ کاري غير عقالني 16اي که تنها مديريت و ادغام آن درون وزارتخانه

هاي منابع طبيعي و وظيفه برداري و مديريت اکولوژيکي بر عرصههمچنين ذکر اين نکته که وظيفه تشکيالت منابع طبيعي حفاظت، بهره

متفاوت در نحوه  باشد. و لذا با توجه به ماهيت کامالًيت زراعي بر عرصه هاي کشاورزي ميتشکيالت کشاورزي توليد و مدير

کند. به زير کشت اندازي ميتر دستهاي سمت ضعيفهتر به عرصها به طور حتم غلط بوده و همواره سمت قويادغام آن ،مديريت

هاي مرتعي به ها هکتار از اراضي مرتعي و نابودي آنها فقط در ازاء توليد چند سال گندم و سپس تبديل بهترين زمينبردن ميليون

 7زار ايران ميليون هکتار ديم 12از از شواهد براي اين موضوع است. هم اکنون در کشور  يشده بخشبازده و رهازارهاي کمديم

، (1370)اسديان، شده نيز در کشور وجود داردزار رهابازده است و عالوه بر اين چند ميليون هکتار ديمميليون هکتار آن کم

مرغ و عدم استيضاح وزير با وجود تخريب و تغيير بود تخماستيضاح وزير کشاورزي به خاطر کم(. 1969( و )پابو،1386)انصاري،

بعد از تشکيل وزارت منابع طبيعي بايد با قطعاً لها و مراتع کشور شواهدي ديگر بر اين مدعاست. گها هکتار از جنوضعيت ميليون

مين تجهيزات، تکميل امکانات و ... به اين وزارتخانه در مديريت بيش از مناسب، استخدام نيروهاي متخصص، تأاختصاص بودجه 
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اکثر کشورهاي پيشرفته دنيا در زمينه منابع طبيعي و محيط زيست داراي تشکيالت وزارتخانه و اغلب  درصد کشور کمک نمود. 80

محيط زيست  وزارت داراي و ايسلند روسيه دا،طور مثال کانابه باشند. تر ميم داراي تشکيالت سازماني و پايينکشورهاي جهان سو

داراي وزرات  و اوکراين فرانسه -ژاپن و کره داراي وزارت محيط زيستبرزيل، سوئد، نيوزلند، پرتغال، لهستان،  -منابع طبيعي و

وزرات زير ساخت راي هلند دا -عتيحفاظت از طب و ستيز طيوزرات مح و کرواسي داراي آلمان -اکولوژي، توسعه پايدار و انرژي

وزرات  داراي وناني -و آب ستيز طيوزرات مح داراي بلغارستان -و جنگل ستيز طيوزرات مح داراي يرومان -و محيط زيست

وزرات داراي  نيچ و يمياقل راتييجنگل و تغ ست،يز طيوزرات مح داراي هندوستان -يمياقل راتييو تغ يانرژ ست،يز طيمح

 رلنديا ،يشمال رلنديا ،يچون هندوراس، اندونز ييدر کنار کشورها رانيا ميبدان ستيبد ن نکهيضمن ا. هستند ستيز طيحفاظت مح

 ستيز طيو مح يعيمنابع طب نهيهستند که در زم ييجز کشورها گرياسکاتلند، ولز و چند کشور د وان،يتا ن،يپيفل ک،يمکز ،يجنوب

 وزارتخانه هستند. التيفاقد تشک

اتع مرمديريت  ها بايد مسير اصليتا تعيين اين سياسبباالسري براي مديريت منابع طبيعي کشور: هاي اصلي و تعيين سياست -2

حفظ کميت  مبتني بر ها بايدر اين مسير حرکت کنند. اين سياستکشور تبيين گردد و همواره همه مديران و مسئوالن اين وزارتخانه د

انواع  دند. بايدط خاص گروابهاي منابع طبيعي داراي ضاشکال واگذاري عرصهبايد انواع و و کيفيت سطوح منابع طبيعي کشور باشد. 

