


!نام من امروز است



.هر نوع تالش و اهتمامي در بهبود فرداي جامعه مي بايست امروز شروع گردد
مي بايست چه اقداماتي انجام شود؟) توسعه(براي زندگي بهتر در آينده 

!نام من امروز است



تعریف توسعهتعریف توسعه
توسعه )Development( تعاریف تاکنون که است مفهومی 

  مفهوم واقعاًٌ اینکه ولی است گرفته صورت آن از گوناگونی
  اجماع مورد هنوز می رساند را مفهومی چه و چیست توسعه

  .ندارد جهانی

می بایست توسعه که می نماید بیان توسعه تعریف در آمارتیاسن 
 در مردم ارزشمند کارکردهاي و توانایی ها گسترش مثابه به

 پیچیده اي دستاوردهاي ارزشمند، کارکردهاي .شود گرفته نظر
 به اعتماد یا نفس به اعتماد به دستیابی اجتماع، در حضور مانند

.می شود شامل را دیگران



پیش نیازهاي توسعهپیش نیازهاي توسعه
ز اولز اولپیش نیاپیش نیا

خواست وجود جامعه در توسعه فرآیند پیش نیاز اولین 
 تصمیم و رهبران بین در بخصوص و  مردم بین در توسعه
  .می باشد جامعه گیران

و مردم بین در توسعه خواست که مرحله این به دستیابی  
 توسعه باعث تا یافته گسترش گیران تصمیم بخصوص

   .است اقتصادي غیر تحول یک گردد



پیش نیاز دومپیش نیاز دوم
هاي هزینه پرداخت براي جامعه آمادگی ،دوم پیش نیاز  

  خواست گرفتن قرار دیگر، عبارت به  .است توسعه
 با باشد همزمان باید زندگی اصلی اولویت در توسعه

  این به نیل  هاي هزینه پرداخت در جامعه گیآماد
  اجتماعی، ساختارهاي است ممکن مسیر این در .هدف

  تغییر حذف، به نیاز فراوانی سنتی فرهنگی، سیاسی،
   .باشند داشته اصالح یا و اساسی



پیش نیاز سومپیش نیاز سوم

توسعه به دستیابی ابزار به جامعه تجهیز ،سوم  نیاز پیش  
   .است

ان می توان بایست پیش سه این بهتر شدن مشخص براي  
:نمود بندي تقسم زیر شرح به مشخص گام هفت به را



.اعتقاد داشته باشیم که می توان به سمت پیشرفت قدم برداشت - 1

آیا واقعا اعتقاد داریم که می توانیم موثر باشیم یا خیر؟

آیا بدون اعتقاد داشتن به اینکه می توان موثر بود واقعا می توان افراد را  
.به سمت توسعه پایدار و مناسب رهنمون شد؟



وضعیت فعلی منابع در اختیار مان را بشناسیم - 2

Underdeveloped Countriesعقب مانده یا کم توسعهکشورهاي 
Third World Countriesکشورهاي جهان سوم

The Southکشورهاي جنوب
Backward Countriesعقب ماندهکشورهاي 

Undeveloped Countriesکشورهاي توسعه نیافته
Least Developed Countries (LDC)فقیر ترین کشورها

Less Developed Countries (LDC)کشورهاي در حال توسعه
Uneven Developmentتوسعه ناهموار

 آمیز توهین را نیافته توسعه کشورهاي مورد در ها واژه این بکارگیري ملل سازمان اما
  توسعه حال در کشورهاي واژه از کشورها این براي کرد پیشنهاد و خواند

(Developing Countries) نمایند استفاده.  



وضعیت فعلی منابع در اختیار مان را بشناسیم - 2







وضعیت تولیدات و امنیت غذایی در کشورهاي در حال   - 2
توسعه چگونه است؟



١۴



١۵



١۶

Countries name R% A% A-R% POVERT
Y-2$

LABOR FORCE -
OCCUPATION IN 

AGRICULTURE (%)

Agriculture 
value added per 

worker(US$)

Burundi بروندي 89 89 0 93 94 129
Papua New Guinea گینھ جدید 87 85 2 58 85 -
Sri Lanka سیرالنكا 85 70 15 30 32 1041
Uganda اوگاندا 84 82 2 65 82 211
Ethiopia اتیوپي 83 80 3 78 85 257
Afghanistan افغانستان 76 60 16 75 77 404
Tajikistan تاجیكستان 73 50 23 53 48 1167
Bangladesh بنگالدش 72 70 1 77 45 505
India ھند 68 54 14 69 53 697
Pakistan پاكستان 63 45 18 60 45 1080
Egypt, Arab Rep. مصر  56 55 1 20 32 2496
Philippines فیلیپین 51 30 21 22 32 1129

Turkmenistan تركمنستان 51 38 13 50 48 -

Nigeria نیجریھ 50 45 5 84 70 4575
Indonesia اندونزي 49 41 8 43 39 1018
China چین 48 38 10 30 35 785
Ghana غنا 47 45 2 52 56 -



١٧

Countries name R% A% A-R% POVER
TY-2$

LABOR FORCE -
OCCUPATION IN 
AGRICULTURE 

(%)

Agriculture value 
added per 

worker(US$)

Greece یونان 38 12 26 20 13 15048
Iran, Islamic Rep. ایران 31 22 9 18 25 -
Turkey تركیھ 28 26 2 16 26 6847
Malaysia مالزي 27 13 14 4 11 9687
Germany آلمان 26 2 24 15 1.6 32863
United Kingdom
انگلستان 20 1 19 14 1.4 27724

Canada كانادا 19 2 18 9 2 -
Korea, Rep. كره جنوبي 17 5 12 15 6 27097
United States آمریكا  17 1 16 10 0.7 49817
Brazil برزیل 15 11 14 11 16 5564
France فرانسھ 14 2 12 7 4 76887
Australia استرالیا 11 4 7 12 4 48580
Chile شیلي 11 10 1 3 13 6671
Japan ژاپن 8 2 6 16 4 46045
Argentina آرژانتین 7 7 0 2 5 -
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٢١

 Dutia, SG. 2014. CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE GROWTH



٢٢

Agriculture value added per worker (US$)
Agriculture value added per worker is a measure of agricultural productivity.

Country name 2009 2010 2011 2012 2013
Burundi 118 120 123 129
Zimbabwe 210 224 225 234 227
Ethiopia 229 235 251 257
Afghanistan 439 401 360 413 404
Vietnam 437 446 460 468 476
Bangladesh 426 450 475 492 505
Zambia 542 564 594 619 558
India 600 645 670 672 697
China 651 681 713 750 785
Angola 758 780 831 867 904
Indonesia 883 910 941 981 1,018
Sri Lanka 878 935 945 993 1,041
Thailand 1,042 1,028 1,082 1,136 1,166
Pakistan 1,069 1,048 1,048 1,063 1,080
Philippines 1,089 1,081 1,104 1,129
Egypt, Arab Rep. 2,158 2,237 2,329 2,408 2,496
Iran, Islamic Rep. 3312 3340 3400 3450
Mexico 3,774 3,850 3,809 4,137 4,203
Nigeria 3,840 4,063 4,178 4,452 4,575



٢٣

Country name 2009 2010 2011 2012 2013
Brazil 4,314 4,706 5,019 5,045 5,564
Russian Federation 5,725 5,151 6,031 5,969 6,324
South Africa 5,339 5,508 5,667 5,952 6,269
Chile 5,794 5,829 6,536 6,492 6,671
Turkey 5,643 5,852 6,288 6,573 6,874
Iraq 5,257 6,261 6,488 6,734 7,626
Belarus 6,768 7,216 8,012 8,886 8,931
Malaysia 8,061 8,397 9,038 9,291 9,687
Portugal 8,274 8,696 8,872 8,894 9,313
Greece 13,304 14,480 14,143 14,528 15,048
Korea, Rep. 21,775 22,076 22,960 24,151 27,097
New Zealand 26,209 24,447 27,335 26,591 27,240
United Kingdom 25,843 25,923 29,024 28,439 27,724
Austria 29,136 29,492 34,808 33,213 34,278
Denmark 31,950 32,517 31,889 31,885 30,849
Spain 31,090 32,929 36,198 33,681 35,620
Germany 41,310 36,716 29,755 31,641 32,863
Japan 37,076 39,284 42,879 46,045
Italy 39,533 41,137 43,203 43,234 45,402
Australia 48,441 47,793 49,468 49,961 48,580
Belgium 48,661 52,484 53,291 56,515 59,565
Finland 55,417 55,384 59,432 56,998 61,210
United States 57,767 57,194 49,817
France 68,905 68,111 75,983 75,178 76,887



