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  مقدمه

 و دام تعادل« طرح زیستمحیط حفاظت سازمان کامل حمایت و پشتیبانی با		طی چند سال اخیر

 برداريبهره میزان با این ادعا کهمذکور  طرح. 2شوداز سوي مسئولین پیگیري می، )1377 سال(مصوب  »1مرتع

در این رابطه  .داددر دستور کار قرار را کاهش تعداد دام سبک  3است کشور مراتع ظرفیت برابر سه مراتع، از

میلیون رأس دام ، معاون وزیر جهاد کشاورزي اعالم نمود که طی چند سال گذشته یک96و در اردیبهشت ماه 

طرح خروج دام از مراتع، مخالفینی نیز دارد. باید در نظر داشت که البته . 4شده استاز مراتع کشور حذف

  نماید. تبیین و ارائه را مرتع و دام تعادل طرح مخالفان و موافقان نظر که است آن پی در حاضر گزارش

  طرح  موافقان نظر

 فاقد و دارد نیاز فراوان آب به کشور، در گوسفند گوشت تولید	،زیستمحیط حفاظت سازمان رئیس عقیده به

رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزي، تولید گوشت قرمز در همچنین  .است اقتصادي و محیطیزیست منطق

 در کشور وجود ندارد و مرتعی گیاهان رویش براي خوبی شرایط. به گفته وي 5دانست مزیتکشور را بدون 

به اشاره نیز با رئیس مرکز اصالح نژاد دام  .6شود تعدیل کشور مراتع در دام، رأس میلیون 3 چراي باید ساالنه

کرد.  دیتأککشور از طریق اصالح نژاد  هايدام افزایش بازدهی از مراتع، بر سبک دام از بخشیخروج ضرورت 

 و نژادي اصالح هايسیستمبه  که ییهادامبراي «، ويدور داشت که به گفته  ازنظرالبته نباید این نکته را 

 نیتأمبا توجه به وابستگی باالي کشور در  .»7، نیازمند خریداري علوفه هستیمشوندمیوارد  بسته هايمحیط

 ازیموردني از علوفه اعمدهبخش که،  سازدیممالصالحی این نکته را به ذهن متبادر  هايگفتهي دامی، هانهاده

  نمود.  نیتأماز طریق واردات را باید  هادام

، وزارت جهاد کشاورزي نیز از حامیان ستیزطیمحتوان گفت که عالوه بر سازمان حافظت با توضیحات فوق می

مبنی بر اولویت حجتی، وزیر جهاد کشاورزي توان به گفته رود. در همین رابطه میطرح فوق به شمار می

تولید  تدبیر و امید، يکابینهطبق گفته این عضو . 8کشت گیاهان دارویی نسبت به چراي دام اشاره نمود.

فظ در ح یطیمحستیزدارد و از نظر  بردارانبهرهدرآمدزایی بیشتري براي  ،چراي دام نسبت بهگیاهان دارویی 

  .9است مؤثرپوشش گیاهی مراتع 
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  طرح خالفانم نظر

 د.دهنقرار می برخی نیز چراي دام سبک در مراتع کشور را به عنوان یک ضرورت مد نظر فوق،مواضع در برابر 

تولید پروتئین حیوانی از مسیر دام ،  10 دانشگاه تهران مرکز تحقیقات راهبردي غذا و کشاورزيِ استناد نامه	به

اً ؛ ضمنآیدیم حسابي تأمین گوشت قرمز در فالت ایران بهداشته و سازگارترین شیوه نیاز آبی کمی  سبک،

 و غنا باعث و است مفید مرتع در دام اصولی حضور که دهدمی بر اساس نامه مذکور، تجربیات جهانی نشان

 موجب مراتع در دام حضور که داشت انیب يریعشا امور سازمان سیرئ رابطه نیهم در		.11شودمی مرتع تقویت

  .12دش خواهد یاهیگ پوشش تیتقو متعاقباً و خاك به یآل مواد افزودن

نیز مدنظر » هاحفظ روستا«و » خودکفایی«هاي جنبهسازد که موضوع پرورش دام سبک از خاطرنشان می

 از استفاده ضرورتبه اشاره با ،مجلس کشاورزي کمیسیون عضو نوري، برخی کارشناسان قرار گرفته است.

