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تحليلي بر دورههاي مديريت بر منابع طبیعی
تجدیدشونده و تأكيد بر قلمروی بهرهبرداري ايل
قشقایي در استان فارس
نگهدار اسكندري

*

میکردند .حتی دامداران ضعیف ازنظر اقتصادی ،در بهرهبرداری از مرتع
خالصه شیوههای مدیریتی مراتع در دورههای مختلف
مدیریت مراتع در طول سالیان متمادی ،دستخوش تغییرات و تحوالت مستقل از ایل و طایفه نبودند و سلسلهمراتب را بهطور کامل رعایت
زیادی شده که این تغییرات ،پوشش گیاهی مراتع و تولید آن را میکردند.
تحت تأثیر قرار داده است .در یک تقسیمبندی کلی دو نوع مدیریت در دوره دوم (از ملی شدن مراتع تا پیروزی انقالب اسالمی) مدیریت
دوگانه و غیرپایدار حاکم بود .سيستم مديريتي غيردولتي و سيستم
خصوصی و دولتی وجود
مديريتي دولتي مبتنی بر
دارد ،تفاوتهای این دو شیوه
قانون و مقررات ،حاكميتي
مدیریتی ،منشأ بسیاری از
بر روند بهرهبرداري صحیح
تغییرات و تحوالت است و
از مراتع و جنگلها نداشت.
در هدایت و تعیین خطمشی
در دوره سوم «نظام
مدیریت بعدی نقش مهمی را
بهرهبرداری ناساختمند از
ایفا میکند.
مراتع» یکی از بزرگترین
شيوههاي مديريت اعمالشده
مشکالت مرتع و مرتعداری
بر منابع طبيعي در دورههاي
کشور بود .این موضوع در
مختلف بر مراتع استان فارس
استفاده بیرویه ،تغییر
شامل موارد زیر است که در
کاربری ،کاهش تعلق
این نوشتار مورد بحث قرار
خاطر دامداران و نبود
خواهد گرفت:
پایبندی به استفاده متعادل
 )1از اواخر حکومت
و عدم حفاظت از منابع
قاجاریه تا سال 1341
موجود نمودار شد و
 )2از سال  1341تا سال
یکی از مراتع تهران سال 1389
پیامد آن فرسایش و فقر
1357
پوشش گیاهی بود .این روند در دوره چهارم نیز ادامه پیدا کرد.
 )3از سال  1357تا سال 1362
در دوره چهارم براساس دستورالعمل ارائهشده ،به دام اصالت داده
 )4از سال  1362تا سال 1369
شد ،ترکیب هیئتممیزی ،تقریب ًا غیرتخصصی بود و هرج و مرج در
 )5از سال  1369تاکنون
در این تحقیق ،دورههای یادشده با هدف بهرهمندی از نتایج آن برای مدیریت مرتع و بیتوجهی مرتعداران به اصول صحیح در استفاده
مدیریت آینده مراتع ،بررسی و تحلیل شدند .نکته مهم اين است از مرتع افزایش یافت.
كه در دوره اول (قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع) ،مالكيت و در دوره آخر ( 1369تاکنون) دستورالعملهایی ارائه و تا حدودی
ال خصوصي و ملوکالطوایفی بود و به مرتع اصالت داده شد .ترکیب هیئتممیزی ،تخصصی و قوانین
مديريت بر مراتع بهصورت كام ً
دولت در تعيين حد و حدود و تقسيم ،يا سيستم اجارهاي و خريد و دستورالعملهای متعددی صادر شد ولی همچنان بینظمی در
و فروش آن هيچ نقشي نداشت .دامداران متکی به مرتع ،بهدلیل مدیریت مرتع قابل مشاهده است ،این دوره نیز هنوز منجر به نظام
مشکالت دسترسی به جاده و علوفه دستی ،تناسب میان دام و بهرهبرداری متعادل و پایدار از مراتع نشده است.
ظرفیت مراتع و جمعیت کم بهرهبردار ،به شیوه متعادل ،بهرهبرداری کلیدواژه :مدیریت ،مالکیت ،عشایر ،مرتع
*بازنشسته سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ،تهران ،ایران .پست الکترونیکnegahdar1410@yahoo.com :

طبیعت ایران /جلد  ،7شماره  ،2پیاپی  ،33خرداد  -تیر 1401

19

استان فارس

مساحت منابع طبيعي استان فارس  10،656،311هكتار
است که  7،319،987آن ،مراتع با تولید  1684.3هزارتن
علوفه قابل برداشت مجاز در شرایط نرمال بارندگی
است ،زندگي و معيشت  26،780خانوار عشايري
استان با جمعيت دامي معادل  3میلیون رأس دام سبک
وابستگي كامل به توليد علوفه حاصل از منابع طبیعی استان دارد.
عالوهبراین ،دامهاي بسياري از روستاهاي اين استان نيز در
بخشي از سال از علوفه توليدي حاصل از مراتع استفاده ميکنند.
آبوهواي متنوع در استان ،دو منطقه بسيار مهم چراگاهي به نام
ييالق و قشالق را ایجاد کرده است و در حد فاصل اين دو ناحيه
رويشی ،اراضي جنگلي و مرتعي وجود دارد كه عشاير كوچنده
استان از آن بهعنوان ميانبند برای تعليف و مسير كوچ دامهايشان
در هنگام كوچ بهاره و پایيزه استفاده میکنند.
مديريت بر اين منابع در طول ساليان متمادي ،دستخوش تغييرات
و تحوالت زيادي شده كه بدون تأثير بر توليد علوفه و پوشش
گياهي نبوده است .اگر در يك تقسيمبندي كلي به اين سيستم
ال متفاوت شامل
مديريتی نگاه كنيم ،میتوانیم دو مديريت كام ً
مديريت خصوصي و مديريت دولتي را در اين مجموعه ارزيابي
کنیم.
تا سال  1341و پیش از ملي شدن جنگلها و مراتع كشور،
مالكيت و مديريت خصوصي بر مراتع استان اعمال ميشد .از
ويژگيهای این شیوه مدیریتی ،وجود حاکمیت ایلی بر مبنای
ساختار اجتماعي و قدرت بود که خوانين ،هدايتكننده اصلي
آن بودند.
با اعمال مديريت دولتي از سال  1341به بعد ،اگرچه ساختار
اجتماعي و قدرتي عشاير كوچنده و استفادهكننده اصلي منابع
ال از هم
طبيعي تا حدودي دستخوش تغييرات شد ،ولي كام ً
گسیخته نشد و بهصورت يك سيستم مديريتي دوگانه دولتي-
خصوصي تا قبل از انقالب اسالمي در سال  1357ادامه پيدا كرد.
از سال  ،1357ساختار مديريتي قبل كه متأثر از ساختار اجتماعي
و قدرتي آن روزگار بود ،دچار تغيير و تحول اساسي شد ،به
گونهاي كه ساختارهاي مدیریتی سابق ،كارایي چنداني در هدايت
و مديريت منابع طبيعي استان نداشتند.

بعد از انقالب اسالمي برای اعمال مديريت دولت بر مراتع،
شيوههاي متعدد مدیریتی در مراتع به وجود آمد كه نقش بسيار
مهمي را در هدايت و تعيين خطمشي مديريت بعدي جنگلها و
مراتع استان ايفا کرد و منشأ بعضي از تغييرات و تحوالت شد.
شيوههاي مديريت اعمالشده بر منابع طبيعي و مراتع استان
فارس ،براساس تحوالت سياسي ،اجتماعي ،قوانين و مقررات و
ضوابط و دستورالعملهاي خاص و کليدي ،در دورههاي متفاوت
بررسي ،تجزيهوتحليل و طبقهبندي شد و با هدف شناخت نقاط
ضعف و قوت براي هدايت و مديريت بهتر در آينده به شرح زير
مورد بحث قرار گرفت.

 -1اواخر حكومت قاجاريه تا سال ( 1341ملي شدن
جنگلها و مراتع كشور)
 -1-1مالكيت

اواخر حکومت قاجاریه ،مالكيت مراتع متعلق به خوانين عشایری
و مالكان روستایی ،یا خردهمالکان در مراتع روستایی بود و حق
بهرهبرداري براي سایر افراد از طريق اجاره يا احيان ًا خريد و فروش
آن امكانپذير بود .در اين دوره ،دولت هيچگونه نقش و دخالتی
در مديريت مراتع نداشت .در حقيقت مراتع بهصورت خصوصي
اداره ميشد .استقرار تدريجي عشاير بهویژه عشاير قشقایي در
استان فارس ،سبب توسعه مناطق تحت سلطه آنها شد ،بهطوریکه
روزبهروز مراتع جديدي را ضميمه قلمروی ايلي خود كردند.
بهطورمثال گفته ميشود كالنتران طوایف كشكولي و درهشوري،
قشالقهایي واقع در غرب استان (معروف به ماهور در شهرستان
نورآبادممسني) را با جمعآوري پول از صاحبان آن (مردم محلی)
خريداري کردند .حتي بنا به روايتي مبلغ آن هفتصد تومان نقل
شده است كه پانصد تومان آن را كشكوليها و دويست تومان آن
را درهشوريها پرداخت کردند و اراضي واقع در حومه شهرستان
اردكان و شمال آن را از لرها خريداري كردند (پيمان.)1347 ،
آنچه مسلم است تصرف اراضي و توسعه قلمروهای جديد
مرتع توسط عشاير استان ،در اواخر دوره حكومت قاجاريه به
اتمام ميرسد و بعد از آن تغييرات چنداني در توسعه و تصرف
قلمروی جديد ایل قشقایی به وجود نميآيد .براي درك بهتر
موضوع الزم است كه ساخت اجتماعي و قدرتي موجود در
عشاير آن روزگار را توضيح داد (جدول .)1

جدول  -1ساخت اجتماعي و قدرت در عشاير قبل از ملی شدن
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ساخت اجتماعي

ساخت قدرت (صف ینژاد)1369 ،

ايل

خان (اي لخان)

طايفه

كالنتر

تيره

كدخدا

بنكو

ريشسفيد

خان وار

خان وار

irannature.areeo.ac.ir

مراتع اطراف شیراز سال 1382

بنكو :مجموعه چند خانوار عشايري كه در يك منطقه
محدود و مشخص در داخل مرتع مستقر هستند (در
ال
كهگيلويه و بويراحمد «مال» ،نامیده میشود) .معمو ً
افراد بنكو داراي مرتع مشترك هستند و بر گرد هم
چادر ميزنند .بنكو را به نام بزرگ خانوارهای بنکو
«ريشسفيد» نامگذاري ميکنند .مديريت و مسئوليت
بنكو بر عهده ريشسفيد بوده است.
با توجه به ضرورت همكاري در مدیریت مرتع ،زمان و
مسیر كوچ ،استقرار در اتراقگاه و تأمین نیاز اولیه ،امنيت
در ایلراهها و جلوگیری از سرقت دام ،چرای دام ،داشتن
چوپان و غیره ،بنکو عالوهبر یک واحد تقریب ًا اقتصادی
بهعنوان یک واحد اجتماعي نیز قلمداد میشود .در بنکو
لوفصل امور داخلي،
انتخاب محل يورد ،اجاره مرتع ،ح 
كوچ بهاره و پایيزه به عهده ريشسفيد است .بهعبارتی،
امور داخلي مربوط به بنكوها به عهده رئيس بنكوها يعني
ريشسفيدان است.
ال از تشكيل چند بنكوي عشايري تشكيل
تيره :معمو ً
ميشود و رياست و مسئوليت تيره با كدخدا است كه در
حقيقت نماينده كالنتران است .تيرهها به بنكوها مركزيت
و شخصيت سياسي و حقوقي ميبخشند .در سازمان
سياسي ،تنها تيره است كه رسميت دارد و به همين دلیل

