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کارایی دستورالعمل ممیزی مرتع در کاهش دام مازاد
علی محبی

*

اضافـه شـده و در تبصره  1مـاده  3همین قانون ،بهرهبـرداری از مراتعی
کـه دارای طـرح مرتـعداری نیسـتند نیز به اخذ مجـوز (پروانـه چرا) از
منابـع طبیعی منوط شـد (فیـاض .)1396 ،با نگاهی گـذرا به تاریخچه
قوانیـن منابـع طبیعـی (بینـام )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 پروانههـای چرا نیـز از این قاعده
مسـتثنی نیسـت .مدیریـت مرت ع براسـاس پروانههـای چرا بـا توجه به
برخـی مـدارک موجود از سـال  1320شـروع شـد .پس از ملی شـدن
مراتـع ،دسـتورالعملهای مختلفـی بـا مختصـر تغییراتی درآنهـا ،برای
ممیـزی و سـاماندهی مراتـع و صدور پروانههـای چرا بهنـام مرتعداران
ذیحـق ،تصویـب و ابلاغ شـد .در این راسـتا دسـتورالعملهای قبلی
نیـز باطـل و از درجـه اعتبار سـاقط شـدند .آخرینآنها دسـتورالعمل
ابالغـی مورخه  1395/6/2اسـت که در سـه فصل تنظیـم و برای اجرا
بـه اسـتانها ابلاغ شـد (بینـام .)1395 ،در ایـن دسـتورالعمل اشـاره
شـده اسـت که پروانـه مرتـعداری (پروانه چـرای دام) به مجـوزی گفته
میشـود کـه بـا در نظر گرفتن ظرفیـت مرتع ،فصل چرا ،مدت و سـابقه
بهرهبـرداری بهنام اشـخاص واجد شـرایط (مرتـعدار) بـرای تعلیف دام
در یـک دوره و بـا توجـه بـه عـرف محـل در یـک مرتـع بـا محدوده