رد و رويک ستد. سياردگتهيه مي مرتع اشد که توسط متخصصينهاي منابع طبيعي بر اساس طرحهاي مديريتي ببرداري از عرصهبهره

نکه )مگر اي داشته باشدها بايد تداوم و برنامهها اين سياستهاي خرد آن در بخش اجرا باشد. کالن وزارتخانه بايد حامي سياست

 د.نه نشوشي سپردشود( و با تغيير مديريت در سازمان يا وزراتخانه به بوته فرامو ثابتعدم سودمندي آنها در طول زمان 

 عيين سطوح اراضي ملي در ايران و تشکيل سند براي همه اراضي ملي: ت -3

تا از اين به بعد در صورت  ؛اراضي ملي مشخص شده و براي آنها سند نيز صادر مي شودبا اجراي اين طرح سطح و حدود همه 

پس گرفته شود. براي هاي ملي با شخص متخلّف برخورد قانوني شده و تمام سطوح تصرف شده بازاندازي در عرصههر گونه دست

 مرتعي و ملي ود تا با جزئيات دقيق حدود تمام اراضياجراي هر چه بهتر اين طرح بايد طرح کاداستر در تمام اراضي کشور انجام ش

، سازي، سازمان امور اراضي کشور)وزارت راه، مسکن و شهر ايران مشخص باشد. ضمن اينکه تمام وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط

نکته مهم و اساسي  و ...( بايد در اين طرح نهايت همکاري را نمايند. برداري کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشورسازمان نقشه
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ها بايد زير نظر ادارات منابع اينکه نبايد هيچ قانوني اعتبار اين اسناد را زير سوال ببرد. در صورت نياز به واگذاري زمين، واگذاري

 .شود هاي مرتعي درجه سه و مجتمع در يک محل مشخص انجامو از زمينطبيعي 

 جراي طرح آمايش سرزمين براي همه اراضي کشور:ا -4

هاي اگذاريوشود. اجراي اين طرح در هاي کشور مشخص ميبرداري تمام عرصهبا اجراي طرح آمايش سرزمين قابليت بهره

اص خمحصولي ت ي زراعاصولي تاثير بسزايي خواهد داشت. به طور مثال اگر بنا به ضرورتي قرار شد سطوحي از اراضي مرتعي برا

ر حالت نها حتي دذاري آواگذار شوند در حاليکه در طرح آمايش سرزمين اين سطوح قابليت زراعت و کشت را نداشته باشند؛ از واگ

 . گردد. زيرا اين واگذاري به نفع کشور و مردم و محيط زيست نخواهد بودضروري هم خودداري مي

 استخدام ناظرين و بازرسان منابع طبيعي: -5

نه ام نمود. وظايف ساالهاي مرتعي يک ناظر با مدرک مرتعداري استخدهزار هکتار از عرصه 20 يا نهايتاً  10بايد به ازاي هر 

 ناظر به قرار زير است: 

روانه پقصد فروش  دامداران عرصه تحت نظارت خود و شناسايي دامداران واقعي و بررسي تمايل دامداراني که تعيين تعداد -الف

 ود را دارند.چراي خ

 عيين نوع و تعداد دام در عرصه تحت نظارت خودت -ب

 و معرفي افراد متخلف عيين و نظارت بر حسن اجراي زمان ورود و خروج دام توسط مرتع دار)ان(ت -ج

 و معرفي افراد متخلفعيين و نظارت بر رعايت ظرفيت مرتع يا تعادل دام و مرتع توسط مرتع دار)ان( ت -د

 ساالنه وضعيت مراتع مرتع دار)ان( عرصه تحت نظارت خودتعيين  -ه

 اقدامات بيولوژيکي موجود در آنها  وهاي مرتعداري نظارت بر نحوه اجراي طرح -و

 هااير موارد درخواستي از سوي ادارات منابع طبيعي شهرستانس -ح
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ن غير ن دامداراگردد. همچنيالنه به روز نيز ميدر ايران مشخص شده و سا مرتعدار و دامآمار صحيح  (ب ،الف)با رعايت موارد 

قابل  تا حداتع وضعيت مر (د ،ج)گردند. با رعايت موارد ميدامداران مايل به واگذاري پروانه چراي خود شناسايي و  )کاغذي( واقعي

ران راتع دامدامگردند. يحذف مامداران متخّلف شناسايي و د. همچنين شودمراتع جلوگيري ميسير قهقرايي  ازو  هيافت توجهي بهبود

