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Abstract
In recent years, the occurrence of dust phenomenon in Khuzestan province has been increasing in terms of 
repetition and continuity. This phenomenon has resulted in reduced life quality, threats to public health, reduced 
air quality, reduced safety of the roadways and .... To control this phenomenon and reduce its damage, it is 
essential to recognize the characteristics of the origin areas producing dust. For this purpose, the present study 
was conducted with the aim of documenting the status of implementation of the laws related to rangeland 
management within the combat dust project in south- east of Ahwaz. The results of data analysis of grazing li-
censes issued in the study area showed that the grazing license was issued only for 34% of the area's villages. 
Moreover, the grazing license dates were old. Therefore, considering the demographic dynamics, livestock and 
vegetation, as well as the necessity of managing rangelands according to the dynamics of these resources, the 
preparation of range management plans or audit renewal according to the new guidelines is essential. Also, 
considering the grazing licenses issued as a criterion for the management of these rangelands, it should be 
noted that within the combat dust project in south- east of Ahwaz, the number of livestock on average is 10.3 
times the allowable capacity. Considering the failure of government management in such sensitive areas, it 
seems that the research and presentation of an appropriate management model is one of the research prior-
ities of the study area. 
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چکیده
در سال های اخیر بروز پدیده ریزگرد در استان خوزستان، از نظر تکرار و استمرار، روند افزایشی داشته است. این پدیده 
کاهش کیفیت زندگی، تهدید سالمت مردم، کاهش کیفیت هوا، کاهش ایمنی راه های مواصالتی و غیره را در پی داشته 
است. برای کنترل این پدیده و کاهش خسارات آن، شناخت ویژگی های کانون های مختلف تولید ریزگرد امری ضروری 
است. بدین منظور تحقیق حاضر به شیوه بررسی های اسنادی وضعیت اجرای قوانین مرتبط با مدیریت مراتع در محدوده 
طرح مقابله با ریزگرد جنوب شرق اهواز انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل داده های مربوط به پروانه های چرای صادر 
شده در منطقه نشان داد که نخست، فقط برای حدود 34 درصد از آبادی های محدوده، پروانه چرا صادر شده است. 
دوم، تاریخ های صدور پروانه ها قدیمی بوده که با درنظر گرفتن پویایی جمعیتی، دام و پوشش گیاهی و به منظور مدیریت 
مراتع متناسب با حاالت دینامیکی این منابع، تهیه طرح های مرتع داری، تجدید ممیزی  براساس دستورالعمل جدید از 
ضروریات است. سوم، با در نظر گرفتن پروانه های چرای صادرشده به عنوان مالک مدیریت این مراتع، باید  عنوان کرد 
که در محدوده طرح مقابله با ریزگرد جنوب شرق اهواز، تعداد دام به طور متوسط 10/3 برابر ظرفیت مجاز است. لذا با 
عنایت به نارسایی مدیریت دولتی در چنین مناطق حساسی، به نظر می رسد تحقیق و ارائه مدل مدیریتی مناسب یکی از 

اولویت های پژوهشی منطقه باشد.
واژه های کلیدی: مقابله با ریزگرد، قوانین، مدیریت مرتع، جنوب شرق اهواز

تاریخ دریافت  1396/08/29      
تاریخ پذیرش 1397/09/26      



71 طبیعت ایران/ جلد 3، شماره 6، پیاپی 13، بهمن- اسفند  1397

 مواد و روش
منطقه مورد مطالعه 

کانون ریزگرد جنوب شـرق اهـواز از فاصله حدود 
25 کیلومتـری جنـوب شـرقی شـهر اهـواز آغاز 
شـده و در امتـداد بزرگراه اهواز - ماهشـهر در 
مختصـات جغرافیایـی '47 , ˚48 تا '17 , ˚49 
طول شـرقی و '45 , ˚30 تا '15 , ˚31 عرض 
شـمالی ادامـه می یابد. حد شـمالی این کانون 
محدود به اراضی فرودگاه تازه سـاخت، شرق 
آن بـه اراضی غیزانیـه، حد جنوبی آن به حد 
باالیی تاالب شـادگان و حد غربی آن به نهر 
مالح محدود می شـود. محـدوده طرح مقابله 
بـا ریزگـرد جنوب شـرق اهواز در شـکل 3 
آورده شـده است )سـیداخالقی و همکاران، 
1396(. فـاز اول مطالعـه کـه بـا خـط قرمز 
در نقشـه مشخص شده 24 روسـتا را شامل 
شـده اسـت که مشـخصات ثبتی هـر یک از 

آنها در جدول 1 آورده شـده اسـت. 

 روش تحقیق و جامعه آماری
در ایـن مطالعـه از شـیوه تحقیـق اسـنادی
)Documentary Research( بهره جسته 
و جامعه آماری شـامل 24 آبـادی موجود 
در محـدوده طرح مقابله بـا ریزگرد جنوب 
شـرق اهواز بوده و برخی از مشخصات این 

آبادی هـا در جدول 1 قابل مشـاهده اسـت. 
همان طوری که در این جدول مشـخص شده، 
کل مسـاحت عرصه 91708 هکتار بوده که 

از ایـن سـطح 23336 هکتار آن مسـتثنیات 
اشخاص و 68373 هکتار، اراضی ملی است. 

 یافته ها
الف- آبادی های دارای پروانه چرا

از کل 24 سـامان عرفی مـورد مطالعه، در 8 
سـامان عرفی ممیـزی مرتع صـورت گرفته، 
16 سـامان عرفـی نیـز فاقـد ممیزی اسـت. 
تاریـخ اولیـن ممیزی در منطقه، سـال 1373 
و آخرین آن 1387 اسـت. آبادی های دارای 
پروانـه به ترتیـب تاریخ صدورشـان از قدیم 
به جدید روسـتاهای دوب االحسـان، روزنه، 
حفیـره آلبوبالد، حنیطیه، خویسـه، مسـلمیه، 
شـعیط مندیـل )بـزرگ( و شـعیط جابـر را 

شـامل می شـود )جدول 2(.

 مقدمه 
شـواهد نشـان می دهـد کـه پدیده 

شـده  همه گیـر  کشـور  در  ریزگـرد 
اسـت؛ به طوری کـه شـاهد ورود بخش 

نیـز  کشـور  بـه شـمال  آن  از  عظیمـی 
هسـتیم )کالنتـری، 1396( در ایـن میان، 

در سـال های اخیـر در اسـتان خوزسـتان، 
بـروز ایـن پدیـده از نظر تکرار و اسـتمرار، 
روند افزایشـی داشته اسـت )شکل های  1 و 
2(. ایـن پدیده کاهش کیفیـت زندگی، تهدید 
سـالمت مـردم، کاهـش کیفیت هـوا، کاهش 
ایمنـی راه هـای مواصالتی و غیـره را در پی 
داشـته اسـت. به منظـور کنتـرل ایـن پدیده و 
کاهـش خسـارات آن شـناخت ویژگی هـای 
امـری  تولیـد ریزگـرد  کانون هـای مختلـف 
ضروری اسـت )فیـاض، 1396(. بدین منظور 
وزارت جهـاد کشـاورزی، در اواخـر بهمـن 
1395، مأموریـت مطالعـات ریزگرد اسـتان 
خوزسـتان را بـه مؤسسـه تحقیقـات جنگلها 
پیـرو آن  و  کـرده  مراتـع کشـور محـول  و 
گروه های تخصصی مطالعاتی مربوطه تشکیل 
شـد. یکـی از ایـن گروه هـا، گـروه مطالعاتی 
اقتصـادی – اجتماعـی بود کـه تحقیق حاضر 
به شیوه بررسـی های اسنادی وضعیت اجرای 
قانـون مدیریت مراتع در محدوده طرح مقابله 
بـا ریزگـرد جنوب شـرق اهـواز در آن قالب 
انجـام شـده و نتایـج مربوطـه مـورد تحلیل 

قـرار گرفته اسـت. 
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شواهد 
نشـان می دهـد کـه 

پدیـده ریزگـرد در کشـور 
همه گیر شـده اسـت؛ به طوری که 

شـاهد ورود بخش عظیمـی از آن به 
شـمال کشـور نیـز هسـتیم. در ایـن 
میـان، در سـال های اخیر در اسـتان 
خوزسـتان، بـروز این پدیـده از نظر 
تکرار و اسـتمرار، روند افزایشـی 

داشـته است.

شکل 1- تشکیل افق سدیمی چرب مانند در زیر برخی گونه های شوررو )سودا(، 
)عکس از: کنشلو و همکاران، 1396(

شکل 2- تجمع رسوبات پشت گیاهان و تشکیل نبکا، اطراف هور شریفیه )عکس 
از: کنشلو و همکاران، 1396(
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شکل 3- محدوده منطقه ریزگرد جنوب شرق اهواز

جدول 1- اسامی، مشخصات پالک های ثبتی و مساحت اراضی ملی و مستثنیات واقع در آبادی های محدوده طرح مقابله با ریزگرد جنوب شرق اهواز )آمار اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان(

ردیف
مشخصات پالک های ثبتی

کد نقشه
مساحت )هکتار(

کلملیمستثنیاتبخششماره پالکنام
83440826923802649حنیطیه1
84440919779978194خویسه2
1064410110470968200منصوره بزرگ3
82445897415642538خسرویه4
39660278735804368شعیطه کوچک )شعیطه جابر(5
49660510037561759روزنه6
7566094171910119518حفیره سید شرف7
97661147621234885شعه زرگان8
47661267219502622مدینات9
9866134707/31378/695086عویفی10
1016614384/9057748/0958133مسلیمه11
29661513726101982خزینه12
7866205628811443لعیبه13
48662159614582054غدیر حبسه14
1006622219/515901809/5ابوجرد کوچک15
46662474514702215شریفیه16
516625211566777سیدعلی17
37662721111441355دوب االحسان18
28663254311051648تمبور19
30663313472221569ابوکبیره20
9966348878611748ابوجرد بزرگ21
27663959421192713منیسر22
38664464817132361حفیره آلبوبالد23
40665012319602081شعیط بزرگ )مندیل(24

233366837391708جمع
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جـدول 2- فهرسـت و تاریـخ ممیـزی آبادی هـای دارای پروانـه چـرا در محـدوده طـرح مقابلـه بـا ریزگـرد 
جنـوب شـرق اهـواز )آمـار اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان خوزسـتان(

شـکل 4- تعـداد دامـداران دارای پروانـه چـرا در محـدوده طـرح مقابلـه بـا ریزگـرد جنـوب شـرق اهواز 
آبـادی به تفکیـک 

شـکل 5- تعـداد دامـداران فوت شـده دارای پروانـه چـرا در محـدوده طـرح مقابلـه بـا ریزگرد جنوب شـرق 
آبادی به تفکیـک  اهـواز 

تاریخ ممیزی مراتعنام آبادیردیف

73/11/4دوب االحسان1

74/11/24روزنه2

زمستان 75حفیره آلبوبالد3

زمستان 79حنیطیه4

79/12/18خویسه5

82/11/18مسلمیه6

86/11/8شعیط مندیل )بزرگ(7

78/2شعیط جابر8

الـف-1- اطالعات دامـداران دارای پروانه 
چـرا در محدوده مـورد مطالعه 

کل تعـداد دامـداران دارای پروانـه چـرا در 
محدوده طرح مقابله با ریزگرد جنوب شـرق 
اهـواز 189 نفر هسـتند کـه بیشـترین تعداد 
آن بـا 38 دامدار مربوط به روسـتای شـعیط 
مندیـل )بـزرگ( و کمتریـن آن بـا 7 دامدار، 
مربوط به روسـتای حنیطیه اسـت )شکل 4(.

از کل تعـداد دامـداران پروانه چرا )189 نفر( 
تعـداد 17 نفـر یـا 9/3  درصـد آنـان فوت 
کرده انـد کـه بیشـترین تعـداد بـا 8 نفـر در 
روسـتای دوب االحسـان و کمترین آن بدون 
فوتی در روسـتا های روزنه، خویسه، مسلمیه 
و شـعیط مندیل )بزرگ( هسـتند )شـکل 5(. 
بنابرایـن برابر آخریـن دسـتورالعمل ممیزی 
مرتـع، ابالغـی شـهریورماه 1395 تا حداکثر 
2 سـال بعـد از فـوت، ورثـه متوفـی باید به 
وکالـت از بقیـه وراث، یـک نفـر را به عنوان 
جایگزیـن معرفـی کننـد درغیرایـن  صورت 
پروانـه مربوطـه باطـل می شـود، امـری کـه 
به نـدرت صـورت می گیـرد. در آبادی هـای 
دارای پروانـه چرا، تعـداد دامدارانی که ترک 
دامـداری کرده اند، 13 نفر یا متوسـط 8/07 
درصد اسـت. بیشـترین تعداد ترک دامداری 
با 7 نفر در روستای دوب االحسان و کمترین 
آنهـا بـدون تـرک دامـداری در روسـتاهای 
روزنـه، خویسـه، مسـلمیه و شـعیط مندیـل 

)بـزرگ( دیده می شـود )شـکل 6(. 
دارای  دامـداران  دام  اطالعـات  الـف-2- 

پروانـه چـرا در محـدوده مـورد مطالعـه 
 برابـر پروانه های چرا، تعـداد کل دام موجود 
در 8 آبـادی، 4898 واحـد دامی و تعداد دام 
مجـاز 7833 واحـد اسـت. بیشـترین واحد 
دامـی موجـود در روسـتای شـعیط مندیـل 
)بـزرگ( با تعـداد 13850 واحـد و کمترین 
آن در حنیطیه با 2105 واحد است. همچنین 
بیشـترین تعداد دام مجاز بـا 2582 واحد در 
روسـتای مسلمیه و کمترین آن با 189 واحد 
دامـی بـه روسـتای روزنـه مربوط می شـود 

.)7 )شکل 
براین اسـاس 41148 واحـد مـازاد بـر 
اسـت؛  شـده  ثبـت  عرصه هـا  در  ظرفیـت 
به طوری کـه بیشـترین تعـداد آن بـا 13217 
واحد به روسـتای شـعیط مندیـل )بزرگ( و 
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کمتریـن تعـداد آن بـا 481 واحد به 
روسـتای مسـلمیه مربوط می شـود 
تعـداد دام  لـذا نسـبت  )شـکل 8(. 
مازاد بر مجـاز در آبادی های دارای 
پروانه چرای محدوده طرح مقابله با 
ریزگـرد جنوب شـرق اهواز به طور متوسـط 
10/3 برابـر ثبـت شـده اسـت؛ به طوری کـه 
بـه  واحـد   24/3 بـا  آن  مقـدار  بیشـترین 
روسـتای حفیـره آلبوبالـد و کمتریـن مقـدار 
آن بـا 0/19 بـه روسـتای مسـلمیه مربـوط 

می شـود )شـکل 9(.

ب- روستاهای فاقد ممیزی مرتع
همان طوری که اشـاره شد از کل 24 روستای 
محدوده طرح مقابله با ریزگرد جنوب شـرق 
اهـواز، 16 روسـتا یـا 66/7  درصـد آنهـا 

فاقـد ممیزی مرتع هسـتند که ایـن آبادی ها، 
منصوره بزرگ، خسـرویه، حفیره سید شرف، 
شـعه زرگان، مدینات، عویفـی، خزینه، لعیبه، 
ابوجـرد کوچـک، شـریفیه،  غدیـر حبسـه، 
سـیدعلی، تمبـور، ابوکبیـره، ابوجـرد بزرگ 
و منیسـر را شـامل می شـوند )آمـار اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان خوزستان(.

 نتیجه گیری و پیشنهادها
بررسـی پروانه های چرای صـادره در منطقه 
مـورد مطالعـه، به عنـوان یکـی از مهم تریـن 
مـدارک موجـود در رابطه بـا مدیریت مراتع 
نشـان می دهـد کـه اقدامـات ممیـزی مرتـع 
موجـود  تمامـی سـامان های عرفـی  بـرای 
در منطقـه اعمـال نشـده و درمجمـوع تنهـا 
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شـکل 6- تعـداد دامداران ترک دامـداری کرده دارای پروانه چـرا در محدوده مورد مطالعـه به تفکیک آبادی

شـکل 7- تعـداد واحـد دامـی مجـاز و موجـود در آبادی هـای دارای پروانـه چرای محـدوده طـرح مقابله با 
ریزگـرد جنوب شـرق اهواز 

شـکل 8- تعـداد واحـد دامی مازاد بـر ظرفیت مرتـع در آبادی هـای دارای پروانه چرای محـدوده طرح مقابله 
بـا ریزگرد جنوب شـرق اهواز
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بررسی 
ی  چرا نه هـای  ا پرو

صادره در منطقه مورد مطالعه، 
به عنوان یکی از مهم ترین مدارک 

موجود در رابطه با مدیریت مراتع نشان 
می دهد که اقدامات ممیزی مرتع برای 
در  موجود  عرفی  سامان های  تمامی 
منطقه اعمال نشده و درمجموع تنها 
برای 34 درصد آبادی ها )8 آبادی( 

پروانه چرا صادر شده است.

آبادی های دارای پروانه چرا

آبادی های دارای پروانه چرا

آبادی های دارای پروانه چرا
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آبـادی(   8( آبادی هـا  درصـد   34 بـرای 
پروانـه چـرا صـادر شـده اسـت. همچنیـن 
تاریخ هـای ممیزی هـای انجام شـده، قدیمی 
اسـت )نخسـتین تاریـخ، بـه سـال 1373 و 
آخریـن آن بـه 1387 بـاز می گـردد( کـه با 
در نظـر گرفتـن پویایـی جمعیـت انسـانی و 
تعـداد دام و ضـرورت مدیریـت مراتـع بـا 
مالحظـات دینامیکـی، به نظـر می رسـد باید 
موانـع قانونـی در رابطـه بـا تجدیـد ممیزی 
در چنیـن مناطـق حساسـی برطـرف شـود 
کـه در ایـن خصـوص می تـوان به بنـد 2 و 
تبصـره 4 مربوط به آن، ذیل شـرایط عمومی 
فصـل دوم شـیوه نامه فنی و اجرایی شـماره 
95/1/4105 مورخـه 95/6/2 ضوابـط و 
شـرایط بهره بـرداری از مراتـع کشـور )دفتر 
امـور مراتـع، 1395( اشـاره کـرد. چنانچـه 
مـالک را همـان پروانه هـای چـرای صـادر 
بگیریـم، در محـدوده طـرح  درنظـر  شـده 
مقابلـه با ریزگرد جنوب شـرق اهـواز تعداد 
برابـر ظرفیـت  متوسـط 10/3  به طـور  دام 
مجـاز گزارش شـده اسـت )سـیداخالقی و 
همکاران، 1396(. تقویم چرای قید شـده در 

شکل 9- نسبت تعداد دام مازاد بر مجاز در آبادی های دارای پروانه چرای محدوده طرح مقابله با ریزگرد جنوب شرق اهواز 
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پروانه هـای چـرای صادره در مراتع اسـتان، 
ازجملـه جنوب شـرق اهواز، رعایت نشـده 
و عمـاًل مادام کـه شـرایط اکولوژیکی منطقه 
اجـازه دهـد، دام در عرصه حضـور خواهد 
داشـت. درحالی کـه متوسـط دام موجود در 
مراتع کشـور 2/16 برابر ظرفیت آن گزارش 
شـده اسـت ) محبـی، 1397(، ایـن آمار در 
محدوده های طرح ریزگرد اسـتان خوزستان 
6 برابر است، بنابراین روند تخریب در مراتع 
خوزسـتان سـریع تر از سـایر نقـاط کشـور 
اسـت. لـذا این عامل می تواند در کنار سـایر 
عوامـل مدیریتی و محیطی، زمینه سـاز بروز 
و تشـدید پدیـده ریزگرد در منطقه و اسـتان 
باشـد. نظـر به نارسـایی مدیریـت دولتی در 
برخـی از مراتع کشـور، به نظر می رسـد باید 
مدل مدیریتی مناسـب با شرایط متنوع منابع 
طبیعی کشـور تدویـن و اعمال شـود. ضمن 
آنکـه  براسـاس قانـون، اداره منابـع طبیعـی 
می توانـد در مناطقـی کـه شـرایط بحرانی از 
لحاظ فرسـایش یـا مدیریـت منابـع طبیعی 
وجـود دارد، مراتـع را بـرای مـدت معین یا 

نامحـدودی، قرق اعـالم کند.

 منابع
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان خوزسـتان،
 1396. کمیتـه طـرح مقابلـه بـا ریزگرد اسـتان 

خوزستان.
دفتـر امـور مراتـع، 1395. شـیوه نامه فنـی و اجرایی

 ضوابـط و شـرایط بهره برداری از مراتع کشـور، 
شـماره 95/1/4105 مورخه 95/6/2، ص 5.

سیداخالقی، س.ج.، محبی، ع. و بانچ شفیعی، ش.،
 1396. طـرح مقابلـه بـا ریزگـرد جنوب شـرق 
اهـواز، بخـش مطالعـات اجتماعـی - اقتصادی، 

مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتع کشـور.
فیـاض، م.، 1396. طـرح جامـع مطالعاتـی- اجرایی
 مقابلـه با پدیده گردوغبـار در کانون های داخلی 
خوزسـتان، گزارش مهرماه 96، کانون گردوغبار 
جنوب شـرقی اهواز، فـاز اول: حدفاصل اهواز- 

ماهشهر، ص 1-7.
کالنتری، ک.، 1396. ورود ریزگردها به شمال کشور

 و تهـران، مصاحبـه باشـگاه خبرنـگاران جـوان 
بـا مدیرکل محیط زیسـت اسـتان تهـران. مورخه 

.96/8/9
محبـی، ع.، 1397. طـرح مطالعـات جامـع مقابلـه با

 ریزگردها در کانون های داخلی استان خوزستان، 
گزارش  اقتصادی،  اجتماعی-  مطالعات  بخش 
دوم، وضعیت مدیریت دام و مرتع در کانون های 
گردوغبار. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
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