
i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 6

کارایی دستورالعمل ممیزی مرتع در کاهش دام مازاد

 * استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
a.mohebi@rifr-ac.ir :پست الکترونیک

علی محبی*

اضافـه شـده و در تبصره 1 مـاده 3 همین قانون، بهرهبـرداری از مراتعی 
کـه دارای طـرح مرتـع داری نیسـتند نیز به اخذ مجـوز )پروانـه چرا( از 
منابـع طبیعی منوط شـد )فیـاض، 1396(. با نگاهی گـذرا به تاریخچه 
قوانیـن منابـع طبیعـی )بی نـام، 1384( مالحظـه میشـود کـه باوجـود 
کاسـتیها، نقاط قوت بسـیاری در متن قوانین نهفته اسـت. این موضوع 
یـادآور وجـود الزامـات قانونی اسـت کـه درصـورت اجرا میتـوان تا 
حـدود زیـادی از تخریـب منابـع طبیعـی پیشـگیری کـرد )شـکل 1(. 
مدیریـت مراتع کشـور بـر مبنای پروانه هـای چرا نیـز از این قاعده 
مسـتثنی نیسـت. مدیریـت مرتع  براسـاس پروانه هـای چرا بـا توجه به 
برخـی مـدارک موجود از سـال 1320 شـروع شـد. پس از ملی شـدن 
مراتـع، دسـتورالعمل های مختلفـی بـا مختصـر تغییراتی در  آنهـا، برای 
ممیـزی و سـاماندهی مراتـع و صدور پروانه هـای چرا به نـام مرتع داران 
ذی حـق، تصویـب و ابـالغ شـد. در این راسـتا دسـتورالعمل های قبلی 
نیـز باطـل و از درجـه اعتبار سـاقط شـدند. آخرین  آنها دسـتورالعمل 
ابالغـی مورخه 1395/6/2 اسـت که در سـه فصل تنظیـم و برای اجرا 
بـه اسـتان ها ابـالغ شـد )بی نـام، 1395(. در ایـن دسـتورالعمل اشـاره 
شـده اسـت که پروانـه مرتـع داری )پروانه چـرای دام( به مجـوزی گفته 
می شـود کـه بـا در نظر گرفتن ظرفیـت مرتع، فصل چرا، مدت و سـابقه 
بهره بـرداری به نام اشـخاص واجد شـرایط ) مرتـع دار( بـرای تعلیف دام 
در یـک دوره و بـا توجـه بـه عـرف محـل در یـک مرتـع بـا محدوده 
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1202 شمسـی، سـال تشـکیل وزارت فوایـد عامه در زمـان حکومت 
فتحعلي شـاه قاجـار را ميتوان سـرآغاز توجـه دولت بـه منابع طبیعي 
دانسـت؛ امـا شـکلگیري ظاهري اداره هـا براي مدیریـت منابع طبیعي 
عمـاًل از سـالهاي بعـد آغـاز شـد. تاریخچه توجـه قانونـي دولت به 
جنگلهـا و مراتـع بـه اسـفندماه سـال 1302 برمیگـردد کـه طی آن 
مصوبـه شـماره  9115 از تصویـب هیئت وزیران گذشـت و به موجب 
آن نظام نامـه جنگلبانـي ایران تنظیم شـد. اولین مصوبـه هیئت دولت 
بـراي حفاظـت از جنگلهاي ایران در سـال 1304 صـورت گرفت. 
17 دي مـاه سـال 1321 نخسـتین قانـون سـازمان جنگلبانـي ایران 
بـه تصویـب مجلس شـوراي ملي رسـید. همچنیـن در تیرماه سـال 
1338 قانـون جنگلهـا و مراتع مشـتمل بـر 28 مـاده و 22 تبصره 
در مجلـس تصویـب شـد )فیـاض، 1397(. سـپس هیئـت وزیران 
در جلسـه مورخـه 1341/10/27 قانـون ملـي شـدن جنگلها را 
به تصویـب رسـاند. در سـال 1346 وزارت منابـع طبیعي تشـکیل 
شـد و در 30 مـرداد سـال 1346 قانـون حفاظت و بهره بـرداري از 
جنگلها و مراتع کشـور به تصویب رسـید؛ ولی عمـر وزارت منابع 
طبیعی به درازا نکشـیده و بـا انحالل آن در تاریـخ 1350/11/14 
بـا وزارت کشـاورزي وقت ادغام شـد. بسـیاری از قوانین موجود 
منابع طبیعی کشـور بـا مختصر تغییراتی، یادگار آن دوره هسـتند. 
دربـاره مدیریـت مراتـع بـا پروانه هـای چرا نیـز باید عنـوان کرد 
کـه پـس از ملـي شـدن جنگلهـا و مراتـع در سـال 1341، 
به موجب تصویب نامه شـماره 6/11990 مورخـه 1342/7/10 
هیئـت وزیـران، دریافـت پروانه چرا بـراي دامداران الزامي شـد. 
همچنیـن به مدت یک سـال فرصت داده شـد تا ایـن پروانه های 
چـرا از سـازمان جنگلباني وقـت دریافت شـود. در این مرحله، 
هـدف از صـدور پروانـه چـرا، اعمال مالکیـت دولت بـر مراتع 
و جلوگیـري از پرداخـت حـق علف چـر از سـوي دامـداران 
بـه افـراد محلـي و مالـکان قبلـي بـوده اسـت؛ ولـي بعدهـا، 
عالوه براینکـه پروانه هـاي چـرا از نظر محتوا تکامل بیشـتري 
پیـدا کردنـد، همین پروانه ها مبنـاي تهیه طرحهـاي مرتع داري 
طـرح  تعاریـف   1348 سـال  در   .)1384 )بی نـام،  شـدند 
مرتـع داری، واحـد دامـی و ظرفیـت چـرا بـه قوانیـن موجود 

