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چکیده
موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در سال های  1394و  95با اهداف کوتاه مدت تعیین شاخص ها و راهبردهای تدوین برنامه
ششم و بلند مدت طرح و بررسی راهکارهای حل مسایل مختلف منابع طبیعی کشور ،ضمن تشکیل کمیته های راهبردی و دعوت از
اساتید و کارشناسان با تخصص های متنوع  ،اعضای تشکل ها و بهره برداران سراسر کشور و تشکیل جلسات متعدد ،در انتهای سال 1394
نسبت به جمع بندی نهایی نقطه نظرات و اعالم به مراجع ذی ربط اقدام نمود .هر چند توفیقات حاصله رضایت بخش بود ولی همچنان
احساس می گردید که در پاره ای موارد این نشست ها همچنان باید تداوم داشته باشند .لذا نگارنده تصمیم گرفت با هدف مشخص شدن
مولفه های مهم مورد بحث و اولویت بندی آن ها ،کلیه صورتجلسات کمیته راهبردی تعادل دام و مرتع را مورد مطالعه قرار دهد .بدین
منظور با استفاده از شیوه "تحلیل محتواى مقوله اى" کلیه مسایل مطروحه کمیته مذکور تحت مولفه های اصلی مرتع ،مرتع دار ،دام
شامل  ،اقتصاد و بازرگانی محصوالت دامی ،مجوزات ،قوانین و بخش نامه ها ،تشکل ها و مشارکت ،طرح ها و پروژه ها و سایر مباحث
آیتم بندی و مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج حاصل نشان داد که مجموع فراوانی  9مولفه اصلی و  6زیر مولفه مربوطه 280 ،می باشد .در
بین مولفه های اصلی ،بیش ترین و کم ترین درصد فراوانی به ترتیب با میزان  26/07و  0/36درصد به مولفه اقتصاد و بازرگانی
محصوالت دامی و زیر مولفه گاو از مولفه اصلی دام مربوط گردید .سایر مولفه ها نیز به ترتیب از بیش ترین درصد فراوانی به کم ترین
آن عبارت بودند از ،مولفه مجوزات  ،قوانین و بخش نامه ها  24/29درصد ،بره  9/64درصد ،زیر مولفه مدیریت کوچ از مولفه اصلی طرح ها
و پروژه ها  9/29درصد ،تشکل ها و مشارکت  7/5درصد ،سایر سیاست ها  5/71درصد ،مدیریت دام  4/64درصد ،زیر مولفه طرح مرتع
داری از مولفه اصلی طرح ها و پروژه ها  3/57درصد ،مولفه اصلی مرتعدار و زیر مولفه گوسفند و بز از مولفه اصلی دام  2/5درصد ،زیر
مولفه اسکان عشایر از مولفه اصلی طرح ها و پروژه ها  2/14درصد و در نهایت  1/79درصد از سخنان صاحب نظران را در این جلسات
مولفه اصلی مرتع به خود اختصاص داده بودند .با توجه به این که مشخص گردید در این جلسات احتماال به دلیل محدودیت وقت و
امکانات ،برخی از مسایل مهم و کلیدی مرتع مورد بحث قرار نگرفته است لذا پیشنهاد های پژوهش بر لزوم تداوم این جلسات و مطرح
شدن مسایلی از قبیل بررسی امکان سنجی تفکیک مراتع مشاعی ،موضوع مالکیت مراتع  ،موفقیت تشکل های منابع طبیعی ،اثربخشی
پروانه های چرا ،انجام ممیزی های جدید ،موضوع اجاره دهی پروانه ها و ...تاکید داشت.
کلمات کلیدي :تحلیل محتوا ،صورتجلسات ،کمیته راهبردی تعادل دام و مرتع.
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Abstract
Research institute of forest and rangelands with focusing on the determining, the criteria of the 6 th
national program and solving of Iranian natural resources problems, established at 2015-2016. The
results of the related committees was useful but insufficient, so it seemed that the meeting has to be
continued. Therefore the author decided to determine the most important subjects of rangeland
scientist ideas about the matter. For this, the "Content analysis" technique was used to analysis the 17
session. the results showed that the frequency of total 9 main criteria and 6 sub- criteria, was 280 and
between the main components (range, rangeland management, livestock, economics of livestock
products, license, laws, corporations, projects and other items) the most and the least frequency
respectively with %26.07 and %0.36 related to economics of livestock products and cow sub- criteria
from livestock main criteria. Other criteria respectively, from most to least frequency were, laws with
% 24.29, Lamb with %9.64, sub criteria tranchumnce, from main criteria projects % 9.29, corporations
%7.5, other programs % 5.71, livestock management %4.64, range lands management project from
project main criteria % 3.57, main criteria ranger and sub criteria sheep and goat % 2.5, tribal people
settlement project from project main criteria %2.14 and finally %1.79 of the total sentences of
rangeland scientists were about Range lands.So, it would be recommended that the discussions have to
be continued around the subjects such as ownership of rangelands, corporation, grazing license,
renting of rangelands etc.
Key Words: Content analysis, Session, Range lands strategic committees.

1- Assistant Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and
Extension Organization (AREEO ),Tehran, Iran.*(Corresponding Author)

تحلیل محتوای صورتجلسات صاحب نظران مرتع....