ناظر و  (ه)ايت مورد با رع .تر گرددبه تدريج بزرگتر و اقتصادي مرتعدارانمراتع  سطح شود تاحذف شده به دامداران همجوار داده مي

جراي ات بر حسن ر نظارعالوه ب (ح ،و)اداره منابع طبيعي از حفظ و يا بهبود وضعيت مراتع مطمئن خواهند شد. با رعايت موارد 

 د شد. هاي مرتعداري هر گونه موارد درخواستي الزم براي مديريت مراتع کشور توسط اين ناظرين اعمال خواهطرح

مکان بومي ايد حداالبند لذا )نه همه سال( در عرصه مراتع داشته باش که بايد ناظرين مراتع حضور فعالي در طول سالنکته مهم اين

اي انتخاب ه طور چرخهناظر يک بازرس نامعلوم )بازرسان هر سال ب 50وند و براي اطمينان از حسن انجام کار براي هر گزيني ش

 د. خواهند شد( گماشته خواهد شد. و چند بازرس ارشد نيز براي بررسي کار بازرسان به کار گرفته خواهند ش

 دن همه مراتع کشور:دار نموکميت و کيفيت مراتع کشور با رويکرد طرح حفظ -6

 توانه ميمن اينک. ضگرددنه مشخص ميها به طور ساالمراتع در قالب اين طرحهاي مرتعداري سطوح واگذاري با اجراي طرح 

اگذاري وانوني در قز بايد اي نيز براي اين کار سود جست. براي حفظ کيفيت مراتع کشور نيهاي ديگر مانند تصاوير ماهوارهوشاز ر

ار ي طرح اخط، به مجرنمره وضعيتشان افت کرده باشددو سال متوالي ها وجود داشته باشد که به موجب آن مراتعي که در طي طرح

ايين تر پبه درجه  ت مرتعداده شود و در سال سوم براي مجري جريمه در نظر گرفته شود و چنانچه پس از اتمام دوره قرارداد وضعي

 گرفته شود. نزول کرده باشد، از مرتعدار پس

 ايجاد تعلق خاطر در مرتعداران -7

هاي خيلي ا)در وضعيتوضعيت مراتع خود ر )يا طول مدت قراداد(ساله 10بايد براي دامداراني که موفق شده اند طي يک دوره 

هاي خوب عيتضا)در واند وضعيت مراتع خود رضعيف تا متوسط( به يک درجه باالتر سوق دهند و همچنين دامداراني که موفق شده

 ساله تغيير يابد.  90ساله به  30هاي مرتعداري از طرح ، مدت واگذاريو خيلي خوب( ثابت نگه دارند

 عيين قوانين براي حفظ کميت و کيفيت مراتع کشور:ت -8
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راتع را مواگذاري  والًنيز ذکر شد بايد براي حفظ کميت و کيفيت مراتع کشور قوانيني وضع شوند که ا 2همانگونه که در بند 

انواع و اشکال  براي د کهضع شونباعث حفظ و يا بهبود کيفيت مراتع کشور گردند. براي مورد اول بايد قوانيني و ساماندهي کنند. دوماً

 اني، حريمط بحرقان)مانند  هاي مهم و حياتيعرصهبر طبق آنها  هاي منابع طبيعي ضوابطي محکم به وجود آيد کهواگذاري عرصه

ي واگذاري ن خاص برام قوانيها با قابليت کمتر هها( به هيچ عنوان قابليت واگذاري را نداشته باشد و براي عرصهگاهدها و ذخيرهس

ه نفع باشد و ن حکومت واينکه واگذاري يک عرصه بايد بر اساس يک نياز و يا ضرورت اساسي براي مردم  وجود داشته باشد. مثالً

 . همچنيندباشن حاظترين پتانسيل از هر لهايي صورت گيرد که داراي پايينهها در عرصايد واگذاريخصي و همچنين اينکه بش

ر نهايت و د ودشها بايد مجتمع و در يک محل مخصوص باشد تا يکپارچگي اکوسيستم مرتع حفظ گونه که ذکر شد واگذاريهمان

يچ مرتع ايران ه ريرا دز .اينکه بايد حقوق عرفي مرتعداران تا ابد توسط ارگان تغيير کاربري دهنده به مرتعداران پرداخت شود

نند آنچه تشويق ما وه يهاي تنبو براي مورد دوم نيز با ايجاد قوانين و سياستمين حقوق مرتعداران وجود ندارد. جايگزيني براي تأ