٢۴

مزیت هاي و چالش هاي تولید محصوالت 
کشاورزي در ایران چیست؟



٢۵

 2010ارزش تجمعی 
میلیارد دالر

ارزش صادراتی در  میزان
2010سال 

نام محصول ردیف

1,2 میلیارد دالر 1,2 پسته 1-
1,45 میلیون دالر 250 زعفران 2-
1,81 میلوین دالر 360 سیب درختی 2- 
2,13 میلیون دالر 320 کشمش 3-
2,43 میلیون دالر 300 -4  ادویه
2,7 میلیون دالر 270 و رب گوجه فرنگیگوجه  5- 
2,87 میلیون دالر 180 خیار 6-
3,02 میلیون دالر 140 خرما 7- 
3,12 میلیون دالر 100 سیب زمینی 8- 
3,22 میلیون دالر 100 فلفل 9- 
3,31 میلیون دالر90 هندوانه 10- 
3,38 میلیون دالر70 پیاز 11- 
3,42 میلیون دالر40 خربزه 12-
3,46 میلیون دالر40 کیوي 13-



٢۶

 2010ارزش تجمعی 
میلیارد دالر

ارزش واردات  میزان
2010محصوالت کشاورزي 

نام محصول ردیف

1,4 میلیارد دالر 1,4 ذرت 1-
2,5 میلیارد دالر 1,1 برنج 2- 
3,3 میلیون دالر800 سویا و روغن سویا 3-
4,06 میلیون دالر760 شکر خام 4-
4,46 میلیون دالر400  موز 5- 
5,26 میلیون دالر800 گوشت قرمز 6-
5,48 میلیون دالر220 کره حیوانی 7- 
6,03 میلیون دالر550 روغن نخل 8- 
6,19 میلیون دالر160 روغن آفتابگردان 9- 
6,35 میلیون دالر160 چاي 10- 
6,45 میلیون دالر100 جو 11- 
6,57 میلیون دالر120  پرتقال و نارنگی 12-
6,61 میلیون دالر40 عدس 13-
6,64 میلیون دالر30 توتون 14



راهکار مناسب براي حفظ و توسعه منابع موجود را جستجو نماییم   -3
)اصل است مشارکت(

!!!!از شعار تا عمل



نمونه هاي موفق در محیطها و بسترهاي مشابه

  نمونه هاي موفق در کشورهاي توسعه یافته یا در حال
توسعه؟

 بستر عمل یا محیط متفاوت نمی تواند نتایج را تغییر  آیا
دهد؟

  آیا تمام نمونه هاي موفق ترویج در کشورهاي توسعه
یافته بوده است؟

شواهدي در کشورهاي توسعه نیافته یا در حال توسعه؟



پروژه هاي تامین آب فلیپین
تشخیص مشکل بر عهده دولت
تعیین راه حل بر عهده دولت
پیشنهاد پروژه بر عهده دولت
تخصیص منابع بر عهده دولت
اجراي پروژه و تعیین پیمانکار بر عهده دولت
نظارت بر پیمانکار بر عهده دولت
خرید زمین از کشاورز براي انجام پروژه از سوي دولت
نظارت بر بهره برداري کشاورز بر عهده دولت



تشخیص مشکل بر عهده کشاورز
  تعیین راه حل بر عهده کشاورز
 پیشنهاد پروژه بر عهده کشاورز با راهنمایی یک

کارشناس دولتی
تخصیص منابع بر عهده دولت و کشاورز
اجراي پروژه و تعیین پیمانکار بر عهده دولت و کشاورز
نظارت بر پیمانکار بر عهده دولت و کشاورز
اختصاص زمین براي انجام پروژه از سوي کشاورز
مشارکت فیزیکی در اجراي پروژه از سوي کشاورز
  نظارت بر بهره برداري بر عهده کشاورز



برنامه هاي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت براي آینده   - 4
.ترسیم کنیم

اهتمام الزم در اجراي درست برنامه ها داشته باشیم - 5
نظارت ارزیابی مستمر و مشارکتی به منظور اصالح فرآیند ها   - 6

را دنبال نماییم
با ثبت و گزارش دهی مناسب زمینه الزم براي برنامه ریزي هاي   - 7

.آتی براساس تجارب گذشته را فراهم نمایید



  نحـوة از اسـت عبـارت بـرداري بهـره نظام
 هاي شیوه از استفاده با زمین از محصول بـرداشـت

 معیـنی سـطح داراي کـه مشخـص  آوري فن و معین
.اسـت تـوسـعـه از

برداري تعریف نظام بهره



برداري از زمین در  ویژگی اساسی نظامهاي بهرهسه 
:استایران عبارت 

،و تنوع نظامهاتعدد 
،تاریخیدوام 

.زمان معین آنها در یک همزیستی و 

برداري ویژگیهاي نظامهاي بهره



،نوع رابطۀ انسان با طبیعتبرداري نشان دهندة  نظام بهره             

.استتسلط انسان بـر طبیعت تسلط انسان بـر طبیعت و آوري  پیشرفت سطح فن             



در زبان فارسی اصطالحات نظام و شیوه اغلب به یک معنی و 
به جاي یکدیگر به کار برده می شود 

تفاوت نظام بهره برداري با شیوه تولید؟
است  وسیعتراصطالح نظام بهره برداري از اصطالح شیوه تولید 

سود بردن، برداشت تولید، انبار :  و بر اعمال مختلفی نظیر
.نیز داللت دارد. . . و کردن، پایداري تولید 

:در تعریف نظام آمده است
نظام گروهی از عناصر به هم پیوسته است که براي مقصود و 

).  سیستم(منظور خاصی گرد هم آمده اند 



انواع سیستم هاانواع سیستم ها
 دسته دو به را آنها گرفته صورت سیستم ها مورد در که عمده اي تقسیم بندي

می نماید مجزا بسته و باز سیستم هاي کلی
عینی نمونه ویژگی هاي سیستم سیستم سطح

پلها ایستا )ساختارها(سازه ها 
منظومه شمسی حرکت از پیش تعیین شده ساعت واره ها

ترموستات کنترل در مدار بسته مکانیسم هاي کنترل
سلولهاي زنده خود نگه دار سیستم هاي باز

گیاهان داراي رشد و تولید مثل ارگانیسم هاي سطح پایین
پرنده ها داراي مغز و توان آموختن حیوانات
انسانها داراي دانش و توان استفاده از 

عالیم
انسان

خانواده ارتباطات و ارزشها نظام هاي اجتماعی



)سیستم(عناصر نظام 
:از عبارتند که است شده تشکیل عناصري و اجزاء از سیستم هر

  شده سیستم وارد نحوي به که انرژي و مواد کلیه به( نهادهنهاده  --11
)می گردد سبب را سیستم تحرك و

  دارد سیستم که برنامه اي طبق سیستم در نهاده ها(  فرآیندفرآیند  --22
)می گردند تحول و تغییر دچار

 صورت به صادره فرآیند عملیات طی از پس(  صادرهصادره  - - 33
)می گردد خارج سیستم از خدمات و کاال نوعی

بازخوردبازخورد  وو  مدیریتمدیریت  - - 44



سیستم ها در کشاورزي
  سیستم و انسانی سیستم مشترك فصل کشاورزي

  طریق از انسانی سیستم تغییرات .است اکولوژیکی
  بطوریکه می گیرد صورت  تکنولوژيتکنولوژي گسترش و ایجاد

  زیستی سیستم در را انسان دخالت اجازه تکنولوژي
  تکنولوژیکی توان این اگرچه است آورده فراهم

    انسانانسان  نگرشنگرش  نوعنوع  وو  ذهنذهن  دردر  نیزنیز  ساختاريساختاري  تغییراتتغییرات
.است نموده ایجاد اکوسیستم به نسبت