رؤساي تيرهها از طرف مراكز قدرت تعيين ميشوند .در بنكو ،كه یک
واحد اجتماعي است ،تيره يك واحد سياسي و اداری طايفه و طايفه
هم به نوبه خود واحد سياسي و اداري ايل است (صفینژاد.)1369 ،
ال از تشكيل چند تيره به وجود ميآيد و رياست آن به
طايفه :معمو ً
عهده كالنتران است.
ايل :از تشكيل چند طايفه به وجود ميآيد و رياست آن با خان يا
ايلخان است .احكام كالنتران توسط منشيباشي (رئيس دبيرخانه
ايلخان) نوشته ميشد و به مهر و امضای خان ميرسید و تعليقه (حکم)
كدخدایي– كدخدايان توسط كالنتران امضا و صادر ميشد .حكم بعضي
از كدخدايان را هم كه بهنسبت مهم بودند از دستگاه ايلخان صادر
ميكردند (قهرمانيابيوردي.)1373 ،
با توجه به اين ساخت اجتماعي و ساخت قدرت ،مديريت بر مراتع
عشايري اعمال ميشد ،هرچند كه مراتع از لحاظ مالكيت مربوط به
رئيس ايل ،يا رئيس طوايف بود ولي ساير افراد عشاير با توجه به
ساخت اجتماعي و سياسي یاد شده از مراتع استفاده ميكردند.
نحوه توزيع مراتع به اين ترتيب بود كه خان ،كدخدا را همراه نماينده
خود مأمور تقسيم مرتع میکرد .آنان مراتع را براساس ظرفيت تعليف
يك ب َر گوسفند ( 300رأس) ارزيابي و بين خانوار تقسيم ميكردند
(پیمان.)1347 ،
ال خانوارها در قبال استفاده از مراتع كه متعلق به خوانين بود،
معمو ً
در زمان گلهگيري از هر يكصد گوسفند سه رأس را به مالك مرتع
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ميدادند ،در بعضي مواقع نيز به نسبت تعداد گوسفندان مبلغي تحت سلطه خود افزودهاند .كالنتران و ايلخانان قشقایي مالک بسياري
پول پرداخت ميشد .آقاي مظفر قهرمانيابيوردي ( )1373در از دهات واقع در ييالق و قشالق ايل بودند و همين دهات و اراضي منابع
كتاب تاريخ وقايع عشاير فارس مينويسد :حقوق ايلخان و اصلي درآمد خوانين و رؤساي ايل به شمار ميرفت.
كارگزاران بهصورت رسوم ،عالوهبر ماليات ديواني از رؤساي به نظر ميرسد بهدلیل افزايش جمعيت انساني عشاير و افزايش دام آنها،
طوايف ،كه آنها نيز در اين مأموريت وظيفه مشتركي داشتند ،رؤسا و كالنتران طوايف و ايل بهطور مستمر در حال افزايش و توسعه
تأمين ميشد .بعدها كه ماليات سرانه و خانواري لغو شد ،اين زمينها و مراتع برای تعليف دام و اسكان افراد ايل در مناطق ييالق
حقوقها به دريافت صدي سه از تعداد گوسفندان افراد ايل تبديل و از اين و قشالق بودند .کالنتران و خوانین عالوهبر مسئولیت و مدیریت ایل،
طريق مخارج دستگاه حكومتي خوانين و كالنتران و كدخدايان و مأموران تالش برای دستيابي به مراتع و اراضي جديد را سرلوحه كار خويش قرار
تأمين ميشود (از طرف كالنتران و كدخدايان ساليانه مقداری نیزروغن میدادند و در بعضي از موارد كه مراتع كفاف دام موجود را نميكرد ،اقدام
به اجاره مراتع از ايالت مجاور ميكردند.
برای مصرف دستگاه ايلخان تحويل ميشد).
ال خوانين (كالنتران) مراتع قشالق واقع در غرب كازرون تا بهبهان و جنوب غربي تا سواحل
ذكر چند نكته در اين موضوع ،ضروري است .معمو ً
خليجفارس در ابتدا خارج از منطقه
عالوهبر اينكه مراتع را به افراد تيره و طايفه
اجاره ميدادند ،خودشان نيز مرتع مشخص حقوق ايلخان و كارگزاران بهصورت قشقایيها بود و بعد از حوادثي ،دو طايفه
بزرگ (كشكولي بزرگ و درهشوري) با در
و دام داشتند كه توسط چوپانان خودشان رسوم ،عالوهبر ماليات ديواني از رؤساي
اختيار گرفتن اراضي وسيع ماهور ،قشالق
تعليف ميشد .در بعضي از موارد ،افراد
طوايف ،كه آنها نيز در اين مأموريت
خود را به اين قسمت از فارس منتقل كردند،
بنكو ،مراتع را از كالنتران ،يا سایر افراد محل
وظيفه مشتركي داشتند ،تأمين ميشد.
همچنين مناطق ييالق قشقایيها كه منحصر
خريداري ميكردند .براساس گفته يكي از
صاحبان طرح مرتعداري در استان فارس ،بعدها كه ماليات سرانه و خانواري لغو به سرحدات چهاردانگه و شش ناحيه
در طايفه كشكولي كوچك 200 ،مرتع در شد ،اين حقوقها به دريافت صدي سه شهرستان اقلید فارس (شامل منطقه آسپاس
قشالق وجود داشت كه  70-80مرتع متعلق از تعداد گوسفندان افراد ايل تبديل و و دشت نمدان) و سميرم دامنههاي قله دنا
به خوانين و كدخدايان بود كه عالوهبر استفاده از اين طريق مخارج دستگاه حكومتي بود به حوالي شهرستان اردكان ،كمهر و كاكان
خودشان به ديگران نيز اجاره ميدادند و بقيه خوانين و كالنتران و كدخدايان و وسعت داده شد .بهاينترتيب ميتوان گفت،
مأموران تأمين ميشود
پس از يك دوره كوتاه ،وسعت اراضي و
مرتع متعلق به افراد طايفه بود .همچنين،
مراتع قشقایيها نزديك به دو برابر شد.
حاجعباسقليخان ،از كالنتران اين طايفه ،با
جمعآوري پول از طايفه (ريشسفيدان و ثروتمندان و افراد طايفه) 40 ،بااينوجود ،مراتع كفاف افزايش جمعيت دامها را نميداد و بيش از اين
امكان توسعه براي ايل قشقایي وجود نداشت ،زيرا از اطراف به مرزهاي
قشالق را خريداري و سپس بين همان افراد تقسيم کرد.
بنابراين ،میتوان اینطور بیان کرد که عمده مالكيت در مراتع عشایری ايالت نيرومند مجاور رسيده بودند و فضاهاي خالي هم پر شده بود و
ال
متعلق به خوانين بود .خوانین عالوهبر داشتن دام و مرتع ،بخشي از مرتع را بهاينترتيب ،از شمال و شمال غرب با ايالت كهگيلويه و بختياري كام ً
نيز برای بهرهبرداری به سایر افراد طایفه اجاره میدادند یا میفروختند .در همجوار شده ،در شرق و جنوب شرقي به ايالت خمسه ،در شمال به
اين ميان نيز بعضي از طوايف اقدام به خريد مرتع از صاحبان آن ميكردند لرهاي ممسني و در جنوب هم به حاشيه ساحل خليجفارس رسيده
و بهطور مستقل از آنها برای چرا و تعليف دامهایشان استفاده میکردند .بودند ،بنابراین ،پيشروي بيشتر براي آنها امكانپذير نبود .اين وضع مانع
ال خصوصي بود .از آن نشد كه تيرههایي از ايل قشقایي از مراتع واقع در خاك ايالت ديگر
نکته مهم در اين دوران ،وجود مالكيت و مديريت كام ً
دولت در تعيين حد و حدود ،تقسيم مراتع ،بهرهبرداری يا سيستم اجارهاي استفاده نكنند ،بهویژه با روابط دوستانهای كه بیشتر بين لرهاي ممسني و
و خريد و فروش آن هيچ نقشي نداشت .مهرابی ( )۱۳۶۹در تحقیق خود ايالت كهگيلويه و قشقایيها برقرار بود ،گاهگاهي تيرههایي كه مرتع كافي
اینچنین بیان میکند :عشاير براساس عرف و رسوم خود ادعاي حق در اختيار نداشتند ،از ايالت مزبور ،مراتع مورد احتياج را اجاره ميكردند
تصرف و حتي مالكيت مراتع را داشته و دارند .ملي شدن مراتع بهطورکلی و اين وضع هنوز هم ادامه دارد (پیمان.)1347 ،
اين حقوق را ناديده گرفت .بسياري از دامداران كوچنده عشايري اسناد همان طوري كه پیشازاین بيان شد ،عالوهبر اينکه ايلخان و كالنتران
عادي ،بنچاق و حتي ثبتي در اختيار دارند كه براي اثبات حقوق خود ارائه داراي مرتع و اراضي کشاورزي بودند ،مراتع را بين افراد ايل تقسيم
ميکنند .در بسياري از مناطق ،خريد و فروش به قبل از اصالحات اراضي ميكردند و نوعی خريد و فروش وجود داشت .بدينوسيله عدهاي از افراد
ايل و عشاير نيز داراي مرتع مشخص ميشدند و سند مالكيت دريافت
نيز مربوط ميشود.
خوانين عالوهبر مالكيت و حاكميت بر مراتع ييالق و قشالق ،مالك ميکردند .اين سند كه يك سند عادي بود ،گاهی به امضای ايلخان و
بسياري از روستاها نيز بودند .آقاي حبيباله پيمان در صفحه  37كتاب كالنتران میرسید و گاهی نیز دارای مهر و امضای يكي از روحانيون بود
ايل قشقایي مينویسد :با توسعه و بزرگ شدن ايل ،ايلخان و خوانين (طايفه ششبلوكي) .در اين مورد ميتوانيم تقسيمات زير را درمورد مرتع
قشقایي اقدام به خريد اراضي جدید كرده و پیوسته بر وسعت مناطق بيان كنيم:
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انواع مرتع از حیث مالکیت و مدیریت

از گوسفندان خود ،همچنين مبلغي معادل همان حق مرتع ميپردازند.

 .1مراتع و اراضي كه متعلق به ايلخان و خانواده آنها بود.

