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خالصه شیوه های مدیریتی مراتع در دوره های مختلف 

و  تغییرات  دستخوش  متمادی،  سالیان  طول  در  مراتع  مدیریت 
و  مراتع  گیاهی  پوشش  تغییرات،  این  که  شده  زیادی  تحوالت 
تولید آن را تحت تأثیر قرار داده است. در یک تقسیم بندی کلی 
دو نوع مدیریت خصوصی و دولتی وجود دارد، تفاوت های این 
است  تحوالت  و  تغییرات  از  بسیاری  منشأ  مدیریتی،  شیوه  دو 
را  مهمی  نقش  بعدی  مدیریت  خط مشی  تعیین  و  هدایت  در  و 

می کند.  ایفا 
دوره هاي  در  طبیعي  منابع  بر  اعمال شده  مدیریت  شیوه هاي 
در  که  است  زیر  موارد  شامل  فارس  استان  مراتع  بر  مختلف 

این نوشتار مورد بحث قرار خواهد گرفت:
1( از اواخر حکومت قاجاریه تا سال 1341

2( از سال 1341 تا سال 1357
3( از سال 1357 تا سال 1362
4( از سال 1362 تا سال 1369

5( از سال 1369 تاکنون 
از  بهره مندی  هدف  با  یاد شده  دوره های  تحقیق،  این  در 

مدیریت  برای  آن  نتایج 
و  بررسی  مراتع،  آینده 
مهم  نکته  شدند.  تحلیل 
دوره  در  که  است  این 
اول )قبل از ملی شدن 
مـراتع(،  و  جنـگل ها 
مدیریت  و  مـالکیت 
به صورت  مـراتع  بـر 
و  خصوصي  کاماًل 
بود  ملوک الطوایفی 
تعیین  در  دولت  و 

و  خرید  و  اجاره اي  سیستم  یا  تقسیم،  و  حدود  و  حد 
مرتع،  به  متکی  دامداران  نداشت.  نقشي  هیچ  آن  فروش 

میان  تناسب  دستی،  علوفه  و  جاده  به  دسترسی  مشکالت  به دلیل 
متعادل   شیوه  به  بهره بردار،  کم  جمعیت  و  مراتع  ظرفیت  و  دام 
اقتصادی، در  ازنظر  بهره برداری می کردند. حتی دامداران ضعیف 
بهره برداری از مرتع مستقل از ایل و طایفه نبودند و سلسله مراتب 

به طور کامل رعایت می کردند.  را  مدیریتی  
اسالمی(  انقالب  پیروزی  تا  مراتع  شدن  ملی  )از  دوم  دوره  در 
مدیریتي  سیستم  بود.  حاکم  غیر پایدار  و  دوگانه  مدیریت 
بر قانون و مقررات،  غیردولتي و سیستم مدیریتي دولتي مبتنی 
جنگل ها  و  مراتع  از  صحیح  بهره برداري  روند  بر  حاکمیتي 

نداشت. 
یکی  مراتع«  از  ناساختمند  بهره برداری  »نظام  سوم  دوره  در 
این  بود.  کشور  مرتع داری  و  مرتع  مشکالت  بزرگ ترین  از 
تعلق  کاهش  کاربری،  تغییر  بی رویه،  استفاده  در  موضوع 
عدم  و  متعادل  استفاده  به  پایبندی  نبود  و  دامداران  خاطر 
حفاظت از منابع موجود آشکار گردید  و پیامد آن فرسایش 
و فقر پوشش گیاهی بود. این روند در دوره چهارم نیز ادامه 

کرد. پیدا 
براساس  چهارم  دوره  در 
ارائه شده،  دستورالعمـل 
شد،  داده  اصالت  دام  به 
هیئـت ممیزی،  ترکـیب 
غـیرتخصصی  تقـریبًا 
مرج  و  هـرج  و  بود 
و  مرتع  مدیـریت  در 
مرتع داران  بی توجـهی 
در  صحـیح  اصـول  به 
استفاده از مرتع افزایش 