 گفته شد، انگيزه و عالقه الزم را در بين دامداران ايجاد نمايند.  7و  6در مورد 

 خصيص اعتبار مناسب براي وزارتخانه منابع طبيعيت -9

حک نطقي و مضار غيرمبسي. استترين مسايل در مديريت وزراتخانه منابع طبيعي بودجه و اعتبارات مناسب و به موقع از ضروري

ز جرحاليکه )د اي محدود ارايه دهدده سال چند خدمت محدود به منطقه قرار است براي چنداست که براي ساخت سدي که 

، پايگاه خبري رديميليا 4000)سد گتوند، ننگ  اختصاص يابد ميليارد بودجه 4000لغمب خسارت چيزي عايد مردم منطقه نکرد(

اما براي کل . (86809، کد خبر 1395مهر  11زيست، محيط  حفاظت آنالين، مصاحبه با عيسي کالنتري، رييس سازمان 55تحليلي 

راي مدت بشور و هم در سطح کل کتري آنهاي منابع طبيعي کشور که چند هزار برابر وسعت داشته و خدمات بسيار متنوععرصه

 .(1396کشور در سال ي )بودجه سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدار ميليارد بودجه تخصيص داده شود 7200دهند محدود ارايه مينا

 

 منابع

 .688، 5: 1انتشارات دانشگاه تهران،  .يکاربرد يژئومرفولوژ .1386.، ،حياحمد
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 ،ي)مطالعه مورد تعمرا تيو وضع شيگرا د،يبر تول يمرتعدار يهاطرح ياجرا ريثأت .1380 ،.ع.ر، نژاد يموسو .ح وند،يآذرن

راتع نگلها و مج قاتيقانتشارات موسسه تح ران،يدر ا يمرتع و مرتعدار يمل شيهما نيمراتع استان سمنان(. مجموعه مقاالت دوم

 .253-248کشور، 

 يبرداروسعه و بهرهت ا،يثر بر مشارکت مردم در حفاظت، احؤعوامل م يونيرگرس يهازيآنال .1389 .،س.ج، ينيحس ،ب. ش،يآرا

 .58-49، 1 :24 ،يمجله توسعه و اقتصاد کشاورز الم،يکارشناسان ا دگاهياز د ريپذديتجد يعياز منابع طب

 . ياهيبر پوشش گ يدامپرور راتيثأعلوفه و ت ديو تول ياهيپوشش گ ي، بررس1370 ،.ا ان،ياسد

ي تز دکتر .(هيوه و زرندمراتع سا يمراتع )مطالعه مورد تيبر وضع تيريانواع مد ريثأت سهيو مقا يبررس .1390 ،افتخاري، ع.ر.

 . 327رشته علوم مرتع، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، 

 .69 کشور، يبردارانتشارات سازمان نقشه .1387 .ياطلس دامپرور

طرح  اتع، گزارشجنگلها و مر قاتيسسه تحقؤم .کي و سهم هر يعيثر بر منابع طبؤم يفاکتورها نييتع .1386 .،ن ،يانصار

 .132 ،يقاتيتحق

 .174، تهران مرکز نشر دانشگاهي مرتع. .1380، .پازوکي، م

ان نامه پاي الم،ين اچوار در استا زيمراتع در حوزه آبخ بيو ارتباط آن با تخر تياشکال مالک يبررس .1373 ،م.ع. ره،يپذ

 کارشناسي ارشد دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران.

 يارشناسکنامه  انيامراتع استان گلستان. پ بيمرتع در کاهش روند تخر تيريمد نينو يهاوهينقش ش يبررس .1379.، ا ،يثمر

 تهران. ينيمرکز آموزش امام خم ارشد.

بع انشکده مناناسي ارشد دسد الر، پايان نامه کارش زيمراتع در حوزه آبخ قيو تنس يزيمم يتنگناها يبررس .1375 ،م. ،يانيجار

 طبيعي دانشگاه تهران.