173

مقدمه
موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور ( )1طیی سیال هیای

اساتید جوان با دیدگاه پیش کسوتان  ،بررسی نمودن راهکارهیا

 1393 -94بییا اهییداف کوتییاه مییدت تعیییین شییاخص هییا و

و موارد ارایه نشده باشد .بیدین منظیور کلییه مسیایل مطروحیه

راهبردهای تدوین برنامه ششیم و بلنید میدت طیرح و بررسیی

کمیته تحت مولفه هیای اصیلی مرتیع ،مرتیع دار ،دام شیامل ،

راهکارهای حل مسایل مختلیف منیابع طبیعیی کشیور ،ضیمن

اقتصاد و بازرگانی محصوالت دامی ،مجیوزات ،قیوانین و بخیش

تشکیل کمیته های راهبیردی از قبییل کمیتیه هیای راهبیردی

نامه ها ،تشکل هیا و مشیارکت ،طیرح هیا و پیروژه هیا و سیایر

تعادل دام و مرتع  ،لوایح و قوانین ،زاگرس ،بذر و نهال ،شمشیاد

مباحث آیتم بندی و با استفاده از تحلیل شیوه محتیواى مقولیه

و ریزگرد و دعوت از اساتید و کارشناسان با تخصص های متنوع

اى مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفتند .اهمیت این مطالعه بیش

 ،اعضای تشیکل هیا و بهیره بیرداران سراسیر کشیور و تشیکیل

تر از این منظر می تواند مطرح باشد که اولین مطالعه در حیوزه

جلسات متعدد ،در انتهای سال  1394نسیبت بیه جمیع بنیدی

منابع طبیعی کشور است که با استفاده از روش تحلییل محتیوا

نهایی نقطه نظرات و اعالم به مراجع ذی ربط اقیدام نمیود .هیر

صورت می گیرد .فایده آن نیز این است کیه بیا مطیرح نمیودن

چند توفیقات حاصله رضایت بخش بود ولی همچنیان احسیاس

نقطه نظرات صاحب نظیران در زمینیه میدیریت صیحیح مراتیع

می گردید که در پاره ای موارد این نشسیت هیا همچنیان بایید

کشور می تواند در تصمیم گیری های میدیریت ایین حیوزه اثیر

تداوم داشته باشند .در این راسیتا از اواییل سیال  1395بخیش

گذار شده و تاثیر اقتصادی خود را نییز بیر روی معیشیت بهیره

تحقیقات مرتع موسسه با هیدف آشینا نمیودن نیروهیای جیوان

بردان روستایی و عشایری بگذارد .همان طوری کیه اشیاره شید

مراکز آموزشی ،تحقیقاتی ،اجرایی و نهاد های مردمی با مسیایل

متاسفانه در کشور مطالعه ای زییادی در ایین خصیوص صیورت

و مشکالت مرتع از سویی و استفاده از تجارب پیش کسیوتان از

نگرفته است و در این زمینه می توان صیرفا بیه  2میورد اشیاره

سوی دیگر اقدام به تشکیل دو کانون مجزای ثبت نشده اسیاتید

کرد .اولی کارگاه یک روزه بررسی مسائل و مشکالت طرح هیای

پیشکسوت و جوان مرتع نموده و فعالییت خیود را بیا برگیزاری

مرتع داری در مرکز آمیوزش کیالک کیرر در سیال  1387میی

جلسات ماهانه شروع کرد .علت تفکیک دو کانون زمینیه سیازی

باشد که با حضیور معاونیان فنیی ادارات کیل منیابع طبیعیی و

ارائه راحت و صریح نقطه نظرات نیروهای جوان و آمیاده سیازی

آبخیزداری استان ها و توسط اسکندری مدیر کیل وقیت دفتیر

آنان برای مدیریت جلسات آتی بود .در دو نشست اولییه ای کیه

امور مراتع کشور و همکاران وی برگزار گردید .آنان میوارد مهیم

طی بهار  95در محل موسسه و با حضور اسیاتید جیوان برگیزار

مدیریتی مراتع کشور را در چهار کارگروه خزری ،زاگرسی ،ایران

گردید احساس شد که بسیاری از مباحث مطروحه ایین کمیتیه

و تورانی و خلیج عمانی و در چهار بخش مشیکالت سیاختاری-

راهبردی تعادل دام و مرتع در این کمیته نیز در طول بحث هیا

مدیریتی ،اقتصادی اجتماعی ،فنی و حقوقی بررسی کردند .پس

مجددا مطرح می شوند که در صیورت تیداوم میی توانسیت بیه

از جمع بندی نهیایی و اولوییت بنیدی نقطیه نظیرات مشیخص

نوعی اتالف وقت  ،انرژی و هزینه اعضاء را در پی داشیته باشید.

گردید که از  154مولفه مطرح شده سهم مشکالت ساختاری و

بدین منظور نگارنیده تصیمیم گرفیت صورتجلسیات و مصیوبات

اقتصادی اجتماعی هریک  35مورد ،مشکالت فنی و اجرایی 50

پیشین کمیته مذکور(کمیته راهبردی تعیادل دام و مرتیع) را از

مورد و مشیکالت حقیوقی  34میورد بیود .دومیین مطالعیه نییز

اول مطالعه ،خالصه نویسی و آیتم بندی نموده و تحلیلی بر آن

کارگروه ارزشیابی سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخییزداری کشیور

اضافه نماید تا ضمن آشنایی اساتید جوان بیا مباحیث ،از تکیرار

می باشد که ساالنه جهت رتبه بندی عملکرد مدیریتی استان ها

مکررات جلیوگیری بیه عمیل آورده و زمینیه ای بیرای آشینایی

این کار صورت می گیرد که مشکالت مدیریتی منابع طبیعی و
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مراتع کشور از دیدگاه آنان ،مشکالت اعتبیاری و موافقتنامیهای،