یافت. 
در دوره آخر )1369 تاکنون( دستورالعمل هایی ارائه و تا حدودی 
به مرتع اصالت داده شد. ترکیب هیئت ممیزی، تخصصی و قوانین 

تحلیلي بر دوره هاي مديريت بر منابع طبیعی 
تجديد شونده و تأكید بر قلمروی بهره برداري ايل قشقايي 

در استان فارس )بخش دوم(

negahdar1410@yahoo.com:بازنشسته سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور، تهران، ایران. پست الکترونیک*
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تخصص ها و دیدگاه هاي متفاوتي نسبت به موضوع بودند، در بسیاري 
از موارد نه تنها به حل اختالفات موجود کمکي نمي کرد، بلکه موجب 
سیاسي،  مسائل  به خاطر  موارد  از  برخي  در  می شد.  نیز  آن  تشدید 

نمایندگان استانداري ها و فرمانداري ها نیز اظهارنظر مي کردند. 
- تجدیدنظر در آراء هیئت هاي ممیزي 

با توجه به نظریه تاریخ 63/9/17 دفتر حقوقي سازمان جنگل ها و 
نبودند.  به تجدیدنظر در آراي خود  مراتع، هیئت هاي ممیزي، مجاز 
تاریخ 63/3/23 دفتر فني مرتع سازمان جنگل ها و  در حالي که در 
مراتع کشور تجدیدنظر را بالاشکال اعالم مي کند. اختالف نظر یاد شده 
سازمان  فني  و  حقوقي  مجموعه  در  رویه  وحدت  نبود  از  حاکی 

جنگل ها و مراتع کشور بوده است. 
- همه جانبه و کامل نبودن دستورالعمل ممیزي و تناقضات 

پس از ابالغ دستورالعمل ممیزي در سال 1362، به دلیل همه جانبه و 
کامل نبودن دستورالعمل و ابهامات موجود، به طور مرتب از طریق دفتر 
فني مرتع و دفتر حقوقي سازمان جنگل ها و مراتع کشور بخشنامه هاي 
متعددي در ارتباط با ابهامات صادر مي شد 
که درنهایت در تاریخ 66/1/24 دفتر فني 
برخي  به  مبسوطي  نامه  طي  سازمان  مرتع 
دادن  اصالت  برای  و  داد  پاسخ  ابهامات  از 
به مرتع و مرتعدار گام برداشت و موارد در 
دستورالعمل بعدي )سال 1369( تکمیل شد. 
پروانه  بازنشستگي و صدور  مانند  مواردی 
آن،  صالحیت  تعیین  نحوه  و  سرباز  چرا، 
امتیاز پروانه چرا یا حق انتفاع براي وارث 
پروانه  تعداد  آنها،  بودن  دامدار  به  منوط 
ابطال  فصل،  یک  در  نفر  یک  براي  چرا 
صدور  انقالب،  از  قبل  چرای  پروانه های 
پروانه چرا براي بانوان، مرتع حریم روستا، 
حق انتقال امتیاز یا حق انتفاع، ممیزي مراتع 
اوقافي، کارمند بودن و صدور پروانه، عدم الزام به حضور دامدار ولی 
ضروری بودن حضور دام در مرتع از ابهامات در ممیزی مرتع و تعیین 

صالحیت دامدار بود.
 200( طبیعي  منابع  کل  اداره  در  بررسي شده  پرونده هاي  براساس 
انقالب ممیزي و  از  از کل مراتع استان، قبل  پرونده(، 55/5 درصد 
تعیین صالحیت دامدار شده بود. بر همین اساس، طي سال های 1357 
سال های  بین  دوران،  این  در  مراتع  ممیزي  بیشترین  )که   1369 تا 
و  ممیزي  استان  مراتع  کل  از  درصد   5۸/5 بود(،   1369 تا   1362
بود.  ممیزي  تجدید  آن  درصد   22/5 که  مي شود  صالحیت  تعیین 
بنابراین، نزدیک به 25 درصد از ممیزي هاي انجام شده قبل از انقالب 
دوباره در این دوره بررسي می شوند و 75 درصد آن ممیزي جدید 
ممیزي شده  مراتع  از  درصد   7/5 که  است  الزم  نکته  این  ذکر  بود. 
در سال های 1357 تا 1369، دوباره بین سال هاي 1369 تا 1375 