 طرح تهيه نقشه توزيع مکاني بارش کشور.  .1381 ،جاماب

در  يدمطالعه مور ،يعيمنابع طب بيو ارتباط آن با تخر ريعشا يساختار اجتماع يفروپاش يبررس .1376 ،م. ،يزاده نامقحسن

بيعي ده منابع طدانشک نامه کارشناسي ارشددر استان خوزستان، پايان ياريبخت ليانور از ا يعال يباباد فهيطا يمحدوده قشالق

 دانشگاه تهران.
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بر مشارکت در  ياجتماع هينقش سرما .1389 .،غ.ر، خوشفر ،م.ر. ،يمحبوب ،ج. ،يقربان .،س.م، يليعق ،ح. ،يباران ،ق.ا. ،يدريح

 يپژوهش يم(، مجله علرانيمال اش -مراتع بلده يها )مطالعه موردطرح نيا انيمجر دگاهيبر اساس د يمرتعدار يهاطرح ياجرا

 .137 -121 ،1: 3مرتع، 

 .156ان، جنگلها و مراتع، انتشارات پونه، تهر جيگروه آموزش و ترو .هشدار .1383 .،ش، يقوام ،م. ،يخسروشاه

 .127جنگلها و مراتع،  قاتيانتشارات موسسه تحق .يعياقتصاد منابع طب .1378 ،ص. ان،يليخل

ه )مطالع ازندرانمغرب استان  يالقييزودرس در مراتع  يچرا يو اجتماع ياقتصاد ي. بررس1380 .،.حم ،يجور ،ص. ان،يليخل

 .78 ع.ها و مراتجنگل قاتيسسه تحقؤم ران،يا يمرتع و مرتعدار يمل شيهما نيمجموعه مقاالت دوم .ده رامسر(مراتع جواهر يمورد

 .45-42، 74مجله جنگل و مرتع،  .رانيدر ا ييابانزايروند ب .1386 ،س.ج. ن،يالدخواجه

 نيقاالت اولممجموعه  .از مراتع حيصح يبرداردر بهره يجيترو يهاو آموزش ياقتصاد ليمسا تياهم .1373 ،س. ،يرحمان

 .150-139اصفهان،  يانتشارات دانشگاه صنعت ران،يدر ا يمرتع و مرتعدار يمل شيهما

دانشکده  نامه کارشناسي ارشد،پايان .تغييرات پوشش گياهي و پالياي کبوتر خانثر بر ؤبررسي عوامل م .1374 ،رستمي، ش.

 منابع طبيعي دانشگاه تهران.

 .376سسه فرهنگي انتشاراتي گرگان، ؤانتشارات م .محصوالت فرعي جنگل و مرتع .1388 ،رضوي، س.ع.

 .5: 5 انتشارات دانشگاه تهران، .گياهان دارويي .1393 ،ع. زرگري،

عه )مطال امداران در مراتعدتخلفات  زانيپروژه کنترل دام بر م ريثأت .1383 .،ح، يمسعود .،ع.ا، پورنعمت .،ع، يليخل ،م. ،يزهد

لها و جنگ قاتيقسسه تحانتشارات مو ران،يدر ا يمرتع و مرتعدار يمل شيهما نيمجموعه مقاالت سوم .در شهرستان دماوند( يمورد

 .1025-1018مراتع کشور، 

 ها،ها و فعاليتها، برنامهياستس-مراتع و آبخيزهاي ايران ،جنگلهاسيماي  .1388 .کشور سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري

 .88دفتر روابط عمومي و امور بين الملل، 

 .540ن، انتشارات دانشگاه شهيد چمرا .)مديريت مبارزه با آفات( اصول کنترل آفات گياهي .1387 ،سراج، ع.ا.

مور ا يو هماهنگ يزيرانتشارات دفتر طرح و برنامه .دام و مرتع تيريبر مد يامقدمه .1378.، ع.ع، سندگل ،م. ،ييفدا شوکت

 .199 ،يوزارت جهاد سازندگ يپژوهش
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د گوسفن ناريسم نيت اولمجموعه مقاال ،ينينشدر مراتع وابسته به کوچ ياهل يهادام يتيرياصالح ساختار مد .1375 ،ا.ا. ،يخيش

 .283-256 ،يو بز تهران، وزارت جهاد سازندگ

ن نامه پايا .تعمر تيبا توجه به وضع ييچرا ستميو س يمراتع طالقان از لحاظ روش مرتعدار يبندطبقه .1388 .،ه ،يصفر

 کارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران.