مارکسیسم به نظریه جمعیت مالتوس و بحث او درباره دسیتمزد

مشکالت مرحله مطالعات و برنامیه رییزی طیرح هیا ،مشیکالت

بخور ونمیر  ،حمله نموده است .نقطه شروع مارکس این واقعیت

اجرایی و عملیاتی طرح ها ،مشکالت نظارت و ارزشیابی طرح ها

خشن است که انسان بایید وسییله گیذران خیود را تولیید کنید

و مشکالت نگهداری و حفاظت را شامل می گردد .ایین تحقیی

.بدین معنا که انسان ها باید نیروی کار ،مهارت ها و آفرینندگی

در راستای تحلیل موارد و نکات مهم مدیریتی مراتیع از دییدگاه

خود را برای تبدیل جهان نا آدمیان به اشیا و کاالها و خیدماتی

صا حب نظران و با هدف مشخص نمودن موارد مطرح نشده بیه

که برای بقا بدان نیازمندند بکار برند .مارکس معتقید اسیت کیه

منظور طرح در نشست های آتی مربوطه و اراییه میدل مناسیب

گرچه انسانها مانند سایر موجودات برای بقا بیه منیابعی کیه بیه

مدیریت مراتع کشور صورت پذیرفت.

محیطشان وابسته است نیاز دارند ،لکن با بقیه طبیعت فرق دارد

مباني نظري

زیرا فقط دریافت کننده چیزهایی که محیط طبیعی بیرای آنهیا

به دلیل اینکه بسیاری از مسایل و مشکالت منابع طبیعیی و بیه

فراهم می آورند  ،نیستند و انسیان قیادر اسیت محییط خیود را

خصوص مراتع که بیش از  82درصد سیطح کشیور را بیه خیود

دگرگون کند .دیدگاه مارکس درباره جامعه فراسیرمایه داری ییا

اختصاص دادنید مسیائل اجتمیاعی -اقتصیادی و بیه خصیوص

سازمان کمونیستی بر بهره کشی چند برابیر از طبیعیت اسیتوار

اجتماعی این منابع می باشد به عبارتی تخریب یا آبیادانی ایین

بود (.)2

منابع به نوع تفکر ذی نفعان آن بر می گردد ،لذا بیرای روشین

 -لیبرالیسم و نخستین نظریه پردازي اجتماعي سبز

شدن موضوع پیرامون مشکالت محیط زیست و منیابع طبیعیی

جایگاه محیط زیست در آثار جان استوارت میل یکیی از بیزر

در ادامه به برخی از نظریه پردازان و نظرییات مهیم آن هیا کیه

ترین متفکران سیاسی لیبرال قرن گذشته را می تیوان از زمیان

محرم نژاد و تهرانی ( )1389در مقاله خودشان آنان را منتقدان

بهبود او از سکته مغزی ردیابی کرد .لیبرالیسم ،نظریه اجتماعی

و طالیه داران نظریه پردازی اجتماعی و مدیریت محیط زیسیت

رایج قرن  19میالدی به طور کلی با سوسیالیسم در مورد رابطه

معرفی کرده اند ،اشاره می نماییم (. )2

میان جامعه و طبیعت و پیروی از پیشرفت مادی تواف داشیت،

 -توماس هابز

اما جان استوارت میل در مقابل این دییدگاه مشیترک و مسیلط

از دیدگاه توماس هیابز ،فیلسیوف سیاسیی قیرن  17مییالدی

توسعه صنعتی ایستادگی کرد .دییدگاههای او در میورد دفیاع از

زندگی در حالت طبیعی را گوشیه نشیینانه  ،نکبیت بیار،کفیف،

گسترش توجه اخالقی به حیوانات غیر از آدمییزاد  ،او را در رده

حیوانی و کوتاه می دانست .از نظر هابز جامعیه طبیعیی چییزی

یکی از نخستین نظریه پردازان اجتماعی سبز قرار می دهد (.)2

نبود که او آن را مرحله مفبتی در تکامل انسیان بیه شیمار آورد

 -محیط زیست شهري و شهر در برابر روستا

بلکه آن را بیش تر ابتدایی میی دانسیت و هیم صیدا بیا نظرییه

گیدنز در نوشته های خود درباره موضوعات زیست محیطی بیر

پردازان اجتماعی پس از خود در قرن  18این مرحلیه را حالیت

پرداختن نظریه اجتماعی بیه محییط هیای شیهری و سیاختگی

خشن جامعه می نامیدند .بدین معنا که زندگی بشر تنها زمیانی

تاکید دارد .به این دلیل که آثار شهرنشیینی پیامیدهایی نییز در

وضعیت طبیعی دارد که در مرحله ای نامتمیدن و واپسیمانده از

مورد چگونگی تشکیل محییط طبیعیی  ،درک از آن و عمیل در

تکامل اجتماعی است (.)2

برابر آن دارد .تبیین گیدنز درباره شهرنشینی را بایید بیه توجیه

 -نظریه اجتماعي مارکسیس و محیط زیست

وی به فضای ساختگی تعمیم داد تا این نکته را در بر بگیرد کیه

یکی دیگر از نظریه های اجتماعی مهم قرن  19میالدی نظرییه

چگونه شهر نشینی می تواند محیط طبیعی را از صیحنه بیه در

سیاسی و اجتمیاعی مارکسیسیتی کیارل میارکس و فرییدریش

کند و این احساس را بیافرینید کیه آدم هیا بیه جهیان طبیعیی

انگلس اسیت کیه در آن محییط نقشیی خیاص دارد .در نظرییه

وابسته نیستند  .به نظر گیدنز سیاسیت هیای زیسیت محیطیی
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کوششی برای تفبیت نوعی محتیوای بنییادی اخالقیی و امنییت