ممیزي مي شوند. 
- عدم انتقال محدوده ممیزي شده روی نقشه مقیاس دار 

و دستورالعمل های متعددی صادر شد ولی همچنان بی نظمی در 
مدیریت مرتع قابل مشاهده است، این دوره نیز هنوز منجر به نظام 

بهره برداری متعادل و پایدار از مراتع نشده است.
کلیدواژه: مدیریت، مالکیت، عشایر، مرتع

4- سال های 1362 تا 1369 
تا 1362،  سال های 1357  در  بي ثباتي  و  بالتکلیفي  دوران  از  پس 
و  مراتع  از  بهره برداري  تکلیف  تعیین  و  اعمال حاکمیت  برای  دولت 
جنگل هاي کشور، دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداري صحیح 
را با هدف چراي دام، طي بخشنامه اي در تاریخ 1362/4/7 از طریق 
طبیعي  منابع  کل  ادارات  به  روستایي  عمران  و  کشاورزي  وزارت 
استان ها ابالغ کرد. دستورالعمل یاد شده به استناد ماده 2 الیحه قانون 
اصالح الیحه قانوني واگذاري احیای اراضي در حکومت جمهوري 
همین  اجرایي  آبین نامه   2 ماده  و   59/1/22 مصوب  ایران،  اسالمي 
قانون و تبصره یک آن، همچنین تبصره یک ماده 3 قانون حفاظت و 

از جنگل ها و مراتع کشور در  بهره برداري 
دو بخش، شامل تعاریف و ضوابط و شرایط 
چراي دام در مراتع و در 24 بند ابالغ شد. 
خصوصیات و ویژگي هاي این دستورالعمل 

شامل موارد زیر است: 
- اصالت دادن به دام و دامدار

و  نگرش  دامدار،  و  دام  به  دادن  اصالت 
صالحیت  تعیین  در  را  جدیدي  بینش 
در  که  دامدارانی  آورد.  وجود  به  دامداران 
پروانه چرا  عرصه حضور داشتند، صاحب 
بودند  مرتع  که صاحب  کسانی  و  می شدند 
از  یا  می سپردند،  چوپان  به  را  دامشان  و 
دیگران حق علف چری دریافت می کردند، 
دامدار شناخته نمی شدند. این نگرش باعث 

شد دامداران خرده پا، چوپانان و .... صاحب پروانه شوند. 
- ترکیب هیئت ممیزي 

براساس بند 7 بخش دوم دستورالعمل، افرادی مرکب از 1( نمایندگان 
ائمه جمعه، 2( هیئت هفت نفره واگذاري زمین، 3( جهاد سازندگي، 
4( اداره کل کشاورزي، 5( سرجنگل داري کل )اداره کل منابع طبیعي( 

و 6( مرکز عشایري ایران، هیئت ممیزي را تشکیل مي دادند. 
ترکیب هیئت ممیزي مراتع جداي از دیدگاه و تفکرات متفاوت به خاطر 
کثرت نمایندگان در عمل، کارایي مطلوبی نداشت، به طوري که پس از 
گذشت هشت ماه در تاریخ 64/12/14، بند 7 بخش دوم دستورالعمل، 
نمایندگان  از  نفر متشکل  به 4  نفر  از 6  نمایندگان  اصالح و ترکیب 
ادارات کل منابع طبیعي، اداره کل کشاورزي، هیئت هاي هفت نفره و 
جهاد سازندگي کاهش یافت. ضمن اینکه نمایندگان امور عشایر نیز، 
که ارتباط نزدیک تري با عشایر داشتند، حذف شدند. دوباره در تاریخ 
66/5/12 وزیر کشاورزي ترکیب سه نفره هیئت ممیزي را بالاشکال 
اعالم کرد. به هر حال، چنین ترکیبي، که هر یک از اعضای آن داراي 

