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افزایش بهره وری مراتع، از قانون تا تحقق

* استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
Fayaz1335@gmail.com :پست الکترونیک

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تابستان 
1389 در مجلس شورای اسالمی مشتمل بر 35 ماده مصوب شد. 
)اکولوژیکی(  محیط زیستی  تعادل  حفظ  مصوب،  قانون   14 ماده 
عرصه های طبیعی و ایجاد تعادل بین جمعیت دام موجود در مراتع 

کشور را مورد توجه قرار داده است. 

متن ماده ١٤ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی 
طبیعي  عرصه هاي  محیط زیستی  پایدار  توسعه  و  حفظ    به منظور 
ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع کشور، دولت مکلف  و 
است با مطالعه، ارتقای علمي و تقویت تسهیالت، به گونه ای اقدام 
کند که با استفاده از نیروي انساني متخصص، توان و سرمایه هاي 
بخش هاي غیردولتي، ظرف  10 سال )بی نام، 1389( موارد زیر 

تحقق یابد:
تولیدات  الف- شاخص رشد کیفیت و کمیت علوفه و سایر 
مراتع، ضریب تنوع گیاهي، تثبیت خاك و ترسیب کربن و سایر 
دو  تا  ساالنه  متوسط  به طور  سرزمین،  محیط زیستی  معیارهاي 

درصد افزایش یابد. 
و  مدیریت  بهبود  نژاد،  اصالح  نظیر  اقداماتي  انجام  با  ب- 
اصالح الگوهاي پرورش دام، ضمن کاهش جمعیت دامي و بسته 
به مرتع )بز، گوسفند و گاو بومي( به میزان سه میلیون واحد دامي 
در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین )گاو آمیخته و گاو 
تا  نیمه صنعتي(  و  پرواري صنعتي  و گوسفند  گاومیش  اصیل، 

3/1 میلیون واحد دامي در سال افزایش یابد. 
انواع  شامل  زراعي  منابع  از  تولیدي  خوراك  میزان  ج- 
میزان  به  ذرت  و  جو  سیلویي،  علوفه هاي  )لگوم ها(،  بقوالت 
3/1 میلیون تن و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان 

نیم تن در سال افزایش یابد. 

تحقق بهره وری
در قانـون پیش بینـی شـده کـه دولـت آذرمـاه هـر سـال در 
بهـره وری بخـش  قانـون  اجـرای  اقداماتـی کـه در  مـورد 

محمد فیاض* 

کشـاورزی انجـام داده اسـت، به مجلـس گزارش دهد. روی سـخن 
ایـن نوشـتار بـه مـاده 14 این قانـون برمی گـردد که موضـوع مراتع 

را مـورد توجه قـرار داده اسـت. 

چقدر هدف قانون گذار محقق شد؟ 
به رغم گذشت بیش از 6 سال از ابالغ قانون افزایش بهره وری بخش 
قانون: دولت موظف است هر سال و حداکثر  کشاورزی  )ماده 35 
تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجرای این قانون را تهیه و 
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی  به کمیسیون کشاورزی، آب و 
و  نداد  ارائه  تکلیف  این  انجام  از  گزارشی  مجری،  نماید(  گزارش 
قانون گذار نیز مطالبه ای جدی برای انجام تکلیف تعیین شده در قانون 

مذکور نداشت. 
برای  مالی  پشتیبانی  از  برخوردار  برنامه ای  تنها  نه  اینکه  دوم   
انجام این مهم مصوب نشد و تخصیص نیافت بلکه به مرور زمان سهم 
مراتع  امور  دفتر  که  به نحوی  یافت؛  تنزل  نیز  کشور  مراتع  اعتبارات 
کشور که بیش از نیمی از مساحت کشور را باید مدیریت کند، سال به 

سال ناکارآمدتر و کم اعتبارتر شد. 
سوم اینکه براساس تکلیف مصوب شده در قانون، از توان بخش 

غیر دولتی استفاده نشد و این اقدام مهم اتفاق نیفتاد. 
اکنون که برنامه ششم مصوب و ابالغ شده، طرح یا برنامه ای که 
حکایت از مورد توجه قرار گرفتن این قانون باشد، در آن پیش بینی 
توسعه  و  مرتعی  رویشگاه های  احیای  ششم  برنامه  در  است.  نشده 
گیاهان دارویی به میزان حداقل 9 میلیون و 600 هزار هکتار در پایان 
برنامه و تعادل  بخشی دام و مراتع به میزان حداقل 10 درصد در سال 
پیش بینی شده است. اما چرا این گونه است؟ مسئله از چند وجه قابل 

ارزیابی و تحلیل است.

