
قسمت پنجم: ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت مراتع: تدوین طرح های مرتع داری با رویکرد اکوسیستمی

در نوشته های قبلی اشاره شد که علم مرتع داری در ایران در تمامی سطوح آموزشی، پژوهشی و اجرا، 
علم مدیریت چراست، طبقه بندی مراتع به مراتع درجه یک، دو و غیره، تعیین ظرفیت چرا، صدور پروانه 
چرا و در نهایت تدوین طرح های مرتع داری همگی نشان دهنده این موضوع هستند. این رویکرد عالوه بر 
اینکه نتوانسته ارتباط منطقی و پایداری را بین دام و مرتع برقرار کند، سبب شده است تا پدیده هایی 
چون »وجود دام مضاعف در مراتع« و »عدم تعادل دام و مرتع« تبدیل به اصطالحات رایج در گفتمان 
مدیریت مراتع کشور شود، همچنین عدم شناخت کافی از اهمیت و ظرفیت اکوسیستم های مرتعی در 
تمام سطوح مدیریتی کشور باعث شده است همگان، عرصه های مرتعی کشور را به عنوان ذخیره  زمین 
برای پروژه های توسعه ای و عمرانی آینده محسوب کنند، در حالی که اکوسیستم های مرتعی گسترده ترین، 
رویکرد  پذیرش  با  است  ضروری  و  هستند  کشور  طبیعی  رویشگاه های  ارزشمندترین  و  متنوع ترین 
»اکوسیستم محور«، ویژگی ها، ظرفیت ها و نوع خدمات هر یک از آنها شناسایی شوند و اقدام الزم 
برای حفاظت، احیا و بهره برداری از آنها انجام شود. با این هدف، در شورای راهبردی مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور و در کار گروه مرتع با مشارکت بخش آموزش و اجرا، زمینه این تغییر رویکرد 
فراهم شده است. با استفاده از اسناد و منابع علمی، ابتدا مجموعه اکوسیستم ها، که در ذیل عنوان مراتع 
قرار می گیرند، شناسایی شدند. این جداسازی تحت تأثیر متغیرهای مهم محیطی مثل عرض جغرافیایی، 
ارتفاع از سطح دریا و اقلیم است، بنابراین به راحتی قابل شناسایی و تفکیک هستند، این اکوسیستم ها 
شامل اکوسیستم های شبه ساوان، شوره زارها، درمنه زارها، گون زارها و اکوسیستم های آلپی و نیمه آلپی 

هستند.

اکوسیستم های شبه ساوان درمنه زارها             شوره زارها         اکوسیستم های آلپی        گون زارها   

تغییر عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا و اقلیم

 Bad( مارنی  اکوسیستم های  مانند  اکوسیستم ها  سایر  هویت دار،  اکوسیستم های  این  کنار  در  همچنین 
Lands(، ماسه زارها )Sand Dune( و مانداب ها )Wet Lands( به صورت پراکنده در نقاط مختلف 

کشور گسترده شده اند.
 با دسته بندی و جداسازی این اکوسیستم ها می توان براساس ماهیت و ظرفیت آنها برنامه ریزی کرد. 
به  اکوسیستم،  در چهارچوب یک  رویشگاه ها  به شناخت کالن  توجه  با  مرتع داری  تدوین طرح های 
راحتی اتفاق می افتد. با این رویکرد می توان طرح مرتع داری را در یک اکوسیستم با توجه به شکنندگی 
تأمین علوفه  برای چرای دام و  با محوریت حفاظت، تدوین و عملیاتی کرد، همچنین می توان  آن و 
برنامه ریزی کرد، عالوه براین می توان خطوط قرمز حفاظتی و مدیریتی موضوع تنوع زیستی را با توجه 
به مراکز گونه زایی، رویشگاه گونه های انحصاری و در معرض خطر، رویشگاه های ویژه یا شکننده و در 
معرض فرسایش و زوال، شناسایی و مدیریت کرد. درنتیجه می توان مدیریت مراتع را با پذیرش رویکرد 
اکوسیستم محور و پذیرش تدوین طرح های مرتع داری در مقیاس اجرایی، به صورت جامع پیگیری و 

عملیاتی نمود.

سخن مدیر مسئول

ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت 
محیط های طبیعی کشور
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