اصالت دادن به دام و دامدار
و  نگرش  دامدار،  و  دام  به  دادن  اصالت 
صالحیت  تعیین  در  را  جديدي  بینش 
كه  دامدارانی  آورد.  وجود  به  دامداران 
در عرصه حضور داشتند، صاحب پروانه 
چرا می شدند و كسانی كه صاحب مرتع 
بودند و دامشان را به چوپان می سپردند، 
دريافت  علف چری  حق  ديگران  از  يا 
نمی شدند.  شناخته  دامدار  كردند،  می 
اين نگرش باعث شد دامداران خرده پا، 

چوپانان و .... صاحب پروانه شوند. 
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اشاره می کند.
ب- جهاد سازندگي 

با عنایت به آیین نامه هماهنگی و تشکیل وظایف وزارتخانه های 
هیئت   1363/07/0۸ )مصوب  سازندگی  جهاد  و  کشاورزی 
احیای  اجرای طرح های  تهیه و  ماده 4 آن،  براساس  و  وزیران( 
حفاظت و بهره وری از مراتع مناطق عشایری به جهاد سازندگی 
واگذار شد. این نهاد بدون اینکه مسئولیتی از حیث قانونی داشته 
باشد، در عمل در سیاست گذاري ها و برنامه ریزی های مدیریتي 
مراتع عشایر وارد شد. در استان فارس، عالوه بر جهاد سازندگی 
استان )واحد مراتع(، جهاد سازندگي عشایر فارس نیز در احیا 
و اصالح و بعضي از کارهاي سازه اي و مطالعاتی مراتع عشایر 
وارد عمل شد. در حقیقت دو واحد از جهاد سازندگي در استان 
مراتع عشایري مسئولیت  متفاوت در  با مدیریت  و شهرستان ها 

داشتند. 
قانونی  الیحه   5 ماده  )موضوع  زمین  واگذاري  هیئت هاي  ج- 
حکومت  در  اراضی  احیای  و  واگذاری  قانونی  الیحه  اصالح 

جمهوری اسالمی )مصوب 1359/1/26 شورای انقالب( 
این نهاد پس از انقالب اسالمي و برای تأمین اراضي زراعي و 
قابل کشاورزي براي افراد کم زمین و بي زمین روستایي از طریق 
واگذاری اراضی موات و مراتع )ماده یک الیحه قانونی یادشده( 
و تقسیم اراضي بزرگ مالکان تشکیل شد. از چالش های موجود، 
دیدگاه متفاوت بین تعریف اراضی موات و مرتع، مراتع حریم، 
حریم روستا، واگذاری مراتع بدون توجه به عرف بهره برداری 
مرتع( پس  و  )موات  موضوع  این  متأسفانه  بود.  دام  تعلیف  و 
در جهاد سازندگي  مراتع کشور  و  ادغام سازمان جنگل ها  از 
)سال 69(، در استان فارس با مشکالت بیشتري روبه رو شد. 
را  خود  که  اراضي  امور  مدیریت   ،1372 سال  از  به طوري که 
جایگزین هیئت هاي واگذاري مي دانست، شروع به اعالم موات 
کردن بعضی از مراتع عشایري و روستایي کرد که تبعاتی را به 
شد.  طبیعی  منابع  مدیریت  در  بی ثباتی  باعث  و  داشت  دنبال 
در نهایت با تنظیم و ابالغ توافق نامه  بین سازمان جنگل ها و 
مراتع و سازمان امور اراضی، کلیه امور مربوط به شناسایی، 
تشخیص، ممیزی و تملک اراضی و امور مربوط به شناسایی 
حریم روستا، مرتع حریم و مراتع روستایی به سازمان جنگل ها 