وجه اول، ماهیت و الزامات اجرای قانون
سال  در  دامی  واحد  میلیون  سه  کاهش  نظیر  اقداماتی  باید  ابتدا  در 
از طریق مواردی مانند اصالح نژاد، بهبود مدیریت و اصالح الگوهاي 
پرورش دام صورت گیرد. در مورد اصالح نژاد می توان متناسب با هر 
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به  رسیدن  برای  نیاز  مورد  زمانی  دوره  منطقه، 
نژاد اصالح شده را با فرض رعایت الزامات حفظ 
ذخایر ژنی دام کشور بعد از اثبات فرض مسئله 

در قانون تعهد آور کرد.
از  دام  پرورش  الگوهای  اصالح  مورد  در 
دامداری  به  مرتع  به  وابسته  سنتی  دامداری 
تأمین  نیازمند  نخست  صنعتی،  نیمه  و  صنعتی 
علوفه برای سیستم دامداری بسته و در مرحله 
بعد در اختیار داشتن دام دارای بازده اقتصادی 
می شود  یادآور  است.  دستی  تغذیه  در شرایط 
در  بره ها  پروار بندی  موجود،  شرایط  در  که 

مراتع بعد از گرفتن از شیر تا رسیدن به وزن مطلوب نیز دارای توجیه 
اقتصادی است )گروه راهبردی تعادل دام و مرتع، 1394(. در غیر این 
نخواهد  اقبال مردم مواجه  با  و  بوده  اقدام غیر اقتصادی  این  صورت 
شد. از طرفی استفاده از نژادهای غیربومی با نسبت خونی مناسب که 
به دلیل توان تولید بیشتر، نیاز غذایی بیشتری نیز دارند، بدون تأمین 
که  شرایطی  تحت  به ویژه  بود.  نخواهد  اقتصادی  آنها،  علوفه ای  نیاز 
تمام اراضی قابل کشت دارای آب، مورد بهره برداری قرار می گیرد و 
در مواردی هم به دلیل مشکالت ناشی از برداشت های بی رویه منابع 
تأمین  لذا  است.  یافته  کاهش  نیز  برنامه ریزی  قابل  آب  میزان  آب، 
علوفه مازاد از طریق زراعت علوفه به میزان نیازهای این برنامه قابل 

تأمل است.

تـن  میلیـون  نیـم  تولیـد  افزایـش  بـرای 
علوفـه مجـاز از مراتع، بـا احتسـاب میانگین 
50 درصـد ضریـب برداشـت مجـاز کـه در 
مناطـق کوهسـتانی از ایـن میـزان نیـز کمتـر 
اسـت، باید سـاالنه تولید علوفـه در مراتع یک 
میلیـون تـن افزایش یابـد تا این هـدف محقق 
شـود. باتوجه بـه اینکـه تمام تولید ایجاد شـده 
قابـل برداشـت نبـوده و مجمـوع علوفـه قابل 
برداشـت مراتـع حـدود 8 میلیـون تن اسـت، 
ایـن اقـدام نیـز منطقـی نخواهد بـود ) فیاض، 

قصریانـی، 1394(.  1395؛ 
در مـورد جایگزینـی دام سـنگین، مهمترین پیش نیـاز آن تأمین 
علوفـه اسـت. در قانون افزایـش بهره وری میزان خـوراك تولیدي از 
منابـع زراعي شـامل انـواع بقوالت )لگوم هـا(، علوفه هاي سـیلویي، 
جـو و ذرت بـه میـزان 3/1 میلیـون تـن در سـال پیش بینـی شـده 
اسـت. تحقـق ایـن مهـم نخسـت نیازمنـد تأمیـن آب برای توسـعه 
زراعـت  مطـرح شـده اسـت. در شـرایطی کـه صحبـت از متوقـف 
کـردن اضافـه برداشـت از منابـع آبـی و کاهـش آن بـا تأکیـد بـر 
متوقـف کـردن برداشـت های غیرمجـاز از منابـع مطـرح می شـود، 