سیستم ها در کشاورزيسیستم ها در کشاورزي
نور خورشید

خاك

گیاهان

کودها

حیوانات
انسان



سیستم ها در کشاورزيسیستم ها در کشاورزي
    موضوعاتموضوعات  بابا  موضوعموضوع  هرهر  ارتباطارتباط تفکر نوع این اساسی فرضیه

 بر تفکر نوع این .اثرگذارياثرگذاري  وو  اثرپذیرياثرپذیري یعنی است خود اطراف
  تحلیلیتحلیلی  همهم هستند، تحلیلی عمدتاً که تفکر مرسوم هاي روش خالف

 براي قدرتمند روشی چند هر تحلیل و تجزیه .است  ترکیبیترکیبی  همهم  وو
  تعاملتعامل  چگونگیچگونگی  دركدرك براي اما رود می شمار به اجزا موقعیت فهم

 اجزاي به چیز هر تجزیه با زیرا نیست مناسب  یکدیگریکدیگر  بابا  اجزااجزا
 از  آنهاآنها  میانمیان  ارتباطاتارتباطات به توجه امکان واقع در تر کوچک و کوچک

  .افتد می اتفاق باطل چرخه و رود می دست



سیستم ها در کشاورزي
  هايهاي  نهادنهاد از اي مجموعه روستایی تولید سیستم اجزاي

  هايهاي  شیوهشیوه  منابع،منابع،  توزیعتوزیع  الگوهايالگوهاي  اقتصادي،اقتصادي،  اجتماعی،اجتماعی،
    مجازاتمجازات  وو  تشویقتشویق  وو  هنجارهاهنجارها  بابا  رفتاريرفتاري  قوانینقوانین  وو  تولیدتولید
  را روستایی تولید سیستم لذا .است خود به مربوط هاي
  شده، یاد اجزاي از اي مجموعه مثابه به توان می

  یکدیگر با وابستگی یا متقابل کنش در که کرد تعریف
.دارند قرار



:کارکردهاي نظام بهره برداري
به طور کلی نظام بهره برداري چهار وظیفه اصلی را بر 

عهده دارد
تولید - 1
)حفظ و حراست از ساختار درونی نظام(نگهداري - 2
)بقا و انطباق نظام در بلند مدت(سازگاري - 3
)کاربرد قدرت در رفع تعارض درونی(نظارت -4



:ساختار محیط استقرار نظام بهره برداري
تعادل یا چرخه اکولوژیک تعیین کننده دامنه مجاز (محیط طبیعی 

)بهره برداري از منابع 
سیر تحوالتی که به شکل گیري نظام در وضع کنونی (محیط تاریخی 

)منجر شده است
. . . )ساختار اقصادي، فناوري و  (محیط اقتصادي 
مناسبات تولید، سازمان اجتماعی کار، روابط (محیط اجتماعی 

. . .)اجتماعی و 
. . .)عقاید، باورها، آیین ها، اسطوره ها، هنجارها و (محیط فرهنگی 

. . . )قدرت، قانون، مشارکت، حقوق و ( محیط سیاسی 



انواع نظام  
بهره برداري

کشاورزي



:نظام بهره برداري از مراتع
مرتع چیست و چه اهمیتی دارد؟

بیشترین سطح کـره ي زمـین بــه مراتــع اختصـاص  
، % 43مراتــع یافتــه اســت،به طــوري کــه 

مناطق % 20اراضــی کشاورزي، % 18جنگــل هــا 
مثل یخچالها (واراضی بدون استفاده% 4مسکونی وصنعتی

.سطح زمین راپوشانیده است% 15)وقلـل کـوه ها
:  بشرازمراتع استفاده هاي زیادي می کند که عبارتند از

... فراورده هاي دامی ، حیـات وحـش ، تفرجی و



:مراتع ایران
براسـاس آخـرین بررسـی هاي که با استفاده از تصاویر ماهواره اي 

میلیون هکتـار مسـاحت کـل کشور، نزدیک به  164انجام شده از
آن رامراتع تشکیل می دهنددرصد 55میلیون هکتار یعنی  89

درصد کل اراضی کشور  5هکتار یا میلیون  8مراتع خوب یا متوسط 
می باشد

درصد اراضی کشور 20هکتار یعنی میلیون  32مراتع فقیر  
درصد کل اراضی کشور 25هکتار یا میلیون  40مراتع بسیار فقیر 



  قابـل سـاالنه علوفـه فـرآوري کـل میـزان 
  علوفه تن میلیون 10 حدود کشور، مراتع  در اسـتفاده

  20 بـه نزدیک غذاي تواند می تنها باشدکه می خشک
 .نماید تامین را دامی واحد میلیون

  83 که دارد وجود کشور در دامی واحد میلیون 124
هستند، مراتع به متکی آن میلیون



  تعتعاامرمرسطح  و طبقه بندي سطح  و طبقه بندي   تعتعاامرمرسطح  و طبقه بندي سطح  و طبقه بندي 



  دامدامتعداد تعداد 
دامهاي وابسته به مرتع و ظرفيت مراتعدامهاي وابسته به مرتع و ظرفيت مراتع



نفر جمعیت 1,600,000 -هزار خانوار   200
درصد دام کشور 25

هزارتن تولید شیر 380
هزار تن تولید گوشت قرمز 170

عشایر ایران



آیا زندگی عشایري را می توان فقط براساس میزان تولیدات و 
ارزش اقتصادي تولیدات انها ارزش گذاري نمود؟

عشایر ایران



 قحطی جریان در .گرفت لقب دنیا عکس دلخراش ترین و داد تکان را دنیا عکس این 1993 سال در .
 را او که است منتظر الشخور یک که حالی در غذائی کمک کمپ به رفتن حال در بچه دختر یک سودان

.کرد خودکشی بعد سال یک ناراحتی فرط از و گرفت جایزه 1994 سال در مربوطه عکاس .کند شکار



)Millennium Development Goals(اهداف توسعه هزاره چیست؟ 
هشت هدف کلی 

ریشه کن نمودن فقر فزاینده -1

 در نفر میلیارد 2/1 .است اقتصادي توسعه عمده موضوعات از فقر
 %2 می گوید ملل سازمان .دارند درآمد دالر یک از کمتر دنیا

 یک یعنی دارند دست در را دنیا ثروت %50 از بیش دنیا مردم
 سکونت روستائی مناطق در فقرا %75 گسترده؛ طبقاتی شکاف
.می کند محو را فقر %75  روستائی توسعه یعنی دارند



موفقیت در آموزش ابتدایی جهانی  - 2
توسعه برابري جنسیتی و توانمند سازي زنان 

کاهش مرگ و میر کودکان -4
توسعه بهداشت و سالمتی -5
مبارزه علیه ایدز و ماالریا و سایر بیماریها - 6
رسیدن به توسعه پایدار زیست محیطی -7
توسعه دادن رهبري جهانی توسعه  -8

)Multifunctional Agriculture(مبحث کشاورزي چند کارکردي 
 زمین گردهمایی اسناد توسط بار اولین براي کارکردي چند کشاورزي مفهوم

 اولیه نقش از فراتر :بود آمده سند این در شد مطرح )1979(ریودوژانیرو
 چشم انداز ایجاد در می تواند کشاورزي فعالیت غذا، تامین در کشاورزي

 منابع پایدار مدیریت زیست، محیط حفظ و محیطی زیست منافع تامین مناسب،
 حیات توسعه همچنین و محیطی زیست تنوع حفظ شونده، تجوید طبیعی

.باشد موثر روستایی مناطق محیطی زیست و اجتماعی اقتصادي،



 تولیدي، فضایی، کارکردهاي شامل می تواند کشاورزي بودن کارکري چند
 دو در کشاورز یک گردوي درختان اگر مثال براي .باشد غیره و خدماتی

 به نیز شایسته اي و زیبا منظره همچنین افکند، سایه عمومی جاده یک طرف
  یارانه به خصوص جاده آن در گردو تولید بر که باشد الزم شاید بدهد، محیط

  زیبا سایه افکن گردوي درختان از نگهداري به کشاورز آن تا گیرد تعلق
 و خدماتی کارکرد تولید، کارکرد بر عالوه می رسد نظر به زیرا گردد تشویق
.است شده ایجاد فعالیت این از نیز مطلوب فضایی