و مراتع محول شد )اسکندری شیری، 1400(. 
د- سازمان اوقاف 

با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب 
و اراضي موقوفي در سال 1363 و آیین نامه اجرایي آن، بار 
اصالحات  از  پس  که  اوقافي،  مراتع  مدیریت  مسئله  دیگر 
منابع  جزو  بهره برداري  و  حفاظت  قوانین  استناد  به  اراضي 
ملي محسوب مي شد، مطرح و مورد بحث و کشمکش قرار 
گرفت. براساس ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، 
کلیه  اسناد   ،)1363/1/2۸ )مصوب  موقوفه  اراضی  و  آب 
موقوفاتی که به مالکیت در آمده است، باطل و از درجه اعتبار 

از این رو  منتقل نشده،  نقشه مقیاس دار  محدوده های ممیزی شده روي 
مانند  فني  اصول  از  بعضي  رعایت  و  مرتع  هر  دقیق  مساحت  تعیین 

تعیین ظرفیت و وضعیت و گرایش مشخص نشده بود.
- عدم رعایت زمان دقیق استفاده از مراتع قشالق 

متأسفانه در همه پروانه های چرای صادر شده بین سال های 1362 تا 
1369، 15 اسفند ماه به عنوان تاریخ خروج دام از مرتع در قشالق 
ذکر شده است و مدت زمان کوچ را، بین پانزدهم اسفند و یکم خرداد 
)زمان مناسب ورود دام و ییالق(، که دو ماه و نیم برآورد مي شود، 
مشکالت  و  قشالقي  مناطق  اقلیمي  شرایط  با  که  گرفتند  نظر  در 
به وجود آمده در میان بندها، همچنین عرف و سنت هاي گذشته مغایرت 

داشت. 
مشکالت  و  کرد  پیدا  ادامه  نیز،  دوره  این  در  گذشته  دوره  بحران 
به وجود آورد. هدف سیستم مدیریت  متعددي را در مدیریت مرتع 
دولتي، تقسیم عادالنه مرتع بین دامداران بیشتر خرده پا بود که این کار 
پروانه هاي جدید  و  انقالب شد  از  قبل  پروانه چرای  ابطال  به  منجر 

عکس دار براي دامداران جدید صادر شد. 
بي اعتبار شدن اسناد پروانه چرا و حتي عرف های دست نویسي، همان 
گونه که در دوره دوم )سال های 1341 تا 1357( و پیش از این، توضیح 
داده شد، ادامه داشت و مدیریتي که از زمان گذشته شکل گرفته بود، 
حذف شد. این موضوع باعث افزایش چند مدیر به جاي یک مدیر 
با دیدگاه ها و انگیزه هاي متفاوت شد، مدیریتي که از نظر زمان چرا، 
تعداد دام، رعایت حدود عرف ها و سیستم کوچ  بهره برداري،  شدت 
مشکالت جدیدي را در میان بهره برداران به وجود آورد و منجر به 
چراي زودرس، افزایش تعداد دام، به هم خوردن نظم کوچ و غیره شد. 
از سال 1362 تا 1364 توجه مسئوالن به اجراي پروژه هاي وسیع 
احیا و اصالح معطوف شد، در همین سال مسئولیت مراتع عشایري 
استان ازنظر احیا و اصالح به جهاد سازندگي واگذار شد، بدون اینکه 
در قوانین مسئولیت را به عهده داشته باشد. از سال 1364، کارشناسان 
با درک اهمیت مسائل اجتماعي و روابط پیچیده آن و مسائل عرفي و 
ضرورت مشارکت مردم در امر مدیریت، بار دیگر تهیه طرح مرتع داري 

و واگذاري 30 ساله مراتع را به مرتع داران ذي حق مطرح کردند. 
- سازمان ها و نهادهایی که در مدیریت مرتع و چالش ها نقش داشتند.