قرن نوزدهم تدوین یافت نظریه اجتماعی خشینی بیود زییرا بیا

هنجاری در زندگی مردم ( . )2

تکرار مباحث مالتوس این اعتقاد را تقویت می کرد که کمک به

 -جان الک

فقرا فقط آن ها را توان می بخشد که به ناروا و بطیور مصینوعی

جان الک یکی دیگر از متفکران اجتماعی و سیاسی انگلیسیی ،

باقی بمانند و درنتیجه فرایند تطور اجتماعی را که پییش شیرط

دیدگاه مسیاعدتری دربیاره زنیدگی انسیان در حالیت طبیعیی ،

آن بقای اصلح است به قهقرا ببرند .طب داروینیسیم اجتمیاعی

داشت.گرچه او با آن که این مرحلیه مقیدماتی جامعیه را چیون

در مبارزه طبیعی برای بقا میان انسان ها دخالیت دولیت انیدک

هابز ،کفیف و حیوانی و کوتاه نمی نامید ،آن را بسییار ابتیدایی ،

است (.)4

فقیرانه و نیازمند بهبود و پیشیرفت میی دانسیت .یکیی از مهیم

 -یورگن هابرماس و مسئله طبیعت در نوگرایي

ترین استدالل های او این بیود کیه انسیانها میی تواننید میدعی

هابرماس در پی آن بود که نشان دهد تنها رابطه میا بیا محییط

مالکیت خصوصیی و انحصیاری بخیش هیایی از محییط تهیی از

زیست طبیعی رابطه ابزاری است که منافع تولیدی  ،حسابگرانه

آدمی شوند .بدین ترتیب الک یکی از نخستین نظریه پردازانیی

و فنی ما درباره این که چگونه می توانیم بهتر از آن بهره کشیی

است که منطقا برخیورد و ارزش گیذاری ابیزاری بیا طبیعیت را

کنیم  ،بر آن حاکم اسیت .وجیه مشیترک هابرمیاس بیا نظرییه

توجیه کرده است (. )3

اجتماعی کالسیک اینست که شرط پیشیرفت و توسیعه جامعیه

 -ژان ژاک روسو

انسانی بهره کشی و استفاده ابزاری از محیط طبیعی است (. )4

روسو بر خالف جریان تفکر روشنگری ،معتقد بیود کیه سرشیت
بشر بر همکاری استوار است و جامعه های ابتدایی بیرای انسیان

 -فروید ،سرشت آدمي و ستیز با طبیعت

بهترین جامعه اند ،تمدن به جای آنکه موهبتی باشد ،همیشه با

زیگموند فروید در تمدن و نامرادی های آن میی گویید :مقهیور

هزینه هایی همراه است که از منافع آن بییش تیر اسیت .وی را

کردن طبیعت بیرونی را می توان بخشی از همان طرح انسان ها

می توان یکی از پیشگامان افکار احساساتی و سبز نامید.

برای تحمیل خواسته های خیود بیر طبیعیت سیرکش دانسیت.

 -نظریه پردازي اجتماعي پیش رو و واپسس نرسر دربساره

بخش اصلی نظریه فروید مربوط به این است که چگونه تمدن و

محیط زیست از دیدگاه توماس مالتوس

پیشرفت و ترقی اجتماعی نه فقیط بیه بهیره کشیی از طبیعیت

مالتوس افزایش جمعییت را تصیاعد هندسیی و افیزایش منیابع

بستگی دارد ،بلکه به مهار کردن برخی جنبه های بالقوه مخرب

غذایی را تصاعد حسابی می دانست  .لذا معتقد بود دولت نبایید

سرشت درونی نیز وابسته است(. )5

به یاری فقرا دست بکار شود  .اگر کمک فقرا قطع شیود آن هیا

 -آنتوني گیدنز ،جهاني شدن و محیط زیست

انگیزه پیدا می کنند کاری درآمدزا بیابند و به داشتن فرزند کم

نظریه جهانی شدن گیدنز ،آثاری از پیامدهای اقتصادی و میالی

تر تشوی می شوند (. )4

گرفته تا پیامدهای فرهنگی را در بر می گیرد .یکی از مملموس

نظریه اجتماعي و تکامل محیط زیست طبیعي

ترین تجارب جهانی شدن ،مسائل زیست بومی جهانی می باشد

نظریه تکامل از طری گزینش چارلز داروین و بسط ایین اصیول

به ویژه مشکالت مربوط به آلودگی و گرم شدن زمین و تغییرات

به تطور اجتماعی بدست هربرت اسپنسر  ،پیوند مهم بعیدی در

آب و هوایی که از مرز ملی فراتر رفتیه و اثیرات جهیانی دارد از

تاریخ رابطه میان محییط تهیی از آدمیی و نظرییه اجتمیاعی را

این رو گسترش مشکالت زیست بومی جهانی به عنوان یکیی از

تشکیل می دهد .داروینیسم اجتماعی بدان گونیه کیه در نیمیه

پیامدهای جهیانی شیدن ،گسیترش سیرمایه داری صینعتی بیه
سراسییر کییره زمییین  ،ایجییاد بییازار جهییانی و توسییعه ارتباطییات
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گوناگون است ،بیدین معنیا کیه نهادهیا و پیونیدهای سیاسیی و

روش

فرهنگی جامعه هیای دور از هیم در ییک نظیام جهیانی جهیان

در این تحقی از میان انواع تحلیل محتوا( مقولیه ای ،ارزییابی و

گسترده گرد می آورد (.)5

تفییاهم یییا همبسییتگی) تحلیییل محتییواى مقولییه اى بیه دلیییل

 -ظهور و مفهوم سیاست هاي زیست محیطي

موضوعیت با مورد مطالعه انتخاب و مورد اسیتفاده قیرار گرفیت.

بر طب نظر گولدبالت سه تبیین مختلف از سیاست های زیست

در این روش ابتدا متن مورد نظر را به اجزایى تجزیه مى کننید.

محیطی را می توان در آثار گیدنز تشخیص داد (. )5

سپس اجزا را به طبقاتى تقسیم مى نمایند ،و با شمارش فراوانى

 -1دیدگاه محافظه گرایانیه کیه بیر اسیاس آن محییط زیسیت

هر طبقه ،درصد آن هیا را مشیخص و در پاییان ،آن درصیدها را

شهری جنبش هیای زیسیت محیطیی را ایجیاد کیرده کیه ایین

تحلیل مى کنند .بدین ترتیب ما نیز  17تا صورتجلسیه صیاحب

جنبش ها ،به دلیل بیگانگی فرهنگی با موضوع محیط زیست در

نظران مرتع که قبل از تنظیم الیحیه برنامیه  5سیاله ششیم در

چشم انداز شهری نو ،خالهایی دارند.

قالب کمیته راهبردی تعیادل دام و مرتیع و در محیل موسسیه

 -2سیاست های زیست محیطی پاسخی است که بیه خطرهیای

تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور تنظیم گردیده بود کامال مورد

زیست محیطی می دهد.

مطالعه قرار داده و ضمن تفکیک آن ها بیه مولفیه هیای اصیلی

 -3سیاست های زیست محیطی ،شیوه زندگی سیاسیی خاصیی

شامل -1مرتع  -2مرتع دار  -3دام ( گوسفند و بز،گاو و بره) -4

است که مرتبط با جنبش های اجتماعی جدید است.

مدیریت دام  -5اقتصاد و بازرگانی محصوالت دامی -6طرح ها و

 -اخالق محیط زیست

پروژه ها ( اسکان عشایر ،مدیریت کیوچ و طیرح مرتعیداری) -7

اخالق محیط زیست شاخه جدیدی از اخالق فلسفی است که به

مجوزات  ،قوانین و بخش نامه ها  -8تشکل ها و مشیارکت -9

دو مبحث می پردازد :نخست ارزشی است که می باید به محیط

سایر سیاست ها نسبت به استخرار مولفیه هیای فرعیی اقیدام

طبیعی نسبت داد.یعنی چیزهایی به غیر از انسان ،اعم از زنده و

نمودیم بدین ترتیب فرم تحلیل محتوا تشیکیل گردیید سیپس

بی جان که جهان را با ما سهیم هستند و دوم این که ما جزییی

ضمن کدبندی هر یک از مولفه هیای فرعیی زییر مولفیه اصیلی

از طبیعت هستیم(. )5

مربوطه قرار گرفته و با روش های آماری توصیفی مورد تجزیه و

به طور خالصه می توان گفت که اهمیت منابع طبیعی و محیط

تحلیل قرار گرفت.

زیست ( به عنوان بسیتر توسیعه بشیری) بیه حیدی اسیت کیه

جامعه آماري

توانسته است تئوریسین های متعددی را بسوی خود بکشیاند .از

جامعه آماری پژوهش  17دوره صورتجلسه صاحب نظران مرتیع

طرفی آن چه که هویداست بهره برداری های بی روییه از ایین

می باشد که قبل از تنظیم الیحه برنامه ششم در قالیب کمیتیه

منابع خدادادی در کنار تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمیین

راهبردی تعادل دام و مرتع و در محل موسسه تحقیقات جنگل

می تواند آسیب های جدی به حیات بشری به خصیوص انسیان

ها و مراتع کشور تنظیم گردید .بدین ترتیب کل جامعیه آمیاری

های فقیری که حیات شان مستقیما وابسته به این منابع اسیت

مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفته است .به بییان دیگیر در

وارد سازد.

این تحقی از روش نمونه گیری استفاده نشده است.

سو ال تحقیق

شیوه اجرا و مراحل آن

 -با توجه به آشفتگی وضعیت مدیریت منابع طبیعی و بخصوص

 -تعریف و تعیین متغیرها

مراتع کشور سوال تحقی این است که:
ی موارد مهم مدیریتی مراتع کشور از دییدگاه صیا حیب نظیران
چیست؟
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جدول  -1تعریف و تعیین متغیرها ،رده ها و واحد تحلیل در صورتجلسات مدیریت مراتع کشور
متغیر

واحد تحلیل

رده ها

موضوع مرتع ،مرتع دار ،دام (گوسفند و بز،گاو و بره) ،اقتصاد و بازرگانی محصوالت دامی ،طرح ها و پروژه ها ( اسکان
عشایر ،مدیریت کوچ و طرح مرتعداری) ،مجوزات  ،قوانین و بخش نامه ها ،تشکل ها و مشارکت ،سایر
سیاستها

صورتجلسات

 -مطالعه مبانی علمی مشکالت توسعه ای منابع طبیعی

مجموع فراوانی مولفه های نقطه نظیرات صیاحب نظیران مرتیع

 -تنظیم فرم تحلیل محتوا:

پیرامون موارد مهم مدیریتی 9مولفه اصلی و  6زیر مولفیه280 ،

این فرم 9مولفه اصیلی و  6زییر مولفیه و 280مولفیه فرعیی را

مولفه فرعی بود .بیش ترین و کم ترین درصد فراوانی در بیین

شامل گردید .

مولفه های اصلی به ترتیب با میزان  26/07و  0/36درصد بیه

 -تعیین واحد های تحلیل:

مولفه اقتصاد و بازرگانی محصوالت دامی و زیر مولفه گیاو از

در این تحقی " کلمه ها" (واحد ثبت) و " مضمون ها "

مولفه اصلی دام مربوط گردید .درصد فراوانی سایر مولفیه هیای

( واحد فحوا یا زمینه) به عنوان واحد های تحلیل در نظر گرفته

به ترتیب از بیش ترین به کم ترین عبارت بودند از:

شد.

مولفه مجوزات  ،قوانین و بخشنامه ها  24/29درصد ،بیره 9/64

-روش های تحلیل داده:

درصد ،زیر مولفه مدیریت کوچ از مولفه اصلی طرحها و پروژه ها

برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از فیرم تحلییل محتیوا از

 9/29درصد ،تشکل ها و مشارکت  7/5درصد ،سایر سیاست هیا

آمار توصیفی و تحلیل های کیفی استفاده شد.

 5/71درصد ،مدیریت دام 4/64درصد ،زییر مولفیه طیرح مرتیع

یافته هاي پژوهش

داری از مولفه اصلی طرح ها و پیروژه هیا  3/57درصید ،مولفیه

یافته های پژوهش بر اساس سوال تحقی به شرح ذیل ارایه می

اصلی مرتع دار و زیر مولفه گوسیفند و بیز از مولفیه اصیلی دام

گردد:

 2/5درصد ،زیر مولفه اسکان عشایر از مولفه اصیلی طیرح هیا و

در جییدول شییماره  2اطالعییات تحلیییل محتییوای صورتجلسییات

پروژه ها  2/14درصید و در نهاییت مولفیه اصیلی مرتیع 1/79

مدیریت مراتع کشور به لحاظ موارد مهم مدیریتی آمده است.

درصد از سخنان صاحب نظران مرتع را در این جلسات به خیود
اختصاص دادند.

جدول  -2توزیع فراواني مولفه هاي نقطه نظرات صاحب نظران مرتع پیرامون مسائل مهم مدیریتي مورد اشاره در
صورتجلسات مربوطه
واحد
ثبت

مسایل مطرح

مسایل مطرح

شده مربوط به

شده مربوط به

مرتع دار

مرتع

1

2

کد

مسایل مطرح شده مربوط به دام
گوسفند و بز
3 -1

مسایل مطرح
شده مربوط به

گاو

بره

3 -2

3 -3

مدیریت دام
4

فراوني
و

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

درصد
5

1/79

7

2 /5

7

2 /5

1

0/36

27

9/64

13

4/64
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ادامه جدول  -2توزیع فراواني مولفه هاي نقطه نظرات صاحب نظران مرتع پیرامون موارد مهم مدیریتي مورد اشاره در
صورتجلسات مربوطه

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد
26/07

10

3/57

26

9/29

6

2/14

68

درصد

فراوانی
73

6 -1

6 -3

8

24/29

فراوانی

5

6 -2

7

21

9

درصد

دامي

7/5

فراوانی

محصوالت

نامه ها

مشارکت

سیاست ها

16

درصد

طرح ها و پروژه ها

5/71

فراوانی

بازرگاني

قوانین و بخش

تشکل ها و

سایر

جمع

280

درصد

اقتصاد و

مجوزات ،

100

بحث و نتیجه گیري
نتایج تحلیل محتوا نشان داد که مجمیوع فراوانیی مولفیه هیای

یابی طرح ها و مشکالت نگهداری و حفاظت آیتم بنیدی نمیوده

مورد بحث صاحب نظران پیرامون موارد مهیم میدیریتی مراتیع

است  .لذا مالحظه می گردد که آیتم های مباحیث میدیریتی و

کشور 280مولفه فرعی در قالب  9مولفه اصیلی و  6زییر مولفیه

مشکالت منابع طبیعی به خصوص مراتع کشور از منظر افیراد و

بوده است که در طول  17جلسه مدیریتی ارایه شیده اسیت .در

سازمان های مختلف ،متفاوت دیده شده است  .باید یاد آور شد

این جلسات بیش ترین بحیث بیا فراوانیی  26/07درصید بیه

که با بررسی این صورت جلسات مالحظه می گردد که علی رغم

مولفه اقتصاد و بازرگانی محصیوالت دامیی و کیم تیرین آن بیا

بحث پیرامون موارد مهم مدیریت مراتع کشور از سیوی صیاحب

فراوانی  0/36درصید بیه زییر مولفیه گیاو از مولفیه اصیلی دام

نظران ،هنوز موارد مطرح نشده زیادی باقی مانده کیه مشیکل

مربوط می گردد .درصد فراوانی بحیث هیای صیورت گرفتیه در

اساسی مدیریت این منابع بوده و دولت و دامداران روزانه بیا آن

خصوص سایر مولفه ها نیز در حد واسط بین دو رقم ذکر شیده

درگیرند و خود متخصصین امر به آن واقف بیوده و شیاید دلییل

اتفاق افتاده است .در مقابل اسیکندری و همکیاران (  )1387در

عدم بررسی در این جلسات محدودیت وقت و امکانات تداوم آن

کارگاه بررسی مسایل و مشکالت طرح های مرتع داری در مرکز

می باشد .از جمله آن ها می توان بیه ایین میوارد اشیاره نمیود:

آموزش کالک کرر که با حضور معاونان فنی ادارات کیل منیابع

وضعیت کمی مراتع(کاهش ساالنه سطوح و عوامیل آن ،تناسیب

طبیعی و آبخیزداری استان ها تشکیل گردید از بین  154مولفه

سطح مراتیع تهییه طیرح شیده ،مصیوب ،واگیذار و اجیرا شیده

فرعی مورد بحث ،مهم ترین مولفه هیای میورد بحیث میدیریت

همچنین سطوح باقی مانیده بیا طیول دوره میدیریت دولتیی) و

مراتع کشور را به ترتیب مولفه اصلی فنی و اجرایی با  50مورد

وضعیت کیفی مراتع ( کیفیت گیاهان موجود و رونید تیوالی آن

بحث ،مشکالت ساختاری و اقتصادی -اجتماعی بیا  35میورد و

ها با لحاظ تغییرات اقلیمی و اثرات مدیریتی) ،بررسیی امکیان

مشکالت حقوقی با  34مورد بحث معرفی کردند و سال 1394

سنجی تفکیک مراتع مشاعی ،تعیین شاخص هیای رتبیه بنیدی

گروه ارزش یابی سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشیور (

مراتع همچنین تهیه نقشه مراتع آبخیز ،برنامه میدیریتی مراتیع

 )6نیز مشکالت مدیریت مراتع را در قالب مشیکالت اعتبیاری و

خوب و متوسط  ،موضوع مالکیت آتیی مراتیع منیاط مختلیف،

موافقتنامهای ،مشکالت مرحله مطالعات و برنامه ریزی طرح ها،

تحلیل دسیتورالعمل ممییزی مراتیع بیا هیدف بیازنگری در آن،

مشکالت اجرایی و عملیاتی طرح ها :مشیکالت نظیارت و ارزش

ضرورت انجام ممیزی های جدیید در خیلیی از منیاط  ،مییزان
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تحلیل محتوای صورتجلسات صاحب نظران مرتع....

توفی پروانه های چرا در میدیریت مرتیع ،موضیوع عشیایر غییر

منابع طبیعی فعال بوده و چند درصد موف عمل کردند؟ تشکل

بومی ،تعیین تکلیف موضوع اجاره دهی پروانه هیا و مراتیع( کیه

های موجود چقدر با هم هیم خیوانی دارنید؟ و سیئواالت بیی

عمال با قانون هم خوانی ندارند) ،نیا شیناس مانیدن مرتیع داران

پاسخ زیاد دیگری که نییاز دارد بیا تیداوم ایین جلسیات پاسیخ

روستایی ،صدور پروانه های نابجا ،اجاره دهی مراتع که علی رغم

کاربردی به آنها داده شده و زمینه اجرایی شیدن آن هیا فیراهم

ممنوعیت قانونی علنا در سطح وسیعی اتفاق می افتد ،همچنین

گردد .و نهایت این کیه بیه نظیر میی رسید چنیان چیه راهکیار

اثر بخشی پروانه های چرا در مدیریت مراتع ،تجدید و بیازنگری

مناسبی برای حل مساله مالکییت مراتیع و تعیداد دامیدار و دام

پروانه های چرای قدیمی با هیدف شناسیایی دامیداران واقعیی،

مازاد بر ظرفیت ارائه نگردد مشکالت موجیود هیم چنیان بیاقی

حضور دامداران غیر بومی در عرصه ها ،تغییر کیاربری ( کیه در

مانده و شرایط بدتر از پیش خواهد شد.

اکفر جاها مرتع داران دنبال فرصتی برای تغییر کاربری هسیتند

پیشنهاد هاي پژوهش

حتی در مراتع ییالقی) ،مشاعی بودن پروانه ها و طرح ها ( طرح

بپیشنهاد می گردد بحث و بررسی بر روی موضیوعات میدیریتی

های انفیرادی نسیبتا خیوب بیوده انید) ،راهکارهیای اسیتفاده از

مراتع کشور از قبیل وضعیت کمی و کیفی مراتع  ،امکان سنجی

ظرفیت شورای عالی عشایر ،از سیایر میواردی هسیتند کیه میی

تفکیک مراتع مشاعی ،مالکیت مراتع و ...تا ارایه راهکار عملیاتی

توانند در جلسات آتی کمیته های مربوطه مورد بحث و بررسیی

تداوم داشته باشد.