 .2مراتع و اراضي كه متعلق به كالنتران طوايف بود كه عالوهبر داشتن  -2-1مديريت تقسيم مرتع و تعليف دام و حل اختالفات

دام و چوپان ،بخشي از این مراتع را نيز به ديگران اجاره ميدادند.
 .3مراتع و اراضي مرتعي كه از طرف ايلخان و كالنتران به افراد طايفه
(تيرهها و بنكوها) بهصورت اجاره ،يا خريد و فروش واگذار ميشد.
 .4مراتع و اراضي مرتعي كه با وساطت و مديريت كالنتران ،كدخدايان
و رؤساي ايل از ديگران خريداري و سپس بهصورت اجاره ،يا خريد و
فروش و رد و بدل شدن اسناد عادي بين افراد تيره و بنكو تقسيم ميشد.
 .5مراتع و اراضي مرتعي و امالكي كه در تصرف مالكان و خوانين
شهري بود .چون مالكيت زراعي و روستایي داشتند ،مراتع هم متعلق
به آنها بود .مانند حاج معينالتجار بوشهري در شهرستان ممسني ،ناصر
ديوان كازروني در كازرون ،سردار فاخرحكمت در آباده طشك ،جعفر
پيمان و هنر جهرمي در جهرم كه گاهی به دامداران اجاره ميدادند.
 .6مراتع خردهمالكي در بعضی از روستاها و اطراف آن ،مراتع خالصه
(اطراف دشمنزياري) ،مراتع اوقافي و مراتع اطراف روستا که در حقیقت
مشاعی و هرکدام از اهالی روستا با تعدادی دام سبک توسط خودشان،
یا توسط چوپان بهصورت جمعی از مراتع استفاده میکردند.
 .7در بعضی از روستاها علوفه مراتع توسط صاحبان عرف که دارای
حد و حدود مشخص بودند و حتی اسناد و بنچاق معمولی داشتند ،درو
(مانند گیاه جاشیر یا کالو که گونهای ماشک چندساله است و  )....و با
ترکیبی از کاه گندم یا جو از آن بهعنوان علوفه زمستانی استفاده میشد،
سپس توسط دام دامداران عشایری یا روستایی ،یا دامداران بزرگ
چرا میشد ،ولی حدود عرفی آن از حیث درو تا زمان درو و برداشت
حفاظت میشد.
آقاي حبيباله پيمان در كتاب ايل قشقایي صفحه  454در ارتباط با
خريد و فروش مراتع و اراضي مينويسد :تا چندي پيش خوانين از
فروش اراضي خود سخت ابا داشتند ،حتي ميكوشيدند اگر قطعهزميني
در مالكيت افراد طوايف است ،خرید انحصار مطلق خود را بر اراضي
تثیبت كنند .اين خود يكي از موانع اصلي كشاورزي بود .در اين اواخر
(منظور سالهاي قبل از  1341و چند سال بعد از آن است) به علت
مشکالت مادی كه براي خوانين پيش آمد ،بيشتر حاضر به فروش مراتع
و زمينهاي كمارزش خود شدند و عدهاي از دامداران بزرگ توانستند
صاحب مرتع شوند ،اما نكته جالب اينكه حتي پس از فروش نیز اينگونه
افراد مجبور به پرداخت معادل حق مرتع سابق بودند .آنها حق خان را

در چهارچوب مالكيت و مديريت خوانين و كالنتران و مالكين بر
مراتع ،نحوه مديريت و تقسيم مراتع و چراي دام ،به شرح زیر است:
ال بنكوها و تيرههاي عشايري حق استفاده مشاعي از مرتع خود
معمو ً
را داشتند ،آنها درواقع این مراتع را از طريق ايلخان و كالنتران ،يا
سایر مالكان به دست آورده بودند .اين مراتع بين بنكوهاي عشايري
از طريق ريشسفيدان و با مديريت كدخدايان و گاهی هم با حضور
نماينده كالنتران و خوانين تقسيمبندي میشد (هر خان ،يا مالك در
درجه اول ،مراتع خود را به بنكو ،يا تيرههاي وابسته به طوايف خود
ميداد) .كدخدايان ،يا نماينده خوانين كه مأمور تقسيم مراتع میان
بنكوها و خانوارها بودند ،مراتع را براساس ظرفيت تعليف يك ب ُر
گوسفند (حدودا ً  300رأس– البته در مکانهای مختلف اين تعداد،
متفاوت بود) ارزيابي و سپس بين خانوارها تقسيم ميکردند.
در حقيقت تنها منبع درآمد عشاير از طریق تعلیف دام در مرتع بود .قبل
از سال  1341نيز خريد جو ،يا علوفه و تغذيه دستي بهصورت کنونی
رايج نبود .محدودیت حمل علوفه توسط ماشین ،بهدلیل نبود راههای
دسترسی برای حمل آن نيز يكي از عوامل عدم استفاده و خريد
علوفه دستي بود .عشاير سعی داشتند ميزان علوفه موجود در مرتع،
يا بهعبارتديگر ظرفيت توليدي مرتع حفظ شود و تعداد متناسب دام
با ظرفيت علوفه روي مراتع تعليف کند .بنابراين ،نقش ريشسفيدان و
بهخصوص كدخدايان با توجه به ساخت عشايري در اين رابطه ،اهميت
ويژهاي داشت .اين افراد (ريشسفيدان و كدخدايان) قطع ًا براي حفظ
ساخت عشايري ،تيرهاي و بنكویي ،كه اهمیت زیادی داشت ،همچنين
حفظ يكپارچگي و وحدت تيرهاي و رضايت افراد تيره بايد در ارتباط
با تقسيم مراتع و تعيين ظرفيت آن و مشخص كردن تعداد دام براي هر
بنكو و خانوار به گونهای رفتار و مديريت ميكردند كه كمترين تنش
اجتماعي در افراد عشاير و تيرهها ايجاد شود.
ناگفته نماند ،قبل از ملي شدن جنگلها تعداد دام عشاير نسبت به
جمعيت دام فعلي و سرانه دام خانوارهاي عشايري نيز بسيار كم بود
(جدول .)2
باله پيمان در كتاب ايل قشقایي صفحه  ،432در ارتباط با
آقاي حبي 
نحوه تقسيم حق اجاره مرتع مينويسد :تاكنون هر خانوار يا اوبه
عشايري در ييالق از يك حق مسلم (استفاده از مراتع) برخوردار بود

جدول  -2تعداد دام عشاير قشقایي و متوسط هر خانوار در ایل قشقایی (صفینژاد)1369 ،
سال

تعداد دام كوچك (رأس)

متوسط دام ب راي هر خان وار (رأس)

1323

663،000

47

1353

1،866،000

129
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و ميتوانست دامهاي خود را به آزادي در آن مراتع تعليف كند.
البته سهم هر خانوار به نسبت تعداد گوسفندانش توسط كدخدا
و از طرف كالنتر ،يا خان مربوطه تعیين ميشد .بدين ترتيب
كه قشالق هر تيره را كالنتر يا خان و قشالق اوبه (خانوار) را
كدخدا تعيين ميكرد .ازآنجاییكه بیشتر مراتع و اراضي اقامتگاه
تيرهها در تملك خوانين بود ،افراد در مقابل استفاده از مراتع در
مواقع مختلف و به تعداد اسكان هر ساله ،تعدادي ميش و بز تقديم خان
ميكردند .بهعالوه در گذشته ،ايلخان و بعدها كه آنها اين رسم را ترك
كردند ،كالنتران (رؤساي طوايف) در زمان مشخصی (گلهگيري) ،از هر
يك صد گوسفند متعلق به تيره وابسته خود ،سه رأس دريافت ميكردند.
بين سالهای  1339تا  ،1341در بیشتر موارد در قبال استفاده از مراتع
به نسبت تعداد گوسفندان مبلغي پول پرداخت ميشد كه براي قشالق كمي
بيشتر از مراتع ييالق بود.
آنچه كه از ساخت ايل و عشاير قبل از  1341استنباط ميشود ،اين است
كه ريشسفيدان (رؤساي بنكو) و كدخدايان (رؤساي تيره) ،نقش بسيار
مهمي در مديريت مراتع داشتند .اين افراد در كليه امور مراتع بدون دخالت
نيروهاي دولتي و راهنمایي ،يا كمك از آنها مدیریت میکردند و سعي
بر اين داشتند كه بدون كوچكترين تنشی ،مسائل و مشكالت تيرهها و
بنكوها را حل کنند.
خانوارهاي عشايري با وجود اينكه در مسائل اقتصادي ،استقالل نسبي
داشتند ،مستقل از جامعه ايالتی و ساختار اجتماعي -قدرتي آن ،قادر
به ادامه كوچنشيني و زندگي عشايري نبودند .حق استفاده از مراتع در
ييالق و قشالق و ميانبند ،رعايت ظرفيت مراتع متناسب با دام ،رعايت
حدود عرفی چرا توسط افراد تيره و بنكوها ،تعيين يورد (اتراقگاه) ،تقسيم
داخلي مراتع برای چرا (پایيزچر -بهارچر -زمستانچر) ،تعيين زمان كوچ
و رعايت آن بدون عضويت در ساختار ايلي و پذيرفتن سلسلهمراتب
قدرتي كه از ايلخان شروع و به ريشسفيدان ختم ميشد ،امكانپذير
نبود .سلسلهمراتبي كه خود در قدرت دادن و پذيرفتن و رعایت آن نقش
اساسي داشتند .عشاير در زندگي روزمره خود ،با مسائل و مشكالتي در
ارتباط با بهرهبرداري از منابع طبيعي مواجه ميشدند كه ايجاد اختالف
وگاهی درگیری اجتنابناپذیر بود .اين موضوع ،همچنين كار سازمانيافته
و منسجم زندگي عشایری ،خودبهخود احتياج به یک مدير داشت كه اين
سيستم پيچيده را هدايت و رهبري کند .انتخاب ريشسفيدان و كدخدايان
ال حالت انتصابي نداشت و كالنتران نيز اين كار را انجام نميدادند.
معمو ً

افراد یادشده اگر در بنكوها و تيرههاي خود داراي موقعيت اجتماعي
مناسبی نبودند و لياقت و شايستگي كافي نداشتند ،برای انتخاب آنها
از طرف تيره ،يا بنكو تمایلی وجود نداشت .اگر افرادي داراي موقعيت
اجتماعي مناسب و لياقت و شايستگي كافي براي اداره امور حساس بنكو،
يا تيره بودند و اين را در ميدان عمل به نمايش ميگذاشتند ،قطع ًا رؤساي
طوايف نميتوانستند فرد ديگری را به اين مقام منصوب کنند.
آقاي حبيباله پيمان در كتاب ايل قشقایي صفحه  170در ارتباط با
موقعيت كدخدايان مينويسد :كدخدايان اين برتري را بر ساير رؤساي بنكو
(ريشسفيدان) دارند كه نماينده رسمي خان در تيره هستند .الزمه رسميت
برتری کدخدیان تأیيد از طرف عشاير بوده است .درغيراينصورت،
كدخدا قادر به رياست و اعمال قدرت نبود .ميتوان گفت ،اين كالنتران
طايفه نيستند كه شخص را به دلخواه انتخاب و بهعنوان كدخدا تعيين
ميکنند ،بلكه اين بنكوها و افراد طايفه هستند كه ابتدا نسبت به شخص
ابراز تمايل ميكنند و سپس كالنتران به وي رسميت ميبخشند.
يكي از مرتعداران استان فارس كه برادرش از كدخدايان يكي از تيرههاي
كشكولي كوچك بود ،اظهار داشت سندي در دست دارد مبنیبر اینکه
ريشسفيدان تيره ،برادرش را بهعنوان كدخدا انتخاب کردند و كالنتر
به او رسميت داد .آقاي حبيباله پيمان در همان منبع یادشده شرايطي
را ازجمله موقعيت و رابطه فاميلي ،قدرت سياسي و موقعيت اجتماعي،
تماس با كالنتران ،شجاعت در ابراز عقيده ،قدرت سخنگویي ،آگاهي
به مسائل سياسي ،رفت و آمد با تجار ،قدرت اقتصادي ،تعداد زياد
دام و مالكيت مراتع بهعنوان عوامل انتخاب فرد بهعنوان كدخدا معرفي
ميکند .با توجه به شرايط و مطالب بیانشده ميتوان نتيجهگيري كرد،
لوفصل مسائل مهم عشايري آن
فرد انتخابشده با اين شرايط توانایی ح 
روزگار را بهصورت كدخدامنشي ،واژهای مصطلح در فرهنگ ،داشته است.
در ابتدا و قبل از ملي شدن جنگلها و مراتع ،بههمريختگي نظام ايالتي و
سالهاي بعد از آن نیز ،ورود افسران انتظامي در میان ايالت و عشاير ،اين
ال
روابط دو طرفه را تا حدودي دستخوش تغييرات نامتناسب کرد .معمو ً
لوفصل اختالفات مرتعي درون تيرهها و خانوارها از طريق كدخدايان
ح
و باالتر از آن توسط كالنتران و خوانين ،يا نمايندگان آنها انجام ميشد.
مدارك و اسناد و نوشتههاي متعددي در بايگاني سوابق اداره مراتع در
ادارهكل منابع طبيعي استان فارس ،همچنين در میان مردم وجود دارد كه
لوفصل اينگونه مسائل بدون دخالت دستگاه دولتی بوده
نشاندهنده ح 
است ،در ادامه براي اطالع به ذكر چند مورد آن ميپردازم:
تاريخ1331/9/21 :

			
سند شماره 1
بسمه تعالي
«چون اينجانب صفر حقيقي طبق دستور امريه حضرت اشرف آقاي محمدناصرخان (آخرین رئیس ایل قشقایی) براي تقسيم مراتع و مزارع
مزروعي در بين مالكين عرب و تيره گلهزن و تيره يلمهاي و جهرمي و كوهكي مأموريت داشتيم كه بهطور حقانيت ،مالكيت سهام اشخاص نامبرده
مالكين از مراتع چراگاه دشت سيستان عليا و سفلي و متعلقات آن تقسيم نمایيم .در چنين حال پس از بازديد و تعمق بسيار كه به طرفين لطمه
وارد نيايد و طرفين و مالكين به حقوق خود قانع شوند و تجاوزات به يكديگر ننمايند ،اين طور به نظر اينجانب رسيده است كه به سه قسمت
تقسيم شود ».و در ادامه حد و حدود و سهم هر کدام تعیین و توسط مالکین و بزرگان روستا و عشایر امضا میشود .در اواسط دهه هفتاد به دنبال
اختالفاتی که بین دامداران پیش آمد ،این دستنوشته قدیمی توسط عشایر یلمهای به ادارهکل منابع طبیعی فارس ارائه شد.
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سند شماره 2

مورخه 1337/7/25 :

		
سند شماره 3

مورخه 1341/3/25

		
سند شماره 4

مورخه 1344/9/17

بسمه تعالي
«بهموجب اجازه و دستور شفاهي جناب آقاي حسينقليخان رستم (از خوانین ممسنی) به آقاي مشهدي خونكار نظري اجازه داده ميشود كه
خودش و برادرانش در كوه تنگسي رستم سكونت نموده و از مراتع و مزارع آنجا استفاده نمايند و هيچكس حق مزاحمت از نامبرده و برادرانش
از حدود چشمه تنگسي تا زردسياه تنگسي بخورد به آبريز منظورآباد ندارد تا آسودهخاطر مرتع چري و از زمينهاي قابل كشت كوه مزبور
زراعت نمايد .ضمن ًا هر مقدار از زمينهاي حدود مزبور زراعت نمايد ،بهرهمالكانه را روي مميزي … به انبار نوگك تحويل نموده رسيد بگيرند».
امضاء جعفرقلي رستم

بسمه تعالي
«درخصوص اختالف گچ قوچ خوس رباط (از روستاهای منطقه پشت بند شهرستان ممسنی) به حضور آقاي عبدالهخان كشكولي (از کالنتران
کشکولی بزرگ) و محمدكيخاكياني نماينده آقاي زيادخان (از کالنتران دره شوری) و آقاي حاجيزكيا حصامي و جانقربان حصامي (از مالکین
منطقه پشت بند ماهور ممسنی) با كدخدايان دو قريه جمال اسالمي و سرتيپ حيدري از اين قرار توضيح (منظور توزيع و تقسيم است) و ختم
ميگردد ».براساس این دستنویس که به امضا عبداله کشکولی و محمد کیانی رسیده به کداخدایان دو قریه نیز یک نسخه داده میشود.

بسمه تعالي
«به حسب امر آقايان عبدالهخان و محمدحسينخان كشكولي (از کالنتران کشکولی بزرگ) دو قشالق تمام از تلخآب و دره اشكفت يك قشالق
تمام از سهم مالكي خود به گنجعلي كهندل ،پنجعلي و شمسعلي فرازي (نام خانوادگی به علت ناخوانا بودن ،درست تشخیص داده نشد ).و يك
قشالق تمام از سهم مالكي آقايان عبدالهخان و محمدحسينخان و حسينخان به نمايندگي اينجانب تحويل اينان گرديد .توضيح ًا زمين مزروعي
حدود تلخآب جزء قشالق گنجعلي و برادرانش شده ،ديگر آقايان عبدالهخان و محمدحسينخان و حسينخان حقي از زمين مزروعي آنها
ندارند .مربوط به ايشانها است» .حدود عرفی سه مرتع قشالقی در سند قید شده بود.
از طرف آقايان عبدالهخان– محمدحسينخان و حسينخان -براتعلي نيازي لك
امضاء و اثر انگشت چهار نفر ديگر زير اين سند است.
اين سند در سال  56/10/12توسط افراد ذينفع به اداره منابع طبيعي شهرستان ممسني ارائه شد.
ال كمترين اختالف بر سر تعليف دام در مرتع میان
در اين دوره معمو ً
ال ايلخان و ديگر كالنتران و
روستاها و عشاير وجود داشت .معمو ً
رؤساي عشاير در مناطق ييالق و قشالق بر اراضي مزروعي و دهات
متعدد و مراتع حق مالكيت داشتند و اين تسلط مالكانه فرد باعث ايجاد
قدرت ميشد .بعد از در هم ريختن ساختار مدیریت ايل ،بهویژه بعد از
انقالب ،بسياري از مراتع عشايري توسط روستاییان تصرف ،يا اجازه
چرا به آنها داده نشد و بخشي از اراضي قابل كشت را نيز به زير كشت
و زرع بردند و بسیاری از ایلراهها تصرف و تبدیل به زراعت دیم و
غیره شد و علیرغم ممنوعیت مطلق در واگذاری راههای مسیر کوچ
ایلنشین و حریم مربوط به آنها (ماده  2آییننامه اجرایی الیحه قانونی
اصالح الیحه قانونی و احیای اراضی مصوبه اردیبهشت  59شورای
انقالب) بسیاری از این اراضی به طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی
اختصاص یافت ،یا تصرف شد.
بنابراين ،با توجه به ساختار ايلي و تشكيالت قدرتي– سياسي آن،
اكثريت مسائل اختالف مرتعي و غیره بهصورت سلسلهمراتب از طريق
لوفصل ميشد .قهرماني
ريشسفيدان ،كدخدايان ،كالنتران و ايلخان ح 
ابيوردي ( )1373در کتاب خود مینویسد« :بعد از به قدرت رسيدن

رضاخان و بهخاطر بعضي از مسائل سياسي آن روزگار ،افسري به
نام ياور رخشا از طرف اميرلشگر جنوب (محمود آيرم) به سمت
حكومت نظامي قشقایي ،يا در حقيقت ايلخان تعيين و با عدهاي سرباز
و درجهدار به مركز ايل در اطراف فيروزآباد (قيروكارزين محل قشالق
صولتالدوله ایلخان قشقایي بودند) ،اعزام ميشود ،اما بهخاطر پارهاي
مسائل كه بیشتر جنبه سياسي ،يا ناتواني داشته است ،از كار ،بر كنار
میشود و فرد ديگري به نام ياورمحمودخان پروين را به جاي ايشان
به كار ميگمارند ،سپس ،سلطانعباسخان نيكبخت بهعنوان دستيار
ايشان منصوب میشود ،پس از مدتي كالنتران و افراد ايل از رفتار
آنها بهشدت ناراضي ميشوند و درنهایت منجر به جنگ قشقایيها
در سال  1308با دولت مركزي ميشود ،در اين سال ايلخان قشقایي
(صولتالدوله) در زندان بوده است و همين نيز يكي از بهانهها و علل
جنگ سال  1308قشقایي به شمار میرود ،این جنگ درنهایت منجر به
آزادي ايلخان از زندان رضاخان ميشود .پس از كودتاي  28مردادماه
سال  1332و حوادث بعدي آن محمدناصر قشقایي (رئيس يا ايلخان
قشقایي) مجبور به ترك ايل ميشود (سال  .)1334براي اداره ايل
و سرپرستي طوايف قشقایي ،افسرانی از طرف حكومت تعيين و به
طبیعت ایران /جلد  ،7شماره  ،2پیاپی  ،33خرداد  -تیر 1401
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نام افسران انتظامي معروف ميشوند و حكومت تصميم ميگيرد
ضمن حذف ايلخان ،در رأس هر طايفه يك افسر قرار دهد
تا وظايف كالنتران طوايف را در رسيدگي به شكايات و حل
اختالفات داخلي ،تعيين زمان كوچ و محل سكونت ،استقرار
ال توسط
و غیره انجام دهند .در اين مدت كدخدايان كه قب ً
كالنتران و با تأیید افراد تيره تعيين ميشدند ،اين بار توسط
افسران انتظامي تعيين و منصوب ميشوند .در مدت  4سال كه ايل با
اين سيستم اداره شد ،افسران انتظامي هيچگاه خود را بينياز از كمك
كالنتران نديدند و در عمل اشكاالت فراواني به وجود آمد و درنهایت
دولت مجبور شد بار ديگر سيستم معمول ايل را به جريان اندازد و
كالنتران مسئول طايفه خود و رتق و فتق امور شوند».
بنابراين ميتوان اين نتيجه را گرفت كه ساختار اجتماعي ،سياسي،
فرهنگي ،قومي ،تاريخي عشاير و جريان تكويني آن در طول دوران
گذشته به گونهاي توسعه و نظم يافته است كه وجود ايلخان ،كالنتران،
كدخدايان و غیره بهعنوان مسئول طايفه و تيره در ارتباط با بسياري از
مسائل خارجي و داخلي مربوط به عشاير ،همچنين ريشسفيدان در
نظم دادن و هماهنگي امور بنكوها و خانوارها جزو جدانشدنی مديريت
عشاير و مرتع بود و دولتمردان وقت حتي با تعيين مسئوالن جديد از
طريق نيروهاي نظامي و انتظامي نتوانستند نظم و ساختار تكوينيافته
چندين ساله عشاير را هدايت و رهبري نمايند و درنهایت خود را
بينياز از كمك مسئوالن قبلي نديدند.

 -3-1مديريت كوچ و چرا

زمان آغاز کوچ ،مدت زمان کوچ ،مدت استقرار در ميانبند ،زمان ورود
به مراتع قشالق ،بهخصوص در كوچ بهاره به گونهاي مدیریت میشد
كه ضمن تأمین امنيت در مسير کوچ ،استفاده بهینه و متناسب با توان
اكولوژيكي و اقليمي مناطق نیز انجام شود.
كوچ بهاره با هدف تعیین زمان مناسب ورود به ييالق به گونهاي تنظیم
میشد که گياهان حداكثر رشد خود را كرده باشند ،اگر ورود دام به مناطق
ييالقی به گونهاي انجام شود كه گياهان رشد رویشی را گذرانده باشند،
چنین سیستمی مانع از چرای زودرس پوشش گیاهی میشده است.
پوشش گیاهی مراتع ييالقی استان فارس نیز مانند بقیه مراتع ییالقی
کشور ،با ورود دام و شروع چرا در زمان مناسب از فصل رویش فرصت
کافی را برای گذراندن مراحل مختلف فعالیتهای حیاتی دارد ،درنتیجه
امکان بهرهمندی از تولید پتانسیل مرتع ،همچنین بهبود وضعيت و گرايش
مراتع فراهم میشود.
تصميمگيري براي حركت و تعيين زمان آغاز كوچ از مهمترين و
حساسترين وظايف رؤساي بنكوها و كدخداها بود .در این مورد،
تاریخ شروع کوچ تقريب ًا با توافق عمومي بين تيرهها و بنكوهاي يك
طايفه انجام میشد و رؤساي طوايف (كالنتران) نقش بسيار كمي در
تعيين زمان حركت داشتهاند .زمان مناسب برای حرکت عشایر گاهی
با توجه به سال نيز اندكي تفاوت داشت و تصميمگيري در اين مورد
ال رؤساي بنكوها در
از چند روز تا يك هفته قبل اتخاذ ميشد .معمو ً
حضور كدخدا بهعنوان مسئول تيره ،جلساتي را برگزار و دراينباره
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ال كوچ از دورترين نقطه منطقه قشالق شروع
مشورت میکردند .معمو ً
ميشد و پيشبينيهاي الزم ازنظر مسير راه ،مراتع ميانبند و محلهاي
مناسب براي استراحت در نظر گرفته ميشد .بنا به گفته يكي از مطلعين،
ال  45روز
تصميمگيري كلي درمورد كوچ بهاره به گونهاي بود كه معمو ً
بعد از عيد در ميانبند و حدود  20روز مانده به پايان فصل بهار همگي
در مراتع ييالقی باشند .درمورد كوچ پایيزه به گونهاي حركت ميكردند
كه حداقل يك بار در قشالق بارندگی شده باشد و سپس به منطقه
پایيزهچر در قشالق وارد ميشدند .درصورتيكه بهدلیل نبود بارندگی،
گياهان موجود (يكسالهها) مراتع قشالق به اندازه كافي سبز نشده باشند
و نیز توقف بيشتري در ييالق امكانپذير نبوده باشد ،فاصله موجود را
با سرعت كمتري طي و توقف را در بين راه طوالنيتر ميكردند .در
بسياري از پایيزهچرها بهدلیل اينكه علوفه خشك در مرتع وجود داشت،
پس از بارندگي ،گياهان يكساله زودتر سبز میشدند و رشد ميكردند.
ال در اين دوره مدیریت ،چراي دام از لحاظ زمان مناسب در منطقه
معمو ً
ال رعايت ميشد كه نوعی مديريت
پایيزهچر ،زمستانهچر و بهارهچر كام ً
مناسب بود.
يكي از افراد طايفه كشكولي كوچك در ارتباط با زمان كوچ اظهار
ال از  15الي  20فروردين ماه شروع به حركت ميكرديم
داشت« :معمو ً
و حدودا ً  45روز در راه بوديم و اوايل خردادماه وارد منطقه ييالق
ميشديم» .يكي ديگر از مطلعين ايل باصري بیان میکند« :زمانيكه گياه
گون ،گلهايش ريزش ميكرد ،وارد ييالق ميشديم و اين زمان حدود
 20خردادماه هر سال بود».
ال در هنگام حركت ايل به سمت ييالق ،قرقباناني
بعضي از طوايف معمو ً
نيز در منطقه قشالق ميگماردند تا از مراتع قشالق آنها در هنگام نبود
عشاير محافظت کنند .اين موضوع در ارتباط با حفاظت از مناطق
پایيزهچر و مسائل ديگر همچون قطع بعضي از درختان مانند كنار و
آتشسوزي بوده است.
از مسائل مهم در مسير كوچ ،امنيت كوچ بود (مسائلي مانند سرقت
و غیره) كه اين موضوع نيز از وظايف كدخدايان و ريشسفيدان
ال قبل از حركت
و بهخصوص رؤساي طوايف و كالنتران بود .معمو ً
بهخاطر وجود اسلحه در بين عشاير امنيت بهصورت كامل توسط
دستگاه ايلخاني انجام ميشد و در بعضي از مقاطع زماني ،سالهاي
 1300تا  ،1341كه دستگاه حكومتي از لحاظ سياسي و نظامي در
موضع ضعف قرار داشت ،امنيت توسط افراد ايل و عشاير برقرار میشد
و با ورود افسران انتظامي بهخصوص از سال  1334بخشي از امنيت
به عهده آنها و با هماهنگي رؤساي طوايف و تيرهها بود .نكته مهم اين
كه با مديريت زمان كوچ و مدت زمان كوچ ،تعيين زمان ورود به ييالق
و قشالق و غيره توسط كدخدايان ،ريشسفيدان ،كالنتران و رؤساي
طوايف ،پایداری تولید در اکوسیستمهای مرتع فراهم میشد و تخریب
ناشی از چرای زودرس کمتر اتفاق می افتاد.

ويژگيهاي اين دوره

 .1مدیریت عرفی بر مراتع استان براساس ساختار اجتماعی و قدرتی
بدون دخالت دولت

 .2داشتن حق انتفاع و بهرهبرداري از مراتع توسط بهرهبرداران و افرادي اعالم شده بود.
ال توسط دام روستاییان ،که هر روستایی
كه وابستگي به ساختار ايلي و عشايري داشتند (بهجز روستا) و پرداخت  -۲مراتع اطرف روستا معمو ً
تعدادی دام داشت ،چرا میشد .هدایت گله روستایی توسط یک یا چند
حق علفچر نقدی و بیشتر غیرنقدی به خوانین
 .3عدم دخالت و كنترل دولت در مديريت مراتع (از لحاظ حل اختالف ،چوپان انجام میشد .چوپان هنگام غروب آفتاب نزدیک روستا گله را رها
مديريت چرا ،مديريت كوچ ،برنامهريزي و غیره) و حداقل اختالف بین و گوسفندان به محل آغل خود در مجاورت منزل صاحب دام میرفتند.
گاهی افرادی دام بیش از عرف محل داشتند و فاقد زمین زراعی بودند
دامداران روستایی و عشایری
 .4قطع درختان جنگلي و بوتهكني برای تأمین نيازهاي سوخت افراد و بهطور شخصی خود یا چوپان ،دام را در مراتع اطرف روستا چرا
میدادند.
بهرهبردار ،همچنين تهيه سوخت (ذغال و غيره) برای شهرنشينان
 -۳قرق یا شکارگاه سلطنتی که در کنترل
 .5تناسب میان تعداد دامداران ،همچنين
مراتع اطرف روستا معموالً توسط دام دستگاه سلطنتی بود.
تعداد دام با ظرفيت چرای مراتع
 .6مديريت برنامهريزي كوچ از لحاظ روستاییان ،که هر روستایی تعدادی دام  -۴مراتع بزرگمالکی شخصی که در
داشت ،چرا میشد .هدایت گله روستایی اختیار بزرگمالکان عشایر (خوانین) یا
زمان ،مكان و امنيت توسط عشاير
 .7تقسيمبندي مراتع براي چراي دام بهویژه توسط یک یا چند چوپان انجام میشد .غیرعشایر (اربابان) بود و در ازای چرای
در منطقه قشالق (پاییزهچر ،زمستانهچر) چوپان هنگام غروب آفتاب نزدیک روستا دام بهره مالکانه یا اجاره میدادند (نقدی و
بیشتر غیرنقدی).
براساس تقسیمبندی مناسب ،عدم استفاده گله را رها و گوسفندان به محل آغل خود
 -۵مراتع خردهمالکی حریم و اطراف
از علوفه دستي بهجز مواردی كه از جو
در مجاورت منزل صاحب دام میرفتند.
روستا که توسط عدهای از خردهمالکان به
استفاده ميشد.
گاهی افرادی دام بیش از عرف محل
ثبت رسیده بود یا بنچاق آن را داشتند و
 .8با توجه به اينكه علوفه حاصل از مراتع
و جنگلها تنها منبع تأمين علوفه دام داشتند و فاقد زمین زراعی بودند و بهطور بهصورت مستقیم یا از طریق اجاره مورد
بهرهبرداران بود ،ازاینرو ،مراتع و جنگلها شخصی خود یا چوپان ،دام را در مراتع چرای دام قرار میگرفت.
اطرف روستا چرا میدادند.
 -۶مراتع میانبند (بیشتر در ایلراه عشایر
مهمترين سرمايه بالفعل و بالقوه براي
ال
و مسیر عبور و اتراقگاهها بود .قب ً
بهرهبرداران بودند ،عشاير و بهرهبرداران
ال در اطراف مراتع روستاییان یا شهرها قرار
وابستگي عميقي به مرتع داشتند و در حفاظت و مديريت مناسب آن ایلراهها وسیع بودند) معمو ً
تالش ميكردند (حفاظت ازنظر تناسب تعداد دام با ظرفيت مراتع ،داشت (در شهر شیراز منطقه معالیآباد و میدان معلم و  ...که اکنون
تقسيمبندي مديريتي مراتع از لحاظ زمان چرا ،گماردن قرقبان براي مسکونی است ،در ایلراه و میانبند عشایر بود) .این گونه مراتع ،مالک
مشخصی نداشت و حق استفاده متعلق به کسانی بود که در ساختار ایلی
حفظ آن و کنترل آتشسوزيهای احتمالی).
 .9مراتع محدوده روستا نیز براساس حدود و ثغور عرفی بهصورت قرار داشتند.
مشاعی توسط دام دامداران روستایی تعلیف میشد ،ضمن اینکه  -۷مراتع خالصه بیشتر در نواحی قشالق بود و توسط اداره مالیه (اداره
دامداران بزرگ دامها را براساس حدود عرفی از مراتع عمومی (غیر از دارایی) مستقیم یا غیرمستقیم اداره و حقالتعلیف پرداخت میشد.
 -۸مراتعی که در اختیار سران ایالت و عشایر بود و دامداران کوچنده
مراتع محدوده روستا و مراتع متعلق به عشایر) تعلیف میدادند.
به شرط وابسته بودن به ساختار و نظامات ایالتی و عشایری حق
-4-1مالکیت و مدیریت مراتع ایران در آستانه اصالحات بهرهبرداری داشتند و به خوانین اجاره یا سه درصد دام میدانند .این
اراضی و ملی شدن جنگلها و مراتع
مراتع یا متعلق به خوانین بود یا از مالکان روستایی یا دیگر بزرگان
ال مراتع
مالکیت ومدیریت مراتع ایران در آستانه اصالحات اراضی را میتوان خریداری میشد و در اختیار ایل و طایفه قرار میگرفت (مث ً
ماهور ممسنی فارس قبل از ملی شدن به قیمت  ۷۰۰تومان خریداری
بهصورت زیر تقیسمبندی کرد:
 -۱مرتع مشاعی اطراف و محدوده روستاها که دامداران به تناسب شد (ازکیاء .)1374 ،بخش عمدهای از مراتع کشور در اختیار این افراد
سهم زمین و نسق از آن استفاده میکردند .براساس بند «ب» ماده  4بود و تقسیمبندی مراتع و نحوه چرای دام و اختالفات توسط کدخدایان
قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ،مراتع غیرمشجری که با توجه به که عامل ایلخان یا کالنتران بودند ،مدیریت میشد.
قانون اصالحات اراضی مصوب  1340در سهم اشخاص قرار گرفته ،یا  -9مراتع مشترک قبیلهای یا خانوادگی که براساس بنچاقها و سندهای
در تاریخ تصویب قانون ملی شدن ،یا بعدها به موجب اسناد مالکیت ،دستنویس که در قلمروی ایل یا خانواده بود و از آن بهعنوان مرتع و
یا آرای قضایی و هیئتهای رسیدگی به امالک واگذاری ،در محدوده گاهی بهعنوان «زرخرید» یاد میشد.
امالک مزروعی اشخاص قرار گرفته یا بگیرند ،از شمول قانون ملی شدن  -۱۰مراتع زرخرید یا بنچاق یا دستنویس ،توسط ساکنان روستا
خارج هستند .براساس ماده  64قانون حفاظت و بهرهبرداری ،مساحت بهعنوان علفبری (درو علوفه مثل گیاه جاشیر یا کالو ،نوعی ماشک
این مراتع دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغها و قلمستان در زیراشکوب جنگلها) ،بهرهبرداری و سپس توسط دامهای روستا یا
طبیعت ایران /جلد  ،7شماره  ،2پیاپی  ،33خرداد  -تیر 1401
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صاحبان عرف یا دامداران کوچنده ،تعلیف میشد و بعد از انقالب
منجر به اختالف در بهرهبرداری شد .علفبری باعث میشد که
مرتع در زمان مناسب چرا شود ،ولی با از بین رفتن ایلراهها این
نوع مدیریت نیز به هم خورد .شخص ًا بنچاقهای مراتعی را دیدم
که مهر و کابین بانوان شده بود و در هنگام حل اختالف از آن
استفاده میشد.

 -2از سال  1341تا ( 1357پیروزی انقالب اسالمی)

سال  ،1341كه قانون ملي شدن جنگلها و مراتع اعالم شد
( ،)1341/10/27نقطه عطفي در ادوار مديريت مراتع و جنگلهاي
كشور بود .ملي شدن جنگلها و مراتع ،نظام بهرهبرداری موجود را
دگرگون کرد و ساختار ايلي و عشايري از لحاظ سلسلهمراتب قدرت و
تصميمگيري دچار مشکالتی شد .در حقيقت مديريت خصوصي حاكم
بر منابع ملي كشور در حال گذار و انتقال به سمت مديريت دولتي
بود و دولت در حال قانونگذاري و تدوين دستورالعملها ،بخشنامهها
و آیيننامهها براي مديريت ،مالكيت ،حق انتفاع و غیره بود ،بسياري
از روابط حاكم در سيستم مديريتي مراتع تا پيروزي انقالب ،براساس
مديريت عرفی و غیردولتی بر مراتع و جنگلهاي استان بود.

 -1-2مالكيت و حق انتفاع و مديريت

با ملي شدن جنگلها و مراتع كشور ساختار مالكيتي ،همچنين حق
انتفاع و بهرهوري از مراتع كه پیشازاین توسط خوانين و مالكان واگذار
ميشد ،دستخوش تغيير شد و از ابتدا بحث صدور پروانه چراي دام
براي صاحبان دام مستقر در مرتع ،به ميان آمد .براساس بعضي از سوابق
موجود در پرونده ادارهكل منابع طبیعی استان فارس و صحبت با برخی
از مطلعين و حتي خوانين ،تعدادي از مالكان و كالنتران و خوانين قبل
از اعالم رسمی ،از ملي شدن جنگلها و مراتع اطالع داشتند ،بعضي از
آنها حتي پس از ملي شدن جنگلها و مراتع ،شروع به فروش مراتع
خود به افراد و دامداران موجود در مرتع و ديگر نزديكان خود كردند،
در بعضي مناطق نيز با كمك افسران و نيروهاي انتظامي این کار انجام
میشد ،كه بسياري از اين افراد در حال حاضر براي اثبات مالكيت،
يا حقانيت خود اقدام به ارائه اين مدارك ميکنند ،گرچه اين موضوع
عموميت نداشت .تقريب ًا تا اواسط سال  1348كه براساس تبصره يك
ماده  3قانون حفاظت و بهرهبرداری« ،ضوابط و شرايط چراي دام در
مرتع» در مورخه  48/6/9اعالم شد ،بعد از گذشت  7سال از قانون
ملي شدن جنگلها و مراتع و حذف مديريت سابق در بهرهبرداری ،مراتع
بهطور قانونی در اختيار دولت ،ولي در عمل در اختيار مالكان قبلي
قرار داشت .تا  1355و قبل از انقالب اسالمي برای حدود 55درصد
از دامداران استان فارس ،كارت پروانه چرا براساس ضوابط و شرایط
چرای دام صادر شده بود.
لغو مالكيت ،یا به عبارت بهتر حذف مدیریت خصوصی و عرفی ظاهرا ً
انجام شده بود ،اما در عمل روابط غيرقانوني بهرهبرداران و مالكان و
خوانين در اكثر مراتع استان حاكم بود.
در مناطق عشايري استان هرچند كه ايلخان و بزرگمالكان حذف
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شده بودند ،ولي در ردههاي پایينتر مانند كدخدايان و ريشسفيدان و
حتي كالنتران (رؤساي طوايف) حضور داشتند و بهرهبرداري با توجه به
سيستم معمول عشايري انجام ميشد .آقاي حبيباله پيمان در صفحه
 437كتاب ايل قشقایي در اين مورد مينويسد:
«در گذشته هر خانوار عشايري در مقابل استفاده از مزاياي زندگي در
ايل ،هنگام گلهگيري ،كه سالي يكبار انجام میشد ،موظف بود از هريك
صد رأس گوسفند خود ،سه رأس را به خان تحويل دهد و اين رسم
اگرچه اكنون بهطور رسمی ملغي شده است ،ولي در بسياري از نقاط
هنوز برقرار است».
از زمان ملي شدن جنگلها و مراتع كشور ( )1341تا سال تصويب و
اعالم ضوابط و شرايط چراي دام ( )48/6/9در استان فارس ،براي
تعداد بسيار اندكي از مراتع استان ،برگ «پروانه موقت چراي دام در
مراتع ملي» صادر شده است.
صدور پروانههاي موقت چرا به استناد ماده پنج آییننامه مورخه
 1342/11/23هيئت وزيران و به موجب تصويبنامه قانوني مورخه
 1342/7/10بود .اين برگ موقت بیشتر برای دامداران غيراستاني مانند
دامداران اصفهان ،شهركرد ،بروجن و نائين صادر شد .به همین دلیل حق
چرا ،يا حق علفچر كه از طرف افراد محل بهویژه روستایيان و بهندرت
عشاير از آنها اخذ میشد ،لغو و مالكيت دولت در اين مراتع اعمال شد.
با تصويب اصالحيه ماده  44مكرر قانون حفاظت و بهرهبرداري و
بهخصوص تبصره ذيل آن در سال  1349نشان ميدهد ،حتي در بعضي
از مناطق كه پروانه چرا صادر شد ،يا صادر نشد ،بسیاری از بهرهبرداران
به روابط گذشته بين مالك و بهرهبردار پايبند بودند ،همچنين نشان داد:
هنوز مالكيت و حاکمیت دولت براي مديريت كامل بر مراتع
.1
پس از گذشت حدود  8سال از قانون ملي شدن ،اعمال نشده است.
بسياري از افراد هنوز بدون اخذ پروانه چرا و براساس روابط
.2
عرفي گذشته ،اقدام به تعليف دام در مراتع ميکنند.
 .3خريد و فروش ،همچنين واگذاري حق بهرهوري از طرف صاحبان
عرف به ديگران وجود داشت .در حقيقت عدهاي از افراد که حق عرفی
داشتند ،باگرفتن پروانه چرا دوباره اين حق را به ديگران اجاره میدادند
يا ميفروختند .بعضی از دامداران عشایری علیرغم داشتن پروانه چرا،
یا حذف خوانین و مالکان عرفی ،حق علفچری به آنها میدادند.
نكته قابلتوجه اين است كه صدور برگ پروانه موقت چرا در مراتع ،يا
كارت پروانه چرا مستلزم رعايت اجرا و اعمال قانون ملي كردن براساس
ماده  2آبيننامه اجرایي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور مصوب
 1342و ماده  56قانون حفاظت و بهرهبرداري مصوبه  1346/5/30و
اصالحيه بعدي آن در  1348/1/26بود.
يعني در حقيقت بايد ابتدا دولت برای اجراي قانون ،جنگلها و مراتع
را از طریق صدور آگهي و ديگر تشريفات قانوني ملي اعالم و سپس
اقدام به صدور پروانه چرا میکرد ،اين اقدام نياز به زمان داشت .موضوع
اجراي قانون ملي كردن جنگلها و مراتع كشور ،يا به تعبير امروز
تفكيك انفال ،موضوعي است كه تا سال  1357بهصورت کامل در
استان فارس انجام نشد.
صدور كارت پروانه چرا و مميزي مراتع براساس آیيننامه اجرایي

کوچ عشایر به اصفهان سال 1384

ضوابط و شرايط چراي دام ( )1348/6/9در استان فارس برای اولین
بار ،از سال  1349شروع شد .هيئتهاي مميزي با توجه به بند  5ضوابط
و شرايط چراي دام كه مدرك صدور پروانه چرا در مرحله اول را وجود
دام و اثبات تعلق آن به دامداران ميداند ،ضوابط زير را در نظر گرفتند:
 .1وجود دام در مرتع و تعلق آن به دامدار
 .2وجود چادر عشاير (چادر سياه)
 .3سابقه تعليف دام
 .4مدارك كتبي
 .5سؤال از كدخدايان و ريشسفيدان
ال كدخدايان و ريشسفيدان و در پارهاي از موارد كالنتران و
معمو ً
سایر مالكان در تعيين صالحيت و صدور كارت پروانه چرا با مأموران
همكاري داشتند و نظر آنها اخذ میشد .اكثر مراتع متعلق به خوانين،
كالنتران و مالكان نيز توسط هيئتمميزي ،تعيين صالحيت و سپس بين
دامداران مستقر در اين مراتع تقسيم ميشد .تمام مراتعي كه متعلق به
ال به دامداران صاحب همان تيره و طايفه اجاره
اينگونه افراد بود و معمو ً
داده میشد ،توسط هيئت مميزي و با توجه به قانون ملي شدن جنگلها
و مراتع و ديگر ضوابط ،در فرمهای مخصوص يادداشت میشد و ضمن
آماربرداري و با توجه به تعداد دام و تعيين ظرفيت تخميني مراتع ،كارت

ال اسامي افراد
پروانه چرا صادر میشد .ذکر این نکته الزم است كه معمو ً
يك تيره ،يا گاهی بنكو به همراهي تعداد دام موجود و مجاز بهصورت
مشاعي در مرتع متعلق به تيره ،يا بنكو نوشته ميشد و حدود عرفي مرتع
خانوارها در پروانه قيد نميشد ،بلكه حدود عرفي تيره ،يا بنكو و اسامي
افراد ذكر ميشد.
فهرستبرداري از دامداران موجود در مراتع برای صدور كارت پروانه
چرا گاهي با اعتراض مالكان ،يا خوانين روبهرو ميشد و در بعضي از
مواقع نيز اعتراض و مقاومتي دیده نمیشد.
يكي از افراد عضو هيئتهاي مميزي ادارهكل منابع طبيعي استان فارس
آقای ابراهیم محیط ،كه از سال  1349تا بعد از انقالب جزو اكيپهاي
مميزي مراتع بود ،خاطرات خود را چنين بيان ميكند:
«مراتع دشت لهواز ،دشت قند ،دشت موش و دشت گور شهرستان
الرستان كه متعلق به پسران محمدخان ضرغامي كالنتر ايل باصري
بودند ،بين  70خانوار عشاير حاضر در مرتع ،تقسيم شد (در حقيقت
اسامي آنها بهعنوان دامداران ذينفع فهرستبرداري شد) .اين موضوع
مورد اعتراض همسر آقاي ضرغامي قرار گرفت .مراتع كوه گرجهرم
كه متعلق به آقاي پيمان نماينده مجلس بود ،بين افراد موجود در مرتع
تقسيم شد .مراتع شش ده و قرهبالغ شهرستان فسا که متعلق به قواميها
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(رئيس يا كالنتر ايل خمسه) بود ،نيز تقسيم شد و افراد یادشده به
هيئتمميزي اعتراض کردند .بعضي از مراتع روستایي كه در يد
قواميها بود ،نيز به روستایيان آن محل داده شد (بهغیر از زراعت).
مراتع فتحالهخان جهانگيري و مراتع حسينخان كالنتر ششبلوكي نيز
تقسيم شد .مراتع عبدالهخان كشكولي ،يكي از كالنتران كشكولي در
مناطق قشالق ممسني ،نيز بين افراد تقسيم شد .البته عبدالهخان در
بعضي مواقع به اتفاق هيئتمميزي در فهرستبرداري دامداران شركت
میکرد .بعضي از دامداران نيز برای صدور كارت پروانه چرا ،كاغذ
خريد ،يا بنچاق و سایر مداركی را ،كه بر خريد مرتع داللت داشته
است ،ارائه ميكردند».
بعضي از خوانين و مالكان داراي مراتع متعدد ،سعي بر اين داشتند كه
بر تعدادي از مراتع گذشته خود حق انتفاع داشته باشند ،اين موضوع
با همكاري بعضي از هيئتهاي مميزي انجام میشد .بهعنوانمثال،
يكي از خوانين كشكولي با هفده قشالق (مرتع) ،کارت پروانه چرای
يكي از مراتع را به نام خود در نظر ميگيرد و پروانههای چرای
دو مرتع ديگر را به نام فرزند و همسرش ثبت میکند .نکته جالب
اين است كه بعد از انقالب ،مرتع متعلق به خودش ،توسط دامداران
روستایي تصرف ميشود .مرتع فرزندش را پیش از انقالب به دامدار
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مجاور ميفروشد و چوپانی که مرتع متعلق به همسرش را در دست
داشت ،بعد از انقالب ،تقاضاي صدور پروانه چرا ميکند كه مورد
اعتراض ايشان قرار ميگيرد (سوابق در پرونده ادارهكل منابع طبيعي
موجود است) .
در اين دوره دولت سعي بر اين داشت كه با اجراي مقررات ملي كردن
جنگلها و مراتع از طريق ماده  20آیيننامه اجراي قانون ملي شدن
جنگلها مصوبه  1342و ماده  56قانون حفاظت و بهرهبرداري مصوبه
 1346نخست مالكيت خود را بر منابع طبيعي تثبيت و سپس با صدور
کارت چراي دام در مراتع ،مديريت الزم را اعمال کند .ولي به نظر
ميرسد ،دولت نتوانست از طريق صدور پروانه چرا مديريت الزم را
اعمال کند .چراكه از سال تصويب قانون ملي شدن جنگلها تا سال
صدور پروانه چراي دام 7 ،سال طول ميكشد .از سال  1349مميزي
همهجانبه در استان شروع ميشود ،در سال  1356مميزي مرتع متوقف
میشود .نكته قابلتوجه اينكه در صدور پروانه چراي دام ،تنها كاري
كه انجام میشود ،فهرستبرداري از دامداران ،شاخشماري (شمارش
گوسفندان) و صدور كارت پروانه چرا در حد مشاع (تيرهاي) یا بنکو
بود.
بنابراين صدور پروانه چرا براساس حضور فيزيكي دامداران،

فهرستبرداري از آنها و بهصورت مشاعي آن هم در سطح باالتر از
ال
خانوار ،چيزي بیش از يك آماربرداري از وضع موجود نبود .معمو ً
عليرغم صدور پروانه چرا در حد مشاع ،دامداران متعلق به يك
تيره و بنكو ،عرف بهرهبرداري جداگانه و در حد خانوار و بهویژه
در مراتع قشالقي داشتند و مساحت و حد و حدود (جهات اربعه)
ال روشن بود.
اين عرف بهرهبرداري در طبيعت براي دامداران كام ً
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت ،برخالف صدور پروانه چرا ،هيچگونه
مديريت نظاممندی در مراتع اعمال نميشد ،حتي به رعایت تعداد
دام مجاز در پروانه نيز توجهي نمیشد .تنها نتيجهاي كه عايد
دولت شد ،آماربرداري و مشخص كردن بهرهبردار از مراتع و حذف
بزرگمالكانی بود كه در گذشته و بنا به سنت ايلي و ساختار
تشكيالتي در عرف مشخص از مرتع مشغول بهرهبرداري بودند .در
گذشته اگر اين حق با دادن اجاره ،يا خريد و فروش بهصورت عادي
رسميت مييافت ،اكنون با صدور پروانه چرا رسميت مييابد و بديهي
است با توجه به وسعت مراتع استان و كمبود پرسنل اداري ،اعمال
شيوه جديدي از مديريت از طريق دولت امكانپذير نبوده است.
اين دوره را ميتوان به دو دوره نيز تقسيم كرد ،دوره اول بين 1341
تا  ،1348كه دولت سرگرم تهیه و تدوین قانون ،آییننامه و مقررات
و تصويب و تكميل آن بود .در این دوره ،دولت براي مدیریت
بهتر منابع طبيعي كشور اقدام به تشكيل و تصويب وزارتخانهاي
جداگانه به نام وزارت منابع طبيعي در سال  1346ميکند .دوره
دوم از سال  1349تا  1357و پس از تهيه و تصويب قانون و
شكلگيري تشكيالت منابع طبيعي است .در حقيقت ورود به مرحله
عمل به قانون از مشخصات اين دوره است و مواردی مانند اقدام
به ملي كردن جنگلها و مراتع به استناد ماده  56قانون حفاظت و
بهرهبرداری در سطح بسيار وسيع براي تفكيك اراضي منابع طبيعي
و جداسازي آن از اراضي قانوني افراد ،صدور مجوز پروانه چرا،
مجوز واگذاري براي تبديل اراضي مرتعي و ملي به زراعت ،باغ،
علوفهكاري ،تأسيسات ،مؤسسات دولتي و غیره از طريق مادههای
 31و  37و ماده  34قانون حفاظت و بهرهبرداري ،اقدام به تشكيل
گارد جنگل براي حفاظت از منابع ملي ،پيگيري تخلفات در منابع
طبيعي مانند تخريب ،قطع درخت و بوتهكني ،پيگيري تهيه طرح
مرتعداري ،ايجاد صندوق عمران مراتع ( )1349/12/16برای كمك
به عمران و اصالح مراتع ،تهيه و تداركات ،توليد و توزيع علوفه و
غیره از ويژگيهاي اين دوره بود.
در ارتباط با صدور پروانه چرا به نظر ميرسد در اين دوره دامداران
واقعي ،كه در مراتع و در محلهاي خود مستقر بودند ،صاحب پروانه
چرا شدند ،هرچند كه يك بههمريختگي كلي در ساختار مديريتي
ايجاد شده بود ،ولي اين بههمريختگي و تبديل مديريت خصوصي به
مديريت دولتي باعث حذف كامل مديريت قبلي نشد .بنابراين ،حق
بهرهبرداري ،يا حق انتفاع به روال گذشته برقرار بود ،با اين تفاوت
كه هر دامداري كه در ساخت ايلي وجود داشت و از مرتع استفاده
ميكرد ،صاحب يك مجوز رسمي دولتي شد ،اين مجوز رسمي باعث
تغيير حدود عرفي تكتك خانوارهاي بهرهبردار نشد و اختالفات

عمدهاي را در تعيين دامداران ذيصالح و تغيير حدود جغرافيایي
عرفي بهوجود نياورد و تنها تغيير مربوط به حذف بزرگمالكي و
تقسيم مراتع مالكان و خوانين بين افراد طايفه و تيره بود ،هرچند
كه مديران و صاحبان قبلي ،پیش از ملي شدن جنگلها در سال
 ،1341از طريق افراد ذينفوذ در تشكيالت حاكم از ملي شدن آگاه
میشدند و تعدادي نيز اقدام به فروش مراتع ميکردند ،حتی بعد از
ملي شدن جنگلها و مراتع به طرق مختلف نارضايتي خود را ابراز
ميكردند ،ولي درنهايت و به مرور زمان مجبور به پذيرش حاكميت
دولت بر منابع ملي ميشدند .به جز اين موضوع ،بقيه روابط ايلي
مانند كوچ ،زمان ورود و خروج از ييالق و قشالق ،استفاده از مراتع
ميانبند بهعنوان يكي از فاكتورهاي مهم زندگي عشايري ،حل بعضي
از اختالفات موجود بر سر نحوه استفاده از مراتع و غیره به قوت
خود باقي بود و بنا به گفته يكي از كالنتران بعضي از كارها كه به
عهده افسران انتظامي بود با مشورت بزرگان طوايف انجام میشد،
حتي بعضي از مأموران حفاظتي فعلي منابع طبيعي نيز از طريق
همين افراد به سازمان دولتي معرفي ميشدند.
اوسط دهه هفتاد ،دیداری با دو تن از کالنتران ایل قشقایی داشتم که
ذکر آن در ارتباط با مدیریت و حل اختالف مرتع قابلتوجه بود .در
مراتع کوه شاقی در شهرستان ممسنی ،اختالف مرتعی بهوقوع پیوست
که حل آن یا اطالع دقیق از گذشته ،ضروری به نظر رسید ،موضوع
را با آقای محمدحسنخان درهشوری در ادارهکل منابع طبیعی در
میان گذاشتم ،ایشان توضیح مبسوطی دادند که به حل مشکل و
شفافیت آن کمک کرد و جالب اینکه پیشنهاد دادند ،مدیریت مرتع را
به من واگذار کنید تا اختالفات را حل کنم .انتقال موضوع اختالف
مرتعی و ثبت شکایت عدمسازش در سرمشهد کازرون نیز به آقای
حسینخان فارسیمدان ،منجر به عدم شکایت بعدی و حل مشکل شد.