شد،  تشکیل   1350 سال  از  که  کشور،  مراتع  و  جنگل ها  سازمان 
مسئولیت حفاظت، احیا و توسعه و بهره برداري را به عهده داشت. این 
سازمان، پس از پیروزي انقالب اسالمي تا چند سال، برنامه خاص و 
مشخصي در زمینه مراتع و جنگل ها نداشت و حضور دیگر سازمان ها 

و نهادها در مدیریت مرتع به مشکالت موجود می افزود:
الف- سازمان امور عشایري 

کارهاي  در  که  بود  متحرک  دامداران  سازمان  همان  سازمان،  این 
مسئولیت  عشایري  سیاست گذاري هاي  از  بعضي  و  عشایر  عمراني 
نمي کرد.  ایفا  مراتع  مدیریت  مسائل  در  عمده اي  نقش  ولي  داشت، 
هرچند در اساسنامه آن )بند »و« و بند »هـ« ماده 5 فصل دوم( به 
از نظر رعایت ضوابط  بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری  نظارت 
آبشخور  احداث  و  کشور  مراتع  برای حفظ  مرتع داری  علمی  و  فنی 
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)مصوب  آن  اجرایی  آیین نامه  ماده 10  استناد  به  و  ساقط شد 
  56 ماده  اجرای  در  که  موقوفاتی  وزیران(  هیئت   1363/9/7
)مصوب  مراتع  و  جنگل ها  از  بهره برداری  و  حفاظت  قانون 
آمده  در  دولت  ملکیت  به  و  اعالم  ملی  مرتع  به عنوان   )1346
بود، باید در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوطه قرار گیرد. 
سازمان اوقاف به دامداران مراتع اوقافي به عنوان یک مستأجر 
یا مدیریت  اینکه مستأجر را در احیا و اصالح،  بدون  نگاه مي کند، 
صحیح علمي راهنمایي و ارشاد کند، در حالی که سازمان جنگل ها و 
مراتع کشور به عنوان متولي انفال و منابع ملي درصدد ایجاد اطمینان 
خاطر بهره بردار و ملزم کردن آنها به احیا و اصالح و مدیریت صحیح 
 10 ماده  به  استناد  با  اوقاف  سازمان  و  وقفي  اراضي  متولیان  بود. 
آیین نامه اجرایی، خواستار تحویل مراتع و معرفي دامداران به اوقاف 
و متولیان آن بودند که خود معضالتي را به دنبال داشت. با پیگیری 
و  جنگل ها  سازمان  و  فارس  استان  طبیعی  منابع  کل  اداره  مستمر 
ابطال  قانون  واحده  ماده  به  تبصره  دو  الحاق  قانون  و  کشور  مراتع 
اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه )مصوب 13۸0/12/19(، 
که  ملی  منابع  اراضی  و  مراتع  و  سازمان جنگل ها  امالک  و  اراضی 
مشمول قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال 
1346 و اصالحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی 
و ذخایر جنگلی مصوب 1371بود، موقوفه تلقی نشد و در عمل ماده 

10 آیین نامه قانون یادشده نسخ شد.
و- سازمان حفاظت محیط زیست

حفاظت شده  مناطق  از  بخشی  که  امن  مناطق  در  نیز  سازمان  این 
حفاظت شده  منطقه  در  و  می دانست  ممنوع  را  دام  چرای  است، 
بر اساس پروانه چرا، دام را کنترل می کرد. این موضوع پس از انقالب 
دستخوش  استان  در  یادشده  محدوده های  بر  آن  نظارت  و  کم رنگ 
نماینده محیط زیست در ممیزي مناطق  تغییرات زیادي شد. حضور 
حفاظت شده در سال 1366، به صورت بخشنامه در ارتباط با ضوابط 
تعلیف احشام در مناطق حفاظت شده و پناهگاه هاي حیات وحش نیز 