 کشور رد قرمز گوشت تولید اقتصادي خواندنِ بدون مزیت قرمز، گوشت تولید در خودکفایی براي کشور مراتع

 ممانعت ،مجلس کشاورزي کمیسیون سخنگوي چی،وقف همچنین .13دانست تیریمدسوء  براي توجیهیرا 

  . 14برشمرد هاآنعاملی جهت افزایش مهاجرت روستائیان و همچنین مشکالت اقتصادي را  مرتع در دام حضور از

  طرح خروج دام از مرتعاجراي راستاي رویدادهاي اخیر در 

پیگیري از سوي مسئولین امر همچنان  ،مراتع حفظرسد سیاست هاي فوق به نظر میرغم طرح چالش به

داده  قرار خود کار دستور دررا  سبک هايدامنژاد  وارداتوزارت جهاد از سال گذشته  رابطه همین درشود. می

گوسفند نژاد ، وزارت جهاد، 95آنکه سال بیشتر توضیح نژادي که نیازي به چرا در مراتع را ندارند. است؛ 

و  بزهاي شیري سانن را از فرانسه و »با قابلیت چندقلوزایی و افزایش تولید گوشت در دوره پرورش« رومانف

هاي دام گیوابستبه دلیل  که نماند ناگفته .15ایران نمودوارد اسپانیا  را به ترتیب از کشورهاي فرانسه ومورسیا 

 خود کار دستور در نیز را علوفه واردات جهاد وزارت، چراي در مراتع جهت هاآن ناتوانیبه علوفه و  وارداتی

  .16است داده قرار

با توجه به این توضیحات باید گفت که به دلیل حفظ حداکثري مراتع، واردات دام و علوفه به کشور انجام 

در توضیح این به دیگر کشورها پیوند خواهد داد. بیش از پیش را ایران وارداتی که تأمین غذاي  ؛خواهد شد

                                                
 تزیسمحیط، خطاب به ابتکار، رئیس سازمان حفاظت دانشگاه تهران کشاورزي و غذا راهبردي تحقیقات مرکزاز سوي  93این نامه در مردادماه سال  10

 منتشر شد.
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در  نوناکهم، عضو شوراي مرکزي سازمان بسیج مهندسین کشاورزي ،اسماعیلیبه گفته که مطلب باید افزود 

  .17دارد وجودبه دیگر کشورها  يصددر 90، وابستگی »دام، طیور و آبزیان«خوراك  نیتأمبحث 

  جمع بندي

نژادي مانند  يهانهاده باألخص ـتولید محصوالت غذایی  يفناورانه يهانهادهدر حال حاضر کشور در 

 یکی انعنوبهبه دیگر کشورها وابستگی دارد که این وابستگی  ـ گاوي اسپرم و الین مرغ ،شدهاصالح		بذرهاي

ذکر متباید . شودمی محسوب اساسی غذاهايتولید  در خودکفایی جهت دستیابی به کشور جدي يهاچالش از

مقام معظم رهبري در  قابل تأمل آنکهزده است.  نشد که اجراي طرح تعادل دام و مرتع به این وابستگی دام

   .18تأکید کردندو عدم واردات آن از سایر کشورها  داخلدر  هادامتولید علوفه  بر، 96بیانات نوروزي سال 

توان دو نگاه را استخراج دهد، میکشاورزي رخ میبندي اخبار و اتفاقاتی که در حوزه محیط زیست و جمعاز 

از  ،استمحدودسازي کشاورزي و دامداري به بهانه حفظ حداکثري محیط زیست به دنبال نگاه نخست  :نمود

منظر، حفظ محیط زیست به طور کامل بر خودکفایی محصوالت کشاورزي اولویت دارد و لذا واردات این 

حفاظت از  شود؛ اما در نگاه دوممحیطی هاي ظاهراً مخرب زیست فعالیت محصوالت کشاورزي باید جایگزین

. بر این اساس براي صیانت از محیط زیست، شودمحیط زیست توأمان با خودکفایی محصوالت اساسی دنبال می

هاي تولیدات در جهت خودکفایی و قطع وابستگی به دیگر کشورها در اصالح الگوي کشت و توسعه شیوه

  گیرد.کار قرار میدستور 
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