شکل 1- کنترل قاچاق موسیر و تره کوهی در مراتع دشت الله واژگون شهرستان 
کوهرنگ، 1396/5/27
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مشـخص توسـط اداره کل )هیئـت ممیـزی( پـس از اتمام ممیـزی مرتع 
صـادر می شـود )بهـزاد، 1381(. همچنیـن در مراتعـی کـه فاقـد طرح 
مرتـع داری مصـوب هسـتند، ایـن مجـوز مبنـای مدیریت صحیـح این 
مراتع محسـوب می شـود. فصل سـوم شـیوه نامه مذکور، شـرایط ابطال 
پروانه هـای چـرا را بیـان کـرده اسـت. در بنـد 2، 3 و 6 آن، به ترتیـب 
ابطـال پروانـه چـرای اجـاره  دادن یا واگـذار  کـردن، ترک دامـداری به 
مـدت 2 سـال متوالـی و نپرداختن حق علف چر برای 3 سـال متوالی یا 
5 سـال متنـاوب به صراحت عنوان شـده اسـت. باوجود ایـن مصوبات، 
در بسـیاری از مراتـع دامـداران بـدون پروانـه در عرصه حضـور دارند. 
درمقابـل، تعـداد پروانـه داران بـدون دامـی که سـال های زیادی اسـت 
تـرک دامـداری کرده انـد نیـز کـم نیسـت. تبانی هـای بهره بـرداران در 
اسـتفاده از پروانـه پروانـه داران بـدون دام، برای حضـور دام غیرمجاز یا 
پوشـش دام مـازاد نیز به وفور به چشـم می خـورد. تعـدادی از دامداران 
سـال ها نسـبت به پرداخت حق علف چر اقـدام نکرده انـد ولی همچنان 
صاحـب پروانه انـد. یـا اینکـه تعـداد و ترکیـب دام هـا با گذشـت زمان 
دچـار تغییر و دگرگونی شـده ولی همان ترکیب زمان ممیـزی مراتع در 
متـن پروانه هـای تاریخ قدیمی )که تعدادشـان هم کم نیسـت( قید شـده 
اسـت. در برخـی از مناطـق در زمان ممیـزی مرتع  به دلیـل عدم اطالع 
بهره بـرداران از فلسـفه صـدور پروانه هـا و تـرس از پرداخـت مالیـات 
بیشـتر بـه دولت،تعداد دام خـود را کمتر از تعـداد واقعی اقـرار کرده اند. 
تغییـرات پوشـش گیاهـی ناشـی از تغییـرات آب وهوایـی نیـز در 
پروانه هـا نادیـده گرفتـه شـده و تأکیـد شـیوه نامه بـر صـدور پروانـه 
بـرای یک بـار )بنـد 4 شـرایط عمومـی از فصـل دوم( بـا ایـن واقعیت 
سـازگاری نـدارد. در راسـتای حـل نارسـایی اخیـر، تبصـره 1 بند 31 
بخـش ممیـزی مرتـع از فصـل دوم شـیوه نامه، بـه ادارات کل اجـازه 
داده اسـت درصـورت ضـرورت، هـر سـاله قبـل از حضـور دام، زمان 
و ظرفیـت چـرا را تعییـن و بـرای رعایـت بـه مرتـع داران، به طـور 
کتبـی اعـالم کننـد. بـا توجـه بـه گـزارش نیک نـژاد در همایـش ملی 
وجـود  مبنی بـر  کـرج،  کالک  مـاه 1397در  اردیبهشـت  مرتـع داری 
230 نفـر کارشـناس مرتـع در سـطح کل اسـتان ها، تعییـن ظرفیـت 
می رسـد. به نظـر  بعیـد  کارشـناس  تعـداد  ایـن  بـا  مراتـع  سـاالنه 