 1202شمسـی ،سـال تشـكيل وزارت فوايـد عامه در زمـان حكومت
فتحعليشـاه قاجـار را ميتوان سـرآغاز توجـه دولت بـه منابع طبيعي
دانسـت؛ امـا شـكلگيري ظاهري ادارههـا براي مديريـت منابع طبيعي
عملاً از سـالهاي بعـد آغـاز شـد .تاريخچه توجـه قانونـي دولت به
جنگلهـا و مراتـع بـه اسـفندماه سـال  1302برمیگـردد كـه طی آن
مصوبـه شـماره 9115از تصويـب هیئت وزيران گذشـت و بهموجب
آن نظامنامـه جنگلبانـي ايران تنظيم شـد .اولين مصوبـه هيئت دولت
بـراي حفاظـت از جنگلهاي ايران در سـال  1304صـورت گرفت.
 17ديمـاه سـال  1321نخسـتين قانـون سـازمان جنگلبانـي ايران
بـه تصويـب مجلس شـوراي ملي رسـید .همچنیـن در تيرماه سـال
 1338قانـون جنگلهـا و مراتع مشـتمل بـر  28مـاده و  22تبصره
در مجلـس تصویـب شـد (فیـاض .)1397 ،سـپس هیئـت وزيران
در جلسـه مورخـه  1341/10/27قانـون ملـي شـدن جنگلها را
بهتصويـب رسـاند .در سـال  1346وزارت منابـع طبيعي تشـکیل
شـد و در  30مـرداد سـال  1346قانـون حفاظت و بهرهبـرداري از
جنگلها و مراتع كشـور بهتصويب رسـید؛ ولی عمـر وزارت منابع
طبیعی بهدرازا نکشـیده و بـا انحالل آن در تاریـخ 1350/11/14
بـا وزارت كشـاورزي وقت ادغام شـد .بسـیاری از قوانین موجود
منابع طبیعی کشـور بـا مختصر تغییراتی ،یادگار آن دوره هسـتند.
دربـاره مدیریـت مراتـع بـا پروانههـای چرا نیـز باید عنـوان کرد
کـه پـس از ملـي شـدن جنگلهـا و مراتـع در سـال ،1341
بهموجب تصويبنامه شـماره  6/11990مورخـه 1342/7/10
هيئـت وزيـران ،دريافـت پروانه چرا بـراي دامداران الزامي شـد.
همچنیـن به مدت يكسـال فرصت داده شـد تا ايـن پروانههای
چـرا از سـازمان جنگلباني وقـت دريافت شـود .در اين مرحله،
هـدف از صـدور پروانـه چـرا ،اعمال مالكيـت دولت بـر مراتع
و جلوگيـري از پرداخـت حـق علفچـر از سـوي دامـداران
بـه افـراد محلـي و مالـكان قبلـي بـوده اسـت؛ ولـي بعدهـا،
عالوهبراينكـه پروانههـاي چـرا از نظر محتوا تكامل بيشـتري
پيـدا کردنـد ،همين پروانهها مبنـاي تهيه طرحهـاي مرتعداري
طـرح
شـدند (بینـام .)1384 ،در سـال  1348تعاریـف
شکل  -1کنترل قاچاق موسیر و تره کوهی در مراتع دشت الله واژگون شهرستان
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مشـخص توسـط ادارهکل (هیئـت ممیـزی) پـس از اتمام ممیـزی مرتع
صـادر میشـود (بهـزاد .)1381 ،همچنیـن در مراتعـی کـه فاقـد طرح
مرتـعداری مصـوب هسـتند ،ایـن مجـوز مبنـای مدیریت صحیـح این
مراتع محسـوب میشـود .فصل سـوم شـیوهنامه مذکور ،شـرایط ابطال
پروانههـای چـرا را بیـان کـرده اسـت .در بنـد  3 ،2و  6آن ،بهترتیـب
ابطـال پروانـه چـرای اجـاره دادن یا واگـذارکـردن ،ترک دامـداری به
مـدت  2سـال متوالـی و نپرداختن حق علفچر برای  3سـال متوالی یا
 5سـال متنـاوب بهصراحت عنوان شـده اسـت .باوجود ایـن مصوبات،
در بسـیاری از مراتـع دامـداران بـدون پروانـه در عرصه حضـور دارند.
درمقابـل ،تعـداد پروانـهداران بـدون دامـی که سـالهای زیادی اسـت
تـرک دامـداری کردهانـد نیـز کـم نیسـت .تبانیهـای بهرهبـرداران در
اسـتفاده از پروانـه پروانـهداران بـدون دام ،برای حضـور دام غیرمجاز یا
پوشـش دام مـازاد نیز بهوفور بهچشـم میخـورد .تعـدادی از دامداران
سـالها نسـبت به پرداخت حق علفچر اقـدام نکردهانـد ولی همچنان
صاحـب پروانهانـد .یـا اینکـه تعـداد و ترکیـب دامهـا با گذشـت زمان
دچـار تغییر و دگرگونی شـده ولی همان ترکیب زمان ممیـزی مراتع در
متـن پروانههـای تاریخ قدیمی (که تعدادشـان هم کم نیسـت) قید شـده
اسـت .در برخـی از مناطـق در زمان ممیـزی مرتع بهدلیـل عدم اطالع
بهرهبـرداران از فلسـفه صـدور پروانههـا و تـرس از پرداخـت مالیـات
بیشـتر بـه دولت،تعداد دام خـود را کمتر از تعـداد واقعی اقـرار کردهاند.
تغییـرات پوشـش گیاهـی ناشـی از تغییـرات آبوهوایـی نیـز در
پروانههـا نادیـده گرفتـه شـده و تأکیـد شـیوهنامه بـر صـدور پروانـه
بـرای یکبـار (بنـد  4شـرایط عمومـی از فصـل دوم) بـا ایـن واقعیت
سـازگاری نـدارد .در راسـتای حـل نارسـایی اخیـر ،تبصـره  1بند 31
بخـش ممیـزی مرتـع از فصـل دوم شـیوهنامه ،بـه ادارات کل اجـازه
داده اسـت درصـورت ضـرورت ،هـر سـاله قبـل از حضـور دام ،زمان
و ظرفیـت چـرا را تعییـن و بـرای رعایـت بـه مرتـعداران ،بهطـور
کتبـی اعلام کننـد .بـا توجـه بـه گـزارش نیکنـژاد در همایـش ملی
مرتـعداری اردیبهشـت مـاه 1397در کالک کـرج ،مبنیبـر وجـود
 230نفـر کارشـناس مرتـع در سـطح کل اسـتانها ،تعییـن ظرفیـت
سـاالنه مراتـع بـا ایـن تعـداد کارشـناس بعیـد بهنظـر میرسـد.

چه باید کرد؟

بـا وجـود نارسـاییهای گفتـه شـده ،هنـوز تبصـره و بندهایـی وجود
دارد کـه میتـوان بـا اسـتناد بـهآنهـا از حضـور دام مـازاد و غیرمجاز
در عرصههـای مرتعـی پیشـگیری کرد .نمونـه آن اجـرای بندهای بیان
شـده ( 3 ،2و  )6اسـت .نظـر بـه تـرک دامـداری از سـوی بسـیاری از
پروانـهداران ،همچنیـن حضور بسـیاری از دامـداران بـدون پروانه که به
اشـکال مختلـف ،دام غیرمجـاز بـه عرصههـای مرتعـی وارد میکننـد،

درصـورت اجـرای دقیـق قوانین موجـود تا حـدود زیادی میتـوان از
حضـور دامهای 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 بهبهانه افزایش احتماًلی
تعـداد دام در مراتـع ناشـی از فعالیت مجـدد ترک دامداریکننـدگان ،از
اجـرای بنـد  2و  3فصل سـوم شـیوهنامه مذکـور امتناع میکننـد؛ ولی
چنانچـه قـدرت کاذب پروانههـای چـرا در بهرسـمیت شـناختنآنهـا
بهعنـوان سـند دولتی ،گرفته شـده و بهعبارتـی پروانه برای دام باشـد و
ایـن امر بـه بـاور بهرهبرداران برسـد ،انگیـزه تالش بـرای حفظ حقوق
عرفـی و امیـد به اسـتفاده از مزایای اجـرای طرحهای ملـی و غیرملی
احتماًلـی آتـی در مراتع در بین تـرک دامداریکننـدگان کاهش خواهد
یافـت .بهعلاوه اینکـه بازگشـت به دامـداری بـرای چنین افـرادی که
بیشـتر شهرنشـین شـده و بـه مشـاغل دیگـری پرداختهانـد ،بهراحتی
میسـر نخواهـد شـد .موضـوع مهـم دیگـر کاهـش تدریجی فشـار دام
بـر مراتـع اسـت .بدیـن ترتیـب کـه بـا الـزام بهرهبـرداران بـه معرفـی
قرقبانـان و حمایـت قانونـی ازآنهـا در گام نخسـت از ورود دامهـای
غیرخـودی (غریبـه) بـه مرتع جلوگیـری میشـود (شـکل  .)2بهدنبال
آن نیـز بـا اعمـال قوانین مذکـور برای دامـداران خودی ،تا حـد زیادی
میتـوان در کنتـرل ورود دامهـای مـازاد بـه مراتـع ،موفـق عمـل کرد.

شکل  -2کنترل مشارکتی کوچ زودهنگام عشایر در مراتع چشمهدیمه استان
چهارمحا لوبختیاری توسط عشایر منطقه و ماموران دولتی (سال )1396
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