 -2-2مديريت كوچ

مديريت و تصميمگيري درمورد كوچ ،تقريب ًا به روال دوره گذشته
وجود داشت و در اين رابطه كدخدايان و رؤساي بنكوها نقش
مهمي را در تصميمگيري داشتند .با توجه به اينكه مراتع ميانبند
بهویژه مسير ايلراه عشايري دستخوش تغييرات چنداني نشده بود
و اختالفات بين روستا و عشاير براي بهرهبرداري از مراتع اطراف
ال روال
روستاها و در مسير عبور ايل افزايش چنداني نيافته بود ،معمو ً
كوچ عشاير در مسيرهاي عبوري آنها بدون مشكل ادامه پيدا ميكرد
و اگر اختالفي در اين موقع بروز ميكرد از طريق كالنتران و نيروهاي
انتظامي و كدخدايان و بزرگان روستاها حل ميشد.
استفاده از مراتع ييالق و زمان مناسب براي ورود به مراتع ييالق
در كوچ بهاره تقريب ًا بهصورت گذشته انجام ميشد ،يعني در حقيقت
كوچ زودرس بهندرت اتفاق ميافتاد و در ارتباط با كوچ پایيزه نيز
به روال گذشته عمل ميشد .شایان ذكر است ،بعضي از ضعفهاي
مديريتي در شكل دادن به كوچ ،تمايل افراد به افزايش سطح زير
كشت محصوالت كشاورزي بهویژه در مناطق ميانبند و در مسير
عبور عشاير (در دشتها و مناطق مسطح) ،افزايش تعداد دام در
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خانوارهاي عشايري و افزايش دامداران جديد (افراد جوان
خانواده و تشكيل خانواده جديد) باعث بعضي از ناهماهنگيها
و نارسایيهاي مديريتي شد.
در يك دوره سي ساله ،تعداد دام در ايل قشقایي تقريب ًا سه
برابر ،تعداد خانوار كوچرو 1/74 ،برابر و متوسط دام هر
خانوار 2/74 ،برابر شده است (جدول .)3

اين موضوع نشان ميدهد ،تعداد دام بهدلیل افزايش خانوار عشايري،
همچنين افزايش متوسط دام در هر خانوار در مدت سی سال ،سه
برابر افزايش يافته است ،درنتیجه فشار به پوشش گیاهی مرتع
افزایش یافته است.
تقريب ًا 80درصد دام عشاير و 57درصد دام استان متعلق به ايل قشقایي
بود (جدول .)4

جدول  -3تعداد خان وار و تعداد دام و متوسط دام در يك دوره سي ساله در ايل قشقایي (صف ینژاد)1369 ،
تعداد خان وار

متوسط دام خان وار

كوچرو

(رأس)
47
129

سال

تعداد دام (رأس)

1323

663000

14040

1353

1866000

14491

جدول  -4تعداد كل دام و خان وارها و متوسط دام خان وارها به تفكيك روستا و عشاير در استان فارس (( )1353صف ینژاد)1369 ،
-

كل دام (رأس)

كل خان وارها

متوسط دام خان وارها (رأس)

روستا

878000

214300

4

عشاير1

2355000

19300

122

جمع

3233000

233600

14

 .1منظور عشاير ايل خمسه و ايل قشقایي است.

 -3سالهای  1357تا 1362

بعد از انقالب اسالمي ايران ،ضربه نهایي به ساختار ایلي ،كه
پیشازاین در سال  1341دچار تزلزل شده و تا حدودي ضربه
خورده بود ،وارد و ساختار قدرتي آن دچار تزلزل و ازهمپاشيدگي
شد .بسياري از روابط گذشته ،كه در ارتباط با حق انتفاع ،پروانه
چرا ،نظام بهرهبرداري ،كوچ و غیره وجود داشت ،از بين رفت.
ركود مديريت دولتي ،نبود كنترل دولت در تشديد تخريبها و
تغییر کاربریها ،نبود برنامهريزي مناسب در احيا و اصالح مراتع و
نظام بهرهبرداري ،شرايط ويژه سياسي و جنگ تحميلي عليه ایران،
به زير سؤال رفتن بعضي از قوانين و مقررات و تغييرات اساسي
در نظام مديريتي ،ازهمپاشيدن ساختار ايلي عشاير ،تغییر کاربری
مراتع دشتی در اطراف روستا و ايلراه عشايري به مزارع ،كشت و
زرع و از بين رفتن بعضي از ايلراهها و ضربه وارد شدن به مراتع
ميانبند و مسير كوچ عشاير بهعنوان يك منطقه اكولوژيكي كوچ از
ويژگيهاي اين دوره است.
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 -1-3مالكيت و حق انتفاع و بهرهبرداري

تقريب ًا تمام پروانههای چرا كه قبل از انقالب صادر شده بود ،اعتبار
قانوني نداشت و بسياري از آنها به دنبال بازديد هيئتمميزي و شرايط
ويژه اين دوره ،خودبهخود باطل شد .هيچگونه دستورالعمل مشخص
و مدوني براي مميزي و تعيين صالحيت دامداران از طريق سازمان
جنگلها و مراتع كشور (وزارت كشاورزي) به استانها ابالغ نشد.
بهرهبرداري از مراتع و چرانيدن دام در مرتع بدون هيچ كنترل ،يا
نظارتي از طريق دستگاههاي دولتي انجام ميشد .بسياري از دامداران
خردهپا و چوپانان ،افراد جوان و غیره در مراتع بهرهبرداري ميكردند.
اختالفاتی بين عشاير و روستا در ارتباط با مراتع اطراف روستا ،مسير
ايلراهها ،مراتع ميانبند ،همچنين در ييالق و قشالق بروز كرد و منجر
به تعارضات بسياري شد ،بهطوریكه دولت در دوره بعدي ،مجبور به
تعريف حريم روستا و عدم واگذاري مسير كوچ ايلنشينان و حريم
مربوط به آن (ماده  2آیيننامه اجرایي اليحه قانوني واگذاري اراضي
در جمهوري اسالمي ايران مصوب  59/2/31شورای انقالب) و دادن

پروانه چرا به دامداران روستایي از طريق شوراهاي اسالمي شد .در
حقيقت ميتوان گفت ،مالكيت ،يا حق انتفاع و بهرهبرداري داراي يك
نظام خاص مديريتي نبود و بهرهبرداران بالتكليف بودند.
در قشالق و بهخصوص در مراتع ييالقي كه مراتع عشاير در مجاورت
مراتع روستایي و حریم روستا قرار داشت ،هرچند كه بنا به سنت و
ساختار گذشته ،چرا در فصل مناسب انجام میشد و موضوع تجاوز
به مراتع ديگران وجود نداشت ،اما در اين دوره اين مراتع بيشتر مورد
بهرهبرداري بيرويه و نامناسب قرار گرفت .چراي زودرس و نگرانی
عشایر از چرای مراتع عرفی همراه با تخریب و تصرف مناطق ميانبند
(يك بخش از سيستم كوچ) ،باعث كاهش و درنهایت فقر پوشش
گياهي شد .نبود روش مناسب بهرهبرداري از مراتع مانند گذشته و
بیاعتباری پروانههای چراي صادرشده قبل از انقالب به بهرهبرداری
نامناسب کمک کرد.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت ،در اين دوره مدیریت خاص بر مراتع
اعمال نشد و هر كسي در هر جا عرفي داشت ،به بهرهبرداري از مراتع
مشغول بود .حق انتفاع قبل از انقالب كه بهواسطه پروانه چرا ،يا سایر
مدارك غيررسمي و برخي روابط خاص وجود داشت ،ارزش و اعتبار
الزم را نداشت .با توجه به از بين رفتن ساختار اجتماعي– قدرتي ايل،
عناصر قدرتي گذشته بهویژه خوانين و مالكان مرتع ،توانایي اعمال
حق مالكيت ،يا ديگر رسوم موجود را نداشتند.

 -2-3مديريت و سيستم كوچ

مدیریت مراتع که بر مبنای مديريت غیردولتی ،عرفی و ساختار
اجتماعي– قدرت اعمال ميشد ،دچار تزلزل شديد شده بودند،
بنابراين ،مديريت مناسبي در ارتباط با نحوه استفاده از مراتع ،زمان
مناسب چرا ،زمان ورود و خروج دام از مرتع ،كوچ و ساماندهي آن
و حل اختالفات احتمالي وجود نداشت .در اين دوره سيستمهای
مديريتي غيردولتي گذشته و دولتي فعلي ،حاكميتي بر روند بهرهبرداري
از مراتع و جنگلها نداشتتند.
مراجعه به سوابق پروندههای مراتع موجود در ادارهكل منابع طبيعي
استان در خالل سالهاي  1357تا  ،1362حاکی از اطالعات بسيار
ناچيز در پروندهها بود .البته در برخی مناطق که هيئتهاي مميزي
تركيب مرتب و مشخصی نيز نداشت ،با بازدید از مراتع ،تعدادي از
پروانههای چراي مالكان و خوانين باطل شد و افراد موجود در مرتع
صاحب حق و عرف شدند.
رعايت زمانبندي كوچ ،كه در دورههاي قبل با ساماندهي و زمانبندي
و نظم و ترتيب خاصي انجام میشد ،چندان رعايت نميشد و كوچ
زودرس بهخصوص كوچ بهاره ،كه خسارتهای جبرانناپذيري را به
گياهان مناطق ميانبند و ييالق وارد ميکرد ،بهصورت يك عادت
براي دامداران كوچنده درآمد و نتايج نامطلوب آن سال به سال بيشتر
شد .روند تخريب و تصرف و تبديل اراضي مسطح دشتي بهخصوص
در مناطق ميانبند و ايلراهها رو به افزايش بود ،به گونهاي كه مناطق
ميانبند ،بهعنوان بخشي از سيستم اكولوژيكي كوچ ،بهتدريج دچار
تغييرات عمده و اساسی شد.

در گذشته و پیش از انقالب بهدلیل تعادل میان تعداد دام و دامدار
و روابط حاكم بر جوامع عشايري و بهویژه تناسب بین تعداد دام
با ظرفیت مرتع ،كه از طريق بزرگان و ريشسفيدان اعمال میشد،
تعادل نسبي بين دام و مرتع وجود داشت و بهدليل سنت پدرساالري و
خويشاوندي نزديك در بين عشاير ،دام كمتر تقسيم میشد .هماکنون
بیشتر افراد عالقهمند به داشتن مرتع انفرادی و مالكيت فردي و تنسيق
و ساماندهی مراتع هستند .تمايل به اجراي طرحهاي مرتعداري
بهصورت فردي و بهرهبرداري مشاعي اهميت كمتري پیدا کرده است.
اين موضوع باعث افزايش جمعيت دامدار شد و براي آنكه يك خانوار
معيشت و درآمد اقتصادي خود را به حد تعادل و معقول برساند ،نياز
به نگهداري دام بيشتر داشت ،درنهایت با افزايش دام ،تعادل نسبی دام
و مرتع نيز به هم خورد .اين موضوع در مطالعه فاز اول بررسي مسائل
اجتماعي–اقتصادي و فني طرحهاي مرتعداري در استان فارس
بهخوبي نمايان است.
بهطورکلی در این دوره ،دستورالعمل و ضوابط مدونی برای مدیریت
مرتع وجود نداشت و هرج و مرج در مدیریت و بهرهبرداری از مراتع
بهدلیل بیثباتی و بالتکلیفی در حاکمیت دستگاه متولی ،بهشدت
افزایش یافت.
خوانندگان و عالقهمندان محترم برای ادامه توضیحات دورههای
مدیریتی (دوره چهارم شامل سالهای  1362الی  1369و دوره پنجم
شامل سالهای  1369تا کنون) میتوانند به شمارههای بعدی نشریه
طبیعت ایران مراجعه نمایند.
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