چهبایدکرد؟
بـا وجـود نارسـایی های گفتـه شـده، هنـوز تبصـره و بندهایـی وجود 
دارد کـه می تـوان بـا اسـتناد بـه  آنهـا از حضـور دام مـازاد و غیرمجاز 
در عرصه هـای مرتعـی پیشـگیری کرد. نمونـه آن اجـرای بند  های بیان 
شـده )2، 3 و 6( اسـت. نظـر بـه تـرک دامـداری از سـوی بسـیاری از 
پروانـه داران، همچنیـن حضور بسـیاری از دامـداران بـدون پروانه که به 
اشـکال مختلـف، دام غیرمجـاز بـه عرصه هـای مرتعـی وارد می کننـد، 

درصـورت اجـرای دقیـق قوانین موجـود تا حـدود زیادی می تـوان از 
حضـور دام های غیرمجاز و درنتیجه فشـار زیاد بر مراتع، کاسـت. مثال 
بارز آن کنترل مدیریت کوچ در مراتع سـمیرم، شـهرضا و فریدن اصفهان 
در چند سـال اخیر اسـت. برخی از کارشناسان به  بهانه افزایش احتمًالی 
تعـداد دام در مراتـع ناشـی از فعالیت مجـدد ترک دامداری کننـدگان، از 
اجـرای بنـد 2 و 3 فصل سـوم شـیوه نامه مذکـور امتناع می کننـد؛ ولی 
چنانچـه قـدرت کاذب پروانه هـای چـرا در به رسـمیت شـناختن  آنهـا 
به عنـوان سـند دولتی، گرفته شـده و به عبارتـی پروانه برای دام باشـد و 
ایـن امر بـه بـاور بهره برداران برسـد، انگیـزه تالش بـرای حفظ حقوق 
عرفـی و امیـد به اسـتفاده از مزایای اجـرای طرح های ملـی و غیرملی 
احتمًالـی آتـی در مراتع در بین تـرک دامداری کننـدگان کاهش خواهد 
یافـت. به عـالوه اینکـه بازگشـت به دامـداری بـرای چنین افـرادی که 
بیشـتر شهرنشـین شـده و بـه مشـاغل دیگـری پرداخته  انـد، به راحتی 
میسـر نخواهـد شـد. موضـوع مهـم دیگـر کاهـش تدریجی فشـار دام 
بـر مراتـع اسـت. بدیـن ترتیـب کـه بـا الـزام بهره بـرداران بـه معرفـی 
قرق بانـان و حمایـت قانونـی از  آنهـا در گام نخسـت از ورود دام هـای 
غیر خـودی )غریبـه( بـه مرتع جلوگیـری می شـود )شـکل 2(. به دنبال 
آن نیـز بـا اعمـال قوانین مذکـور برای دامـداران خودی، تا حـد زیادی 
می تـوان در کنتـرل ورود دام هـای مـازاد بـه مراتـع، موفـق عمـل کرد.
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