 موضوع دو به کارکردي چند کشاورزي که نمود بیان می توان تعریف این با
 آن غیرتجاري منافع و کشاورزي بخش در تجاري تولیدات منافع یعنی مهم

 تولیدات تجمیع ماحصل کشاورزي تولیدات ارزش بهتر عبارت به دارد اشاره
 .بود خواهد بخش این غیرتجاري و تجاري

تولیدات غیر تجاريتولیدات تجاري
غذا و فیبر

تغییر شکل تولیدات
سایر تولیدات 

بازاري

توریسم روستایی
مراقبت از افراد 
مسن و یا معلول

امنیت غذایی
تولید غذاي سالم

روش زندگی سنتی روستایی
محافظت از منابع آبی و خاکی

مناظر روستایی
تنوع زیستی

بهداشت و سالمتی
سایر تولیدات غیر تجاري



مالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمانمالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمان
:کرد تقسیم مشخص دوره سه به می توان را ایران در مراتع مالکیت

مشروطیت تا اسالم صدر از - 1
ارضی اصالحات تا مشروطیت اوائل از-2
  ارضی اصالحات از پس -3

:اول دوره
 با رابطه در اسالمی قوانین ,اسالم جهان قلمرو به ایران الحاق از پس

 شده موجب مراتع منجمله ,طبیعی منابع از انتفاع حق و مالکیت
 و سنن و آداب در اسالمی قوانین از الهام عین در مالکیت اشکال

.باشند متأثر نیز ها حکومت خاص هاي قانونمندي



مالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمانمالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمان
 ولی بود مجاز زراعی اراضی بر مالکیت اسالمی دیدگاههاي براساس

 داشت تعلق مسلمین همه به شوند می محسوب انفال جزء که مراتع
 و بوده اسالمی دولت و امام به متعلق اراضی این اداره شکل در که

 به بنا یا و گرفته اختیار در را آن توانست می اسالمی حکومت یا امام
.کند واگذار دیگران به شرایط و ضوابط طی و جامعه مصالح

 غیرمالک برداران بهره و بوده خالصه مالکیت نوعی مراتع مالکیت لذا
 .کردند می پرداخت مالیات بصورت آنها از استفاده قبال در

 و اعنام استفاده مورد حکومتی هاي قرق شکل به که ,خالصه مراتع - 1
 بهره تحت مراتع یا ها چاپارخانه و قشون اسبان و خلیفه احشام

.بود عشایر برداري



مالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمانمالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمان
  المراعی حق عنوان تحت برداران بهره که روستاها :مجاور مراتع -2

 یا امام به متعلق مراتع اسالم شرع مطابق گرچه .کردند می پرداخت
 آنها تصاحب موجب برداري بهره در استمرار ولی بود اسالمی دولت
  همواره آنان "عمدتا که هرچند .گردید می ذینفوذ افراد توسط

  جزو توان می را پدیده این .اند پرداخته می المال بیت به خراجی
 در مالکیت ایجاد و برداري بهره حدود تثبیت تاریخی هاي ریشه

.دانست مراتع
تیول و اقطاعات  -3
خاص یا عام بصورت مرتع وقف:افیاوق - 4



مالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمانمالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمان
مشروطه

  اسناد رسمی ثبت طریق از ها مالکیت تثبیت در اقدمات اولین انجام
 اسناد ثبت اداره ش.ه 1300 سال  در امالك و اسناد ثبت قانون تصویب 

.گردید تأسیس عدلیه وزارت در امالك و
  از اعم امالك صاحبان گردید مقرر قانونی موجب به 1308 مهرماه در 

 ثبت به را خود ملک سال دو مدت ظرف حداکثر ,مرتعی یا مزروعی
 نام به بود نرسیده ثبت به که امالکی مدت این از پس و برسانند

 از مراتعی مالکیت اسناد وجود شاهد لحاظ بدین .شد می ثبت دولت
.هستیم دوره این



مالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمانمالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمان
:به صورت اجمال شامل مشروطه اشکال مالکیت در دوره

.  که در تملک دولت بوده اندقرق ها یا شکارگاههاي سلطنتی  _الف
محدود و منحصر به  "چراي دام در این مراتع ممنوع و یا بصورت کامال

معدود افراد ساکن محل بوده و افراد غیر ساکن حق چراي دام در این 
.مراتع را نداشتند

که بهره برداري به مراتع مشاع حریم روستاهاي خرده مالک  _ب 
تناسب سهم زمین خود از آن منتفع می شده اند و در حقیقت تملک 

.مشترك همه روستائیان محسوب می شد



مالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمانمالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمان
در بعضی از روستاهاي کشور تعدادي از  : مراتع مفروز در حریم روستا _ج

روستاییان که از استطاعت و نفوذ بیشتري برخوردار بوده اند بخشی از  
.  مراتع حریم روستا را بنام خود به ثبت رساندند

که مراتع خارج از حریم  : مراتع بزرگ مالکی اعم از ییالقی و قشالقی  - د
توسط مالکین مورد بهره برداري قرار می   "این مراتع یا شخصا. روستا بود

به دامداران کوچرو بطور  حق علف چر گرفت و یا با دریافت اجاره و 
اسناد اجاره این مراتع  . سالیانه بوده واگذار می گردید "موقت که معموال

صدور پروانه هاي  بعد از ملی شدن مراتع بعنوان مدارك معتبري در جهت 
.به رسمیت شناخته شد چرا توسط سازمان جنگلها



مالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمانمالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمان
جزو   "احشام ایل در حین کوچ از این مراتع که عمدتا: مراتع میان بند _ه

.مراتع محدوده روستاها بودند استفاده می کردند
:مراتع خالصه _و
چراگاههایی بودند که به خان عشیره تعلق  , این مراتع: مراتع عشایري _ز

داشته و به نام او به ثبت رسیده بودند و یا در مواردي هم که به ثبت  
چون عشایر از حقوق سنتی و عرفی خوانین آگاهی داشتند  , نرسیده بودند

بطوریکه مالحظه می شود در این دوره  . آن را به رعیت می شناختند
مالکیت مرتع مانند مالکیت انواع دیگر زمین بوده و بهره مالکانه نیز  

.  استوار بوده است همچون مزارعه پایه عرف و عادت محلی



مالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمانمالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمان
ارضی اصالحات

و ابطال کلیه اسناد مالکیتملی شدن مراتع با 
مراتعی که از گذشته در اختیار عشایر بوده است و کم و بیش , مراتع عشایري–1

.تا حدودي با نظم و نسق سابق مورد بهره برداري قرار می گرفت
که توسط دامدارن کوچنده غیرعشایري : مراتع خارج از حریم روستاها–2

مورد بهره برداري قرار می گرفت
که توسط دامداران ساکن روستا مورد بهره برداري : مراتع حریم روستاها–3

.قرار می گرفت
مناطق امن،  . شامل شکارگاهها: مراتع تحت نظارت سازمان محیط زیست–4

.پارك هاي ملی و مناطق حفاظت شده می شود



مالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمانمالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمان
,  ابطال اسناد مالکیت در مراتع و بی اعتبار شناخته شدن آنهاو ملی شدن مراتع 

با صدور . بود که حداقل در دوره قبل شکل گرفته بودحذف مدیریتی در حقیقت 
مجوز چراي دام در عرصه مراتع، بتدریج بر تعداد دامدارانی که دیگر خود را 

مقید به هیچ ضابطه اي نمی دیدند افزوده شد و در حقیقت بجاي یک مدیر در هر 
مرتع مواجه با خیل مدعیانی شدیم که هماهنگی بین آنها از نظر زمان و شدت 

افزایش تعداد دام و بهره نتیجه امر  .بهره برداري روز بروز مشکل تر می شد
بوده زیرا از یکسو بهره برداران رویه در مراتع  برداري هاي بیش از حد و بی

کردند حضور خود را جدید وقتی برخورد دولت را با مالکین قبلی مشاهده می 
در مرتع موقتی احساس می کردند که صدور پروانه هاي چراي دام با تأکید بر 

.می کرداین احساس را تقویت , موقتی بودن آن



مالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمانمالکیت و بهره برداري از مراتع در گذر زمان
 توان گرفتن درنظر بدون جدید برداران بهره از عظیمی بخش دیگر سوي از

  .افزودند می خود دامهاي تعداد به طلبی زیاده بدلیل و مرتع تولیدي
 امور براي آنها استعداد به توجه بدون "اکثرا که مراتع وسیع تبدیل و تخریب
 از قبل تا .بود دوره این بعدي به مبتال مسائل از گرفت می صورت زراعی

 ,داشت تدریجی و کند روندي زراعی اراضی به آنها تبدیل ,مراتع شدن ملی
 "ثانیا و گرفت می صورت نیاز براساس جدید اراضی ایجاد و تبدیل "اوال زیرا

 مراتع وسیع تبدیل امکان و بود ابتدایی کشاورزان دسترس در ادوات و ابزار
 عشایري راهها ایل "خصوصا بند میان مراتع .نداشت وجود زراعی اراضی به

.بودند دوره این در تخریب و تبدیل بیشترین معرض در



اهداف اصالحات ارضياهداف اصالحات ارضي
 و درآمد مجدد توزيع طريق از اجتماعي عدالت برقراري
  طريق از توليد بهره وري بردن باال همچنين و ثروت

  براي مالكيت تغيير با زمينداري نظام ساختن دگرگون
.آب و زمين بر نظارت
روستا در كشاورزي رشد تسريع

روستا در صنعتي توليد دشواريهاي بردن ميان از
دولتها اقتصادي و سياسي مواضع تحكيم



عوامل موثر بر اصالحات ارضيعوامل موثر بر اصالحات ارضي

برونيبروني  عواملعوامل))الفالف
  دهقان عموماً چين دهقانان انقالبي نيروهاي( چين انقالب وقوع -۱

) بودند
 همچنين و كمونيسم سوي به دهقانان گرايش ( كوبا انقالب وقوع -۲

)التين آمريكاي در چگوارا ظهور
 خصوص به جديد بازارهاي به نياز و اروپا در صنايع اشباع بازار -۳

يافته توسعه كمتر كشورهاي در



عوامل موثر بر اصالحات ارضيعوامل موثر بر اصالحات ارضي

درونيدروني  عواملعوامل))بب
: ايران در زمين ناعادالنه توزيع -۱

 كه مالكاني به متلعق روستاهاي كل درصد ۱۷ يعني روستا هزار ۱۰
 داشتند روستا ۷ از بيش هركدام

داشتند اختيار در روستا ۳۰۰ از بيش مالك پنج
بلژيك كشور برابر ۲ فرمانفرما

  سويس كشور مساحت برابر باتمانقليچ



عوامل موثر بر اصالحات ارضيعوامل موثر بر اصالحات ارضي

درونيدروني  عواملعوامل))بب
: رعيتي ارباب نظام -۲

 خراجها و باج مختلف انواع بود خانواده هايشان و رعايا از بهره كشي نوعي به كه
 گرفته عوارض نوع ۱۰۳ كردستان در مي رسيد سال در مورد ۱۰۰ به گاه كه

مي شود
 :مثالها
)خروار يك گاو جفت هر ازاء به( الوند از مالك براي تابستان در برف

)مي خورند مالك انبار در موشها كه گندمي مقدار جبران( خورانه موش عوارض

)كشمش تهيه براي آفتاب در انگور كردن پهن منظور به( آفتاب ماليات



عوامل موثر بر اصالحات ارضيعوامل موثر بر اصالحات ارضي

درونيدروني  عواملعوامل))بب
  در روستا در را رعيت زندگي شئون كليه مالك -۳

 فاجعه حد در رفاهي امكانات و داشت اختيار
 ساخت اجازه حتي مواردي در بود آميز

 مناسب،جادهها، روستايي مساكن حمام، مدرسه،
نمي شد داده جمعي ارتباط وسايل



عوامل موثر بر اصالحات ارضيعوامل موثر بر اصالحات ارضي

درونيدروني  عواملعوامل))بب
:الزم سرمايه گذاري فاقد سنتي توليد -۴

 بخش در الزم سرمايه گذاري و بود مالك توسط سرمايه انباشت
 نمي گرفت انجام او توسط كشاورزي

 نبودند سرمايه گذاري به قادر مالي ساختار ضعف دليل به رعايا
 حال در روستاها در توليدي زيرساختهاي از بسياري بنابراين
 صنايع ساختارهاي و ماشين آالت قنوات، خصوص به بود نابودي
تكميلي و تبديلي



اهداف اصالحات ارضي در ايراناهداف اصالحات ارضي در ايران

مالكان بزرگ سياسي قدرت كاهش١.

دولت براي روستائيان ميان اجتماعي پايگاه يك ايجاد٢.

  مرفه زارعان طبقه يك ايجاد٣.

روستائيان خريد قدرت افزايش۴.

صنعتي توليدات براي داخلي بازارهاي توسعه۵.

كشاورزي وري بهره افزايش۶.

 منظور به ارضي اصالحات از ناشي اضافي كار نيروي بكارگيري٧.
شهري صنايع نياز برآوردن



نتايج اصالحات ارضينتايج اصالحات ارضي
  :اقتصادي نتايج.۱

  شيوة گسترش خانگي، خرده مالكي توليد شيوة گسترش
  به سرمايه ها آوردن روي تجاري، كشاورزي توليد

....و زمين قطعات  شدن خرد صنايع،



نتايج اصالحات ارضينتايج اصالحات ارضي

 :اجتماعي پيامدهاي.۲

  شهرها به روستاييان مهاجرت توليد، جمعي سازمان تغيير
بهره برداري و توليد در تصميم اتخاذ روش تغيير و



نتايج اصالحات ارضينتايج اصالحات ارضي

  :پيامدهاي سياسي.۳

تغيير قشربندي روستاهاي كشور  و بي عالقه شدن 
كارگران و خوش نشينان به امور روستا



نهادها و راهکارهاي سنتی در بهره برداري مناسب  نهادها و راهکارهاي سنتی در بهره برداري مناسب  
از مراتعاز مراتع

 سردسیر منطقه در جابجایی مستمر و منظم جریان نوعی واقع در کوچ
 از منظور و بوده اکولوژیکی ضرورتهاي بر منطبق که است گرمسیر و

.است بوده دام تغذیه نظر از مناسب شرایط و محیط به دستیابی آن
 ییالقی مراتع به گله بردن دیر :مرتع به دام خروج و ورود زمان تنظیم
 عدم تابستان در ییالقی مراتع از گله کردن خارج زود و بهار در

 این در که است بوده کارهایی جمله از منطقه یک در دام زیاد توقف
 از ابتدا چرا ییالق به عشایر ورود در .است آمده می عمل به زمینه
  .یافت می ادامه باال طرف به و شده شروع دست پایین مراتع



نهادها و راهکارهاي سنتی در بهره برداري مناسب  نهادها و راهکارهاي سنتی در بهره برداري مناسب  
از مراتعاز مراتع

 زمان این .رسید می نقاط آن به دام ,دست باال مراتع آمادگی بعداز لذا
 دست پایین مراتع بطرف عشایر که زمان ودر تابستان اواسط با مصادف
 از و کرده تولید کافی علوفه "مجددا نقاط این مراتع کردند می حرکت
 ذخیره جهت کافی فرصت سرما فصل رسیدن فرا تا دست باال مراتع طرفی

 بهتر علت به ,دیگر طرف از .داشت را بعد سال رشد براي شدن آماده و غذا
 ,بند میان مراتع وجود و حاضر زمان به نسبت قشالقی مراتع وضعیت بودن

 بوده کنونی زمان از دیرتر ییالقی مراتع و عشایر رسیدن زمان "معموال
 دام طوالنی توقف به نیازي تنوع وسیع هاي عرصه وجود به باتوجه همچنین

 طوالنی و شدید چراي از مسئله این خود و نداشت وجود نقطه یک در
.کرد می جلوگیري



نهادها و راهکارهاي سنتی در بهره برداري مناسب  نهادها و راهکارهاي سنتی در بهره برداري مناسب  
از مراتعاز مراتع

  اصول از مختلف قطعات به بندي تقسیم : مختلف قطعات به مرتع بندي تقسیم
  گرفته بکار عشایر توسط مراتع از برداري بهره در که بوده روشهایی و

  گیاهان رویشی مراحل و وضعیت تابع بیشتر بندي تقسیم این .است شده
.است زمین شکل و خرد اقلیم از متأثر حدي تا خود که بوده

  فصل از مدتی در یا یکسال مدت به مرتع از قسمتی قرق :مرتع از قسمتی قرق
  محدوده .است گرفته صورت بیش و کم که بوده روشهایی دیگر از چرا
  سنگ گذاشتن با مواردي در و طبیعی عوارض از استفاده با "معموال قرق
.رسانند می .است شده می مشخص چین



نهادها و راهکارهاي سنتی در بهره برداري مناسب  نهادها و راهکارهاي سنتی در بهره برداري مناسب  
از مراتعاز مراتع

  داشته استراحت "قبال که مراتعی ییالق فصل اواخر در :مرتع در گله گرداندن
  این از آنها منظور .دادند می گردش سرعت با بوده شده چرا قبل مدتی یا

  در آن رفتن فرو زمین روي گیاهان از بعضی رسیده بذور ریختن کار
.است بوده دامها توسط خاك

  وجود هایی گونه مراتع از درقسمتهایی :مرتع نقاط از بعضی در علوفه دروي
  منظور به عشایر .نیست دامها توجه مورد بودن سبز هنگام در که دارند

 خشک از پس و نموده درو را آن بهار اواخر در خود مراتع از بهتر استفاده
.رسانند می حیوانات تغذیه مصرف به شدن



اقداماتی که باعث دگرگونی زندگی عشایري گردیداقداماتی که باعث دگرگونی زندگی عشایري گردید
ارضی اصالحات انجام - 1
  از بسیاري شد باعث ارضی اصالحات بندهاي در مکانیزاسیون به توجه - 2

برود کشت زیر به کشاورزي ادوات از استفاده با مراتع
عشایر توسط آن برداري بهره از ممانعت و ها جنگل و مراتع شدن ملی -3
  ممانعت منظور به ها رودخانه آبخیز حوزه در ها دام چراي از جلوگیري - 4

فرسایش از
  منظور به ها رودخانه آبخیز حوزه در طبیعی وسیع پارکهاي احداث - 5

فرسایش از ممانعت
شهرنشینی گسترش و توسعه - 6



اقداماتی که باعث دگرگونی زندگی عشایري گردیداقداماتی که باعث دگرگونی زندگی عشایري گردید

 به دامها ورود از ممانعت و زراعی سهامی شرکتهاي تاسیس -7
شرکتها محدوده

 هم از دلیل به کوچ حرکت مسیر از ناشی  آمده پیش مشکالت -8
خصوصی مالکیت گسترش و ایل ساختار پاشیدگی

 استان به استانی از عشایر و ایالت دامها تعلیف از عوارض اخذ -9
دیگر

 مواد قیمت تثبیت سیاست همراه به علوفه کمیابی و گرانی - 10
غذایی



اقداماتی که باعث دگرگونی زندگی عشایري گردیداقداماتی که باعث دگرگونی زندگی عشایري گردید
  ایل ساختاري نظارت حذف - 11
نشینان کوچ به آنان رقابت و روستایی دامداري هاي افزایش - 12
  مورد در برنامه ریزي ها و مدیریت ها تصمیم ها، بودن بخشی - 13

مراتع و عشایر
 مشارکتی عدم( مراتع مدیریت و اصالح در عشایر با تفاهم عدم -14

)مراتع مدیریت بودن
  عشایر براي مناسب بوم زیست شیوه بر توافق عدم - 15

). . . و نسینی کوچ کوچ، نیمه یکجانشینی،(
برنامه ریزي ها در عشایر نظرات دیدن و نظرسنجی وجود عدم -16



نظام بهره برداري از مراتعنظام بهره برداري از مراتع
:است داشته وجود مراتع از بهره برداري شکل سه تاریخی لحاظ به

اشتراکی بهره برداري )الف
خصوصی مالکیت با بهره برداري )ب
  اقطاع )ج

 از حکومت به وابسته فرد یک به ان عایدات یا منطقه یک واگذاري
وقت حاکم سوي

 اقلیم، خویشاوندي، روابط معیشت، شیوه به مرتع از بهره برداري
.است وابسته غیره و گیاهی پوشش



نظام بهره برداري از مراتعنظام بهره برداري از مراتع
:نمود بندي تقسیم علوفه تامین میزان براساس توان می را مراتع

  باالي بارندگی درصد 75 باالي گیاهی پوشش( یک درجه مرتع )الف
)میلیمتر 500

 باالي بارندگی درصد50 باالي گیاهی پوشش( دو درجه مرتع )ب
)میلیمتر 400

  باالي بارندگی درصد25 باالي گیاهی پوشش(سه درجه مرتع )ج
)میلیمتر 300

  از کمتر بارندگی درصد 25 تا گیاهی پوشش(چهار درجه مرتع )د
)میلیمتر 250



نظام بهره برداري از مراتعنظام بهره برداري از مراتع
:نمود بندي تقسیم مالکیت نوع براساس توان می را مراتع

:شخصی مالکیت با مراتع )الف
) بختیاري ایل( مشاع خصوصی مالکیت - 1

 زندگی مشخص مرتع یک روي بر که خانوار چند به بختیاري ایل در
.است مشخص کامال تش هر قلمروي می شود گفته تش یک می کنند

 این .است مشخص کامال تش اختیار در مراتع از خانواده هر سهم
  .می نمایند مشخص اسناد و بنچاقها را محدوده

 مکان پدر بختیاري ایل افراد نمی برند سهمی پدري میراث از دختران
می پیوندد شوهر خانوده به ازدواج از پس دختر و بوده

 



نظام بهره برداري از مراتعنظام بهره برداري از مراتع
  تعدد به توجه با گردد نمی تقسیم مساوي هم پسران میان در پدر مرتع

 باشد داشته بیشتري قباله پشت مقدار مادرش که پسري لذا زوجات
  .برد خواهد بیشتري سهم

 

نامرغوب مرتع از سهم 25 با کند می برابري مرغوب مرتع از سهم 12



نظام بهره برداري از مراتعنظام بهره برداري از مراتع
.می گردد بردارهایش نصیب او سهم باشد نداشته پسري متوفی اگر
 اعضاي به باید اول درجه در بفروشد را مرتعش خواست کسی اگر

 خود هاي تش هم به نتوانست صورتیکه در گردد معامله وارد خانواده
 هم از یکی به تش افراد تمام اجازه با اینصورت غیر در .فروشد می
 ممکن غیر عمال ایل از خارج به مرتع فروختن لذا و خود هاي ایل

.است
   .نماید کشت و زده شخم را مرتع ندارد حق کسی نظام این در

نیست؟ مشخص مرتع از بهره برداري با مرتع از سهم رابطه :نکته



رابطه سهم از مرتع با بهره برداري از مرتعرابطه سهم از مرتع با بهره برداري از مرتع
گوسفند 10 با باشد داشته مرتع از سهم 100 کسی است ممکن
گوسفند 100 با مرتع از سهم یک کسی

چیست؟ سهم ها کارکرد و نقش :لذا
دارد؟ افراد براي مزیتی چه مرتع از بیشتر سهم



رابطه سهم از مرتع با بهره برداري از مرتعرابطه سهم از مرتع با بهره برداري از مرتع
 و دارند مراتع از سهم قشالق در هم و ییالق در هم ایل افراد از کدام هر

.نیست مساوي سهم ها این
دارد قشالق در سهم 2 و ییالق در سهم 5 فردي مثال

 بچراند گوسفند خود سهم از بیش قشالق مراتع در فرد این اگر لذا
دهد قرار دیگران اختیار در را خود سهم ییالق مراتع در می تواند



نظام بزرگ ماکلی در مراتعنظام بزرگ ماکلی در مراتع
قشقایی ایل

 بر فرد یک نسبی یا مطلق مالکیت بهره برداري نظام نوع این ویژگی
 علف حق( تعلیف حق مرتع از بهره برداري براي دامدار و بوده مراتع

  .نماید می پرداخت )چر
 خان به ساله هر مرتع ار استفاده براي که مالیاتی به ها قشقایی