به نظـر می رسـد ایـن تکلیـف قـدری غیر واقع بینانـه اسـت.
ــا  ــش متوســط ســاالنه ت ــی، افزای ــف قانون در بخشــی از تکلی
ــایر  ــه و س ــت علوف ــت و کمی ــد کیفی ــاخص رش ــد در ش دو درص

اغلب،  تأسف خورد که  باید   
برای  هزینه  کردن  به  ناگزیر 
خرابی های ناشی از تخریب منابع 
ریزگرد  و  سیل  جمله  از  طبیعی 
می شویم، ولی برای حفظ مراتعی 
به  بی توجهی  صورت  در  که 
آینده  در  تخریبش  پیامدهای  آن، 
به ما تحمیل  هزینه های گزافی را 

می کند، قدم برنمی داریم.
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تولیــدات مراتــع، ضریــب تنــوع گیاهــي، تثبیــت خاك 
ــتی  ــاي محیط زیس ــایر معیاره ــن و س ــیب کرب و ترس
ســرزمین مطرح شــده اســت. انجــام این فراینــد نیازمند 
تعییــن میــزان شــاخص های یــاد شــده در ســال پایــه 
ــاخص  ــه ش ــر پای ــش آن را ب ــوان افزای ــا بت ــت ت اس
تعییــن شــده پایــش کــرد. الزم بــه ذکــر اســت اکنــون 
چنیــن شــاخص هایی در مقیــاس ملــی بــرای مراتــع 
ــن  ــی تعیی ــذا طــرح تحقیقات در دســترس نیســت. ل
ــع از ســال 1394 و  ــوع زیســتی در مرات ــب تن ضری
طــرح ترســیب کربــن از ســال 1396 در قالــب طرح 
ــات  ــه تحقیق ــط مؤسس ــع توس ــی مرات ــش کیف پای

جنگلهــا و مراتــع کشــور آغــاز شــده اســت.

وجه دوم، اجرای این تکلیف قانونی است
علـی القاعـده چـه کسـانی بایـد دغدغـه انجام 
ایـن تکلیـف را داشـته باشـند؟ به نظـر می رسـد 
نخسـت، نهـاد مسـئول مراتـع یعنـی سـازمان 
جنگلهـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور، سـپس 
سـایر نهادهـای مرتبـط باید بـرای تحقق هدف 
و  محیط زیسـتی  تعـادل  )حفـظ  قانون گـذار 
برقـراری تعـادل دام و مرتع( در جهت عملیاتی 
شـدن قانـون، پشـتیبانی و مشـارکت کنند. در 
هیچ یـک از دو برنامـه پنجم و ششـم توسـعه 
ایـن مهـم مـورد توجـه قـرار نگرفته اسـت. 

چه باید کرد؟
باید باتوجه به وظایف قانونی، به اعتبار قانون لطمه نزنیم و با اجرای 
ابالغ  و  تصویب  تهیه،  در  رفته  به کار  فرصت های  هزینه های  قانون 
ضمن  مجری،  از  قانون گذار  جدی  مطالبه  با  ندهیم.  هدر  را  قانون 
حرکت به سمت تحقق اهداف قانون افزایش بهره وری، اگر ضرورتی 
این گونه  که  می رسد  )به نظر  کرد  پیدا  موضوعیت  آن  اصالح  برای 

است(، این مهم را عملی کنیم. 
نتیجه اینکه قانون گذار صورت مسئله را به خوبی مورد توجه قرار 
داده است، اما به نظر می رسد در شیوه اقدام و حجم عملیات نیاز به 
بازنگری است. از طرفی اگر گزارش ساالنه همان گونه که قانون گذار 
تکلیف کرده بود، انجام می شد، اکنون اصالحات نیز محقق شده بود، 
در حالی که هنوز مسئله به قوت خود باقی است. باید تأسف خورد که 
اغلب ناگزیر به هزینه  کردن برای خرابی های ناشی از تخریب منابع 
طبیعی از جمله سیل و ریزگرد می شویم، ولی برای حفظ مراتعی که 
در صورت بی توجهی به آن، پیامدهای تخریبش در آینده هزینه های 

گزافی را به ما تحمیل می کند، قدم برنمی داریم.
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