خشک استان  يزارهادر گندم تروژنهياستفاده از کود ن تيمحدود ثر درؤم يفاکتورها .1386 .،ع.م، بهجت ،طرزکار، م.ج.

 .53-45 ،1: 3 ،يکشاورز جيمجله آموزش و ترو .کرمانشاه

ر استان وند حوزه المنطقه دما ،يمرتعدار يهاموثر بر مشارکت دامداران در طرح يعوامل اجتماع يبررس .1380.، ک ،ينيعابد

 .52-44، 53تهران، مجله جنگل و مرتع، 

 .ع فراهم آوردرا در مرات يتوسط بخش خصوص يگذارهيمناسب سرما يهانهيزم ديچرا و چگونه با .1373 .،پور، م عبدا...

 .75-57 ،رجنگلها و مراتع کشو قاتيانتشارات موسسه تحق ران،يدر ا يمرتع و مرتعدار شيهما نيمجموعه مقاالت اول

 قاتيسه تحقسانتشارات مو ران،يا يمرتع و مرتعدار يمل شيهما نيمقاالت دوم دهيچک .تعادل دام و مرتع .1380، عبدا... پور، م.

 .32 ،جنگلها و مراتع کشور

 .420جنگلها و مراتع. قاتيسسه تحقؤم .مرتع قاتيبخش تحق يبرنامه راهبرد .1386 ،م. اض،يف

 .491شر دانشگاهي، تهران، مرکز ن .مهره داران -وحش ايرانحيات .1387 ،فيروز، ا.

غالب مراتع  يهاونهگکربن محلول در  يهادراتيه ريذخا يفصل راتييتغ يبررس .1383 .،ع، سندگل .،ح، يارزان ،.ح ،يداغقره

-547راتع، ملها و ايران، انتشارات موسسه تحقيقات جنگ يمرتع و مرتعدار يمجموعه مقاالت سومين همايش مل .رودشور ياستپ

567. 

منان، استان س يمرتع يهااز علوفه مراتع و اثرات آن بر عرصه يبرداربهره يهاوهيش سهيو مقا يبررس .1380.، ک ،يقندال

 تهران. ينيامام خم يعال يمرکز آموزش ارشد، ينامه کارشناسانيپا

موعه مج .زيره قشم()مطالعه موردي ج سنجي توسعه اکوتوريسم دريايي در جمهوري اسالمي ايرانامکان .1382 ،.نکرمي،  -

 سابداري وشکده حهاي توسعه جهانگردي در جمهوري اسالمي ايران، تهران، نشر دانها و برنامهمقاالت سمينار بررسي سياست

 . 235 ،پژوهشي دانشگاه عالمه طباطبايي مديريت و معاونت



   

28 

 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 

 . 233هيدرولوژي مرتع، انتشارات جهاد دانشگاهي واحد تهران، اول،  .1387 ،.محسني ساروي، م

  .2 .انتشارات دا نشگاه تهران ،يمرتع و مرتعدار .1379 .،مقدم، م
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Abstract 

In recent decades, the importance of renewable natural resources has become increasingly evident for 

statesmen and peoples of different countries. Among these resources, rangelands in Iran are more important than 

other types of natural resources. The reason for this is a large percentage in the country, various services and 

goods such as water production and maintenance, soil conservation, air stylization, climate change control, 

domestic and wildlife forage, medicinal and industrial herbs, and so on. Therefore, in view of the above, it is 

necessary to manage rangelands with the best structure, credibility and desirable management methods. In this 

paper, in the introduction section, the importance of rangelands of the country from different dimensions, in 

particular for the production and supply of more than 60% of the country's water and other important items in 

human life, has been presented with a relatively comprehensive and complete presentation. Then, in the results 

section, the unintended consequences of rangelands, which is the destruction of the rangelands over the past two 

decades; the reasons for the degradation and its heavy consequences on the community, such as today in the 
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provinces Sistan and Balochestan, Khuzestan, and others can be seen. Finally, in the discussion and conclusion, 

we present management solutions for proper utilization of rangelands of the country. It is hoped that suggested 

solutions for rangeland management in the executive departments of natural resources will be used or at least 

reviewed and criticized. 

Key words: Rangeland importance, water production, rangeland degradation, management strategy, 

Executive departments of natural resources 

 

 