 .می گویند بگیر گله اصطالحا می دادند
 .می گیرد قرار بنکو یک اختیار در مرتع اجازه کسب از پس
.می نماید بنکوها بین مراتع تقسیم مسئول را کدخداها خان ساله هر



نظام بزرگ ماکلی در مراتعنظام بزرگ ماکلی در مراتع
 )راس 300( گوسفند بر یک تعلیف ظرفیت اساس بر مراتع

 قرار آنان اختیار در بنکو هر دامهاي تعداد براساس و ارزیابی
 .گرفت می

 تصمیم بنکو چتد یا یک داد نمی را بکو دامهاي کفاف مراتع اگر
.نمایند اجاره خان از نیز را دیگري مراتع گرفتند می
 هاي تعاونی گیري شکل موجب مرتع بر اختصاصی مالکیت گاهی

  .گردید می نیز دامداري



تعاونی هاي دامداري براي بهره برداري از مراتعتعاونی هاي دامداري براي بهره برداري از مراتع
مرتع در مالکی خرده نظام

  فرد هر .نیست مطرح خویشاوندي و خانوادگی روابط نظام این در
  نیز اسناد در مالکیت این و دارد مرتع از خاصی مقدار بر مالکیتی

.است آمده
  چه دام تعداد اینکه براساس و باشد داشته گله چند است ممکن روستا هر

.می شناسند گله سر فرد همان نام به را آن است بیشتر کسی
  گله گرداندن براي .خورد می سند سرگله نام به روستا هر مراتع بنابراین

  چراندن به مزد دریافت ازاي در که است نیاز چوپان دو به حداقل ها
  مرتع دان قرار اختیار در ازاي در داران مرتع لذا .پردازند می گله

  یا هزینه پرداخت در را انان مشارکت می کنند سعی دیگران به خود
  .نمایند جلب چوپانان مزد



نهاد سازي
درصد از تولید  80درصد از سهم بازار شیر،  99حدود  سوئدتعاونی هاي  -

.درصد از تولید حبوبات را به خود اختصاص داده اند 70گوشت گاوي و 
درصد از سهم  20درصد از تولیدات کشاورزي و  50 آلمانتعاونی هاي  -

.بانکداري را در اختیار دارند
 38درصد از پرورش دام و  97درصد از تولید شیر،  97 دانماركدر کشور  -

.درصد از کاالهاي مصرفی به تعاونی ها اختصاص دارد
درصد از تولید نوشیدنی ها در اختیار تعاونی هاي  43درصد تولید لبنیات و   80

.است پرتغالکشور 
جهت ( درصد مازاد گندم تولیدي  70درصد تولید فرآورده هاي لبنی و   90

.به تعاونی ها اختصاص دارد اروگوئهدر ) صادرات



درصد از تولیدات برنج و صید انواع ماهی را در اختیار  90 ژاپنتعاونی هاي  -
دارند و از مهمترین تعاونی هاي این کشور تعاونی هاي بازاریابی و عرضه 

.محصوالت کشاورزي اند
درصد از بازاریابی  40.توسط تعاونی ها انجام می شود جنوبی کرهماهیگیري  -

.کشاورزي در کشور کره جنوبی توسط تعاونی ها انجام می شود
درصد 50درصد تولید شیر کشور،  40درصد از محصوالت لبنی 62 کانادادر 

درصد شیر یارانه اي کشور و همچنین توزیع 70تولید پنیر را در کشور و توزیع 
.درصد شیر یارانه اي کشور را بعهده دارند60

را عهده دار درصد تولید 16تولید گوشت قرمز تعاونی هاي در ایران در بخش 
درصد از تولید تخم مرغ، 9درصد از تولید گوشت مرغ، 17می باشند و همچنین 

.را بعهده دارد درصد از تولیدات سوسیس و کالباس14



  179 گرفت نام زمین اجالس که برزیل در ریو اجالس در
 دغدغه یک به عنوان را زمین شدن گرم موضوع  کشور
 که داده قرار نظر مد محیط زیست و فقر پایدار، توسعه
  شد پایدار توسعه منشور عنوان به 21 کار دستور به منجر

 توسعه می خواهید که را هرجایی می گوید 21 کار دستور
  محلی استراتژي محلی توسعه .نپیچید نسخه باال از دهید

  روستا در باید روستاها رايب دیگر عبارت به ؛می خواهد
.بزرگ شهرهاي در نه کرد برنامه ریزي

٩۵
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 مشترك همکاري از )2008 تا 2003( سال شش مدت به پروژه این
 طول به متحد ملل برنامه و مراتع و جنگل ها سازمان

 و خانوار 712 روستا، 31 هکتار، هزار 144 .می انجامد
 هزار 18 پروژه این در .بودند دخیل پروژه این در نفر 3290
  و دولت کمک توسط هکتار 9000 که می شود نهال کاري هکتار
 ایشان شدن توانمند از پس که مردم توسط فقط هکتار 9000
 را آن اهداف مثبت تحقق پروژه ارزیابی .می گردد انجام
 و نمونه عنوان به دیگر مناطق در می تواند که می دهد نشان
٩۶  .شود مطرح الگو
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  در .است شده ترسیم پروژه براي جهانی و محلی ملی، هدف سه
 سطح در ،”اقتصادي ـ اجتماعی شرایط بهبود“ محلی سطح
 به ”کربن ترسیب“ جهانی سطح در و ”مراتع احیاي“ ملی

 این براي که اعتباري کل .می شوند قلمداد هدف سه عنوان
 که می باشد دالر میلیون 1/7 شده گرفته نظر در پروژه

  که است 1389 سال تا 1383 سال از ساله شش آن تخصیص
 محیط جهانی صندوقGEF سهم %40 و ایران سهم 60%

 هزار 426 کار بودن مثبت به توجه با البته .می باشد زیست
٩٧  .است شده اضافه پروژه این به نیز دالر
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٩٨
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پس انداز 
جوامع

طرح هاي 
اعتباري خرد

صندوق 

پروژه

صندوق 
 اعتبارات خرد

پروژه

فعالیت 
زا هاي در آمد

انرژي 

جایگزین

انرژي 
 هاي نو و
جایگزین

سازما
دیگر نهاي

بهبود 

تولید

بهبود 
تکنولوژي هاي 

تولید

افزای
ش درآمد

کاهش 
وابستگی به مرتع
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استانداردهاي زندگی

بهبود  
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افزایش 
ظرفیت ترسیب 
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بهره گیري  
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شرایط زندگی

ت فعالی
ھا

ندفرآي ندهستا نتیجه

کمبود اعتبار

مهارتهاي 

ھای درآمدزا

مهارتهاي 
 ناکافی درباره شغل
ھای درآمدزا

دسترسی 
محدود به وام هاي 

معمول دولتی

منابع محدود 
درآمد

دوري از بازار

مشکل



 ،بانکها به مردم محدود دسترسی و کم درآمدي منابع به توجه با
 اعتبارات خرد پس انداز طرح ،بازار از دوري و مهارتها کمبود

 عنوان به مردم پس اندازهاي محدود این .می گیرد شکل
 اگر و باشد نظر مد می تواند مشارکت این محرك موتور

 این در .می گیرد شکل درآمدزا هاي¬فعالیت باشد اینطور
 تدریج به مردم گرفت شکل روستائی توسعه گروه وقتی پروژه

 پس انداز و انتقال اعتباري خرد صندوق در را خود پول هاي
  .می کنند

١٠٠
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: اعتباري خرده صندوق قانون
  گروهی، ضمانت اساس بر و ضمانت بدون ـ
 محلی، و مردمی مدیریت ـ
 مردم، واقعی نیازهاي اساس بر ـ 
  کوتاه مدت، و کم وام هاي با اولویت بندي ـ
 محیط که طرحهایی از دسته آن و تولیدي طرحهاي از حمایت ـ

  نمی اندازند، مخاطره به را طبیعی منابع و زیست
بانکها نه مردم توسط قوانین وضع ـ

١٠١
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 به وسیله مصرفی یا اشتغال زا طرح هاي براي وام درخواست
 گروه همان یا روستا در گرفته شکل محلی سازمان اعضاي
 توسعه گروه هفتگی جلسه در و شده انجام روستایی توسعه

 و شده پرداخت وام سپس می شود؛ تصویب و بررسی روستایی
 این در .می گیرد صورت وام گیرندگان توسط بازپرداخت

 است مردم با مدیریت نمی خواهد، ضامن وام اعطاي پروژه،
 و کم وامهاي .می شود انجام واقعی مدیریت اساس بر که

 که تولیدي طرحهاي .می خورد محرومین درد به کوتاه مدت
١٠٢  .است اولویت در نبرد بین از را طبیعی منابع و زیست محیط
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 مردم کنار در تصمیم گیري که است این بر اعتقاد روستایی توسعه در
  .نباشند آنها که جایی در تصمیم گیري تا است موثر بیشتر محلی
 جلسات روش این با .مشکل خود نه هستند مشکل حل راه مردم

 صندوق و شدند متقاعد تا گرفته شکل روستا مردم با متعددي
 دارند، جلسه بار یک هفته دو هر و دادند تشکیل را روستا توسعه

 603 تاکنون .دارند رئیس یک و منشی یک و می کنند پس انداز
 با جلسه 1377 .شدند عضو نفر 1135 واقع در زن 522 و مرد

 توسعه گروه 32 تاکنون . است شده تشکیل تأخیر کمترین
است شده تاسیس روستائی

١٠٣
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 بیان بومی دانش عنوان به کالس ها در را خود تجربه محلی مردم
 بخش بین ارتباط .است کاربردي کامالً  خروجی ها و می کنند

 همین که است شده بخش دو هر بالندگی باعث تحقیق و اجرا
 مجریان اعتقاد .می باشد ملموس کامالً پروژه این انجام در امر

 محل در .است فقرزدائی کلید سوادآموزي که است این پروژه
 به دبستانی پسران و دختران از محدودي تعداد پروژه اجراي

 توجه مورد سوادآوزي که است الزم لذا و می روند دبیرستان
 پدران و مادران براي سوادآموزي آموزش کالس .گیرد قرار

شد ایجاد فرهنگ سازي هدف با منطقه این در بی سواد
١٠۴
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 طرح، 298 به اعتباري، خرد صندق هاي تشکیل از سال سه از پس

  پس انداز از توسعه گروه 21 در )142( مصرفی و )156( مولد

 اشتغال طرح 615 و تومان 24800000 مبلغ به و مردم خود

 وام تومان میلیون 194 مبلغ به گروه 22 به مرحله 5 در مولد

 .بوده اند زنان وام گیرندگان درصد 66 که شده پرداخت

١٠۵
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  رفع به به مراتب شود تعیین مردم خود توسط روستا توسعه اولویت هاي
  با موارد بیشتر در که می کند کمک بیشتر آنها نیازهاي

  می گیرد انجام منطقه از خارج مدیران توسط که نیازسنجی هایی
  ترتیب به مردم توسعه اي اولویت هاي پروژه این در .است متفاوت

  از غیر یعنی( جایگزین شغل آموزش آشامیدنی،  آب بهبود
  داشته وجود هم دیگري درآمد منبع یک دامداري و کشاورزي

  و )بمانند روستا در نمی توانند روستائیان صورت این غیر در باشد
  بهداشت خانه ششم، اولویت در برق رسانی و بود مراتع احیاي

  بود هجدهم اولویت مخابرات و هفدهم آسفالت دهم،
١٠۶
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  کرد، توجه آن به باید پروژه این در که دیگري دستاورد•
.می باشد است پروژه اي هر موفقیت شرط که ترویج و مستند سازي

  مردم خود توسط آن مدیریت معنی به که است پروژه پایداري
  که شده تشکیلCDRMC کمیته پایداري بحث در .می باشد

  سه و توسعه گروه هاي منشی هاي و رییس منتخبین از نفر 7 شامل
  و شهرستان اسالمی شوراي رئیس شهرستان، فرماندار ترتیب به نفر

  مدیریت کار کمیته این و دارند شرکت استان طبیعی منابع نماینده
.دارد عهده بر را پروژه بر نظارت و

١٠٧
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  و انسانی منابع کردن توانمند و است انسانی منابع توسعه اصلی محور• 
است عظیم سرمایه این توانمندیهاي و قابلیتها از استفاده

.می باشد موفقیت اولیه شرط پروژه دست اندرکاران قلبی اعتقاد ـ
.است اعتبار تخصیص از مهمتر معتبر متخصص نیروي ـ
  .گرفت فرا را آنها بومی دانش باید و هستند معلم روستائیان ـ
  .است روستایی توسعه رمز روستایی زنان توانمندسازي ـ
.است پایدار و موثر ،باال به پائین تصمیم گیري ـ
.است طبیعی منابع حفظ الزمه ،جامع نگر رویکرد ـ
.اهداف تامین کننده و محرومین مشکل گشاي کوتاه مدت و کم وام هاي ـ ١٠٨
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راهکارهاي توسعه زندگی عشایريراهکارهاي توسعه زندگی عشایري
مراتع – بازار به عشایر دسترسی براي مناسب هاي جاده احداث :جادهجاده  

کوچ مسیر و
نیاز مورد مواد و علوفه دام، خرید براي مناسب وام پرداخت  ::واموام  
و خشکسالی خصوص به بحران مواقع در علوفه تدارك و تامین  ::علوفهعلوفه  

سیل
و ایالت هماهنگی با آنان قرق و مراتع احیا و  بازسازي  ::مراتعمراتع  تقویتتقویت  

منطقه هر عشایر
مواقع در خصوص به هایشان دام و عشایر براي مناسب آب تامین  ::آبآب  

غیره و خشکسالی مانند بحرانی



راهکارهاي توسعه زندگی عشایريراهکارهاي توسعه زندگی عشایري
توزیع و عشایر تولیدات خرید جهت  ::عشایريعشایري  تعاونیتعاونی  شرکتشرکت  تاسیستاسیس  

  آنان اساسی مایحتاج
مواد قیمت داشتن نگه پایین از اجتناب  ::تولیداتتولیدات  مناسبمناسب  گذاريگذاري  قیمتقیمت  

  فعالیت سودآوري عدم به منجر به که عشایر تولیدات خصوص به غذایی
  ناپایدار آینده در را آنان تولید توان و گردد می کشاورزي و دامداري

.کند می
یکجا عشایر که مناطقی در بیشتر  ::دامداريدامداري  کوچککوچک  واحدهايواحدهاي  تاسیستاسیس  

  در کافی اعتبارات ارائه و هستند یکجانشینی به مایل یا اند شده نشین
زمینه این



راهکارهاي توسعه زندگی عشایريراهکارهاي توسعه زندگی عشایري
مانند عشایري تولیدات با مرتبط صنایع خصوص به  ::دستیدستی  صنایعصنایع  توسعهتوسعه  

. . . و قالی گلیم،
جهت دامپروري و کشاورزي ادغام سیاست اتخاذ  ::کشاورزيکشاورزي  توسعهتوسعه  

آنان کامل اشتغال و کشاورزي بخش از عشایر اساسی احتیاجات تامین
صنایع بخش به کار نیروي مازاد انتقال  ::روستاییروستایی  مناسبمناسب  صنایعصنایع  تاسیستاسیس  

عشایر مهاجرت از جلوگیري براي
  و درمانگاهها تاسس عشایر، بیمه سیاست اتخاذ  ::درماندرمان  وو  بهداشتبهداشت  توسعهتوسعه  

  اختیار در و تهیه و عشایر براي مناسب بیمارستانهاي و بهداشت هاي خانه
. . . و بندي شکسته وسایل دارو،  مانند بهداشتی اولیه امکانات گذاشتن



راهکارهاي توسعه زندگی عشایريراهکارهاي توسعه زندگی عشایري

مدارس تاسیس همگانی، آموزش کردن فراگیر :آموزشآموزش  توسعهتوسعه 
 آموزش موسسات ایجاد و روزي شبانه مدارس خصوص به مناسب

عشایر با مرتبط عالی
و جمعیت از مناسب برآوردهاي ایجاد  ::مطالعاتیمطالعاتی  مراکزمراکز  تاسیستاسیس 

  و جامعه رفاه و اشتغال تولید، از آنان سهم عشایر، تولیدي توان
 الزم راهکارهاي بررسی منظور به مناسب مطالعاتی فضاي ایجاد
عشایري جوامع توسعه براي