قرار گرفته و راهکارهای مربوطه ارایه گردد .طرح مرتع داری بیه

 -1بررسی و ارایه راهکار عملی پیرامون مسیایل مطیرح نشیده

عنوان تنها و مهم ترین نسخه نجات مراتع کشور تهیه و تجیویز

مرتع دار ،دام ،اقتصاد و بازرگیانی محصیوالت دامیی ،مجیوزات ،

می گردد و قریب به اتفاق متخصصان امر به این موضوع اذعیان

قوانین و بخش نامه ها  :تشکل ها از قبیل انجیام ممییزی هیای

دارند که این نسخه در بهبود حال بیمار ( مراتیع ) چنیدان اثیر

جدید در خیلی از مناط  ،میزان توفی پروانه های چرا  ،عشایر

گذار نبوده است .لذا جا دارد اعضای محتیرم کمیتیه بیا تمرکیز

غیر بومی ،اجاره دهی پروانه ها و مراتع و ..پیشنهاد می گردد.

بیش تر روی این موضوع حداقل به این سوال مهم پاسخ دهنید

 -2تمرکز بر روی جوانب مختلف طرحهای مرتیع داری توسیط

که آیا اجرای طرح مرتع داری به شیکل کنیونی تیداوم یابید ییا

متخصصان امر ضروری به نظر می رسد.

خیر؟ در بحث سیاست گذاری های کالن مربوط بیه حیوزه دام

 -3با توجه به این که حل مشکالت منابع طبیعی و به خصوص

وابسته به مراتع کشور و این که واقعا باید سیاست های کیاهش

مراتع کشور نیاز به عزم ملی و هماهنگی برون و درون سیازمانی

و خرور دام مازاد از مرتع را دنبال کنیم یا بحفهای دوقلو و چند

دارد لذا بررسیی روش هیای کیاربردی همیاهنگی بیین ادارات

قلوزایی را که بدون زمینه سیازی میی توانید وضیعیت را بیدتر

مرتبط از سویی و با مردم از سوی دیگر با الهام از تجربیات طرح

نماید ،هنوز بحث های زیادی باقی مانده اسیت .دامیداران بایید

های گذشته مفل طرح ملی تعادل دام و مراتیع و ...ضیروری بیه

چند درصد از نیازهیای فیرآورده هیای دامیی جامعیه را بیرآورد

نظر می رسد.

نمایند؟ برآورد این نیازها چه تاثیری بر مراتع خواهد گذاشیت؟

 -4ارایه راهبرد عملی نجات منابع طبیعی و مراتع کشیور نییاز

سیاست های واردات این محصوالت تا چه حد با وضعیت موجد

به شناخت دقی وضعیت جنبه های مختلف این منابع دارد کیه

هم خوانی دارد؟ راهکارهای هماهنگ سیازی ارگانهیای تصیمیم

از این منظر نییز وضیعیت چنیدان مسیاعد نیسیت لیذا بررسیی

گیرنده در این خصوص چیست؟ موضوع مهم دیگر پاسخ به این

راهکارهییای جمییع آوری آمییار و اطالعییات ( خصوصییی  ،امییانی

سوال اساسی است کیه آییا تشیکل هیا جیایگزین خیوبی بیرای

و)...ضروری می باشد.

سیستم های سنتی می توانند باشند؟ چند درصد از تشکل های

فصلنامه انسان و محیط زیست شماره  ،47زمستان97
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محبی

تشکر و قدرداني

انسان و محیط زیست ،بهیار  ،1389دوره  ،8شیماره

نگارنده بر خود الزم میی دانید از تمیامی اسیاتید ،کارشناسیان،

 -12(1پیاپی  ،)23صفحه . 3-11

محققان و نمایندگان عشایری که ذکر اسامی این بزرگیواران بیه

 .4بری ،جان ( .نویسنده) پویان ،حسن و توکلی ،نیره .

دلیل طوالنی بودن در اینجا مقدور نبوده ولی با حضور گسترده

(مترجمان) « .محییط زیسیت و نظرییه اجتمیاعی»،

و بدون چشم داشت و ارایه نقطه نظرا ت خود پیرامیون مسیائل

سازمان حفاظت محیط زیست.1380 ،

منابع طبیعی و به خصوص مراتیع کشیور ،مبیانی تنظییم ایین

 .5نگهدار اسکندری و کارشناسان دفتر امورمراتع کشور

مقاله را فراهم فرمودند تشکر و قدردانی نماید.

و معاونان فنی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری

منابع

استانها (  )1387کارگاه بررسی مسیائل و مشیکالت

 .1صورتجلسییات کمیتییه تعییادل دام و مرتییع ( )1394

طرحهییای مرتعییداری ،سییازمان جنگلهییا ،مراتییع و

بررسییی مشییکالت مییدیریتی مراتییع کشییور ،کمیتییه

آبخییییزداری کشیییور ،مجتمیییع آموزشیییی دکتیییر

راهبییردی تعییادل دام و مرتییع ،موسسییه تحقیقییات

جوانشیر(کالک کرر).

جنگلها و مراتع کشور.

 .6کیییارگروه ارزشییییابی سیییازمان جنگلهیییا ،مراتیییع و

 .2بنسون  ،جان  ( .نویسنده) وهاب زاده ،عبدالحسیین.

آبخیزداری کشور (  )1394ارزییابی عملکیرد سیاالنه

(مترجم) « .اخالق محیط زیست » ،چاپ اول ،جهیاد

ادارات کییل منییابع طبیعییی و آبخیییزداری اسییتانها،

دانشگاهی مشهد.1382 ،

سازمان جنگلهیا ،مراتیع و آبخییزداری کشیور ،دفتیر

محرم نیژاد ،ناصیر و تهرانیی ،مهنیاز « ،میروری بیر

طرح و برنامه.
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نظریه هیای اجتمیاعی و میدیریت محییط زیسیت»،