به ادارات کل ارسال مي شود. 
مراتع  بر  مدیریت  برای  مختلف  قوانین  با  متعدد  دستگاه هاي  وجود 
نظرها، همچنین زیاده طلبي  اعمال  برخي دخالت ها و  و جنگل ها و 
را  استفاده  ایجاد شده حداکثر  از خأل  بودند  که درصدد  سودجویاني 
ببرند، موجب شد، سطوح وسیعي از مراتع تحت عناوین و بهانه هاي 
مختلف تخریب و تصرف شود. بخشی از این تخریب ها و تصرفات در 
مناطق نیمه استپي استان در محدوده میان بندها، ایل  راه ها و مسیرهاي 
اگر  داد.  روی  دیم کاري  به صورت  بیشتر  و  متحرک  دامداران  کوچ 
مسئله حریم روستا و مراتع حریم و اختالفات عشایر با روستاییان در 
این مورد و تغییر مالکیت ها و مدیریت ها را به این موارد اضافه کنیم 
)بیشتر روستاها در مناطق عشایري استان فارس قبل از انقالب در 
مالکیت، یا مدیریت خوانین و مالکان عشایر و روستا بود و اختالف 
منطقه  حذف  می شد(،  حل  طریق  این  از  عشایر  و  روستاییان  بین 
اکولوژیک میان بند، ایل راه ها و مسیر کوچ از نتایج تغییر مدیریت ها 
بود، مسئله ای که پایه گذار مشکلي شد که هم اکنون، یکي ازمعضالت 

بسیار مهم دامداران متحرک و عشایري است و بی شک در مدیریت 
کالن مراتع و جنگل ها تأثیر بسیار زیادي دارد. 

این تصرفات و به دنبال آن، تصویب کمیسیون ماده واحده موضوع 
اراضي اختالفي ماده 56  قانون حفاظت و بهره برداری در سال 1367 
و واگذاري هاي اراضی، ذهنیتی در عشایر و دامداران به وجود آورد 
که کساني که اراضي منابع ملی را تصرف و تخریب مي کنند، درنهایت 
صاحب زمین و سند مي شوند، این موضوع منجر به بی عالقگی عشایر 
و دامداران به حفظ مرتع، احیا و اصالح آن شد. در بعضي از موارد 
نیز بهره برداران مرتعی اقدام به تبدیل و تصرف اراضي مي کردند و همه 
این موارد به بی ثباتی مدیریت بر مراتع و جنگل هاي استان کمک کرد. 

 دستورالعمل ممیزی ابالغ شده در سال 1369 
 ،1362 سال  ابالغي  دستورالعمل  از  سال  هفت  گذشت  از  پس 
تاریخ 1369/3/۸، دستورالعمل جدید ضوابط و شرایط  دوباره در 
بهره برداري صحیح از مراتع از طریق وزارت کشاورزي در 3 فصل و 
64 بند به ادارات کل منابع طبیعي سراسر کشور ابالغ شد که داراي 

ویژگي هاي زیر بود: 
1- اصالت دادن به مرتع و مرتع دار به جاي دام و دامدار 

2- ترکیب هیئت هاي ممیزي از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت که هر 
سه نفر آن از اداره کل منابع طبیعي بودند، به جز در مناطق عشایري 
که یک نماینده از ادارات عشایری نیز، باید در هیئت شرکت مي کرد، 
مسئولیت و مدیریت این گروه به عهده نماینده مدیرکل منابع طبیعي 

استان بود. 
3- کامل بودن نسبي دستورالعمل جدید نسبت به دستور العمل قبلی: 
عرفي  حقوق  دامدار،  صالحیت  تعیین  شرایط  دستورالعمل،  این  در 
افراد، وارث، انتقال مرتع، تجدیدنظر در هیئت ممیزي براساس اصول 
و ضوابط قابل قبول )بند 49 دستورالعمل(، تأکید بر حقوق عرفي افراد 
شرایط  عرفي،  سوابق  داشتن  بهره برداري،  و  حفاظت  قانون  از  قبل 
مرتع  ظرفیت  مرتع،  مساحت  مانند  فني  ابعاد  رعایت  پروانه،  ابطال 
ابهامات و  بیان شد و بسیاري از  و غیره به صورت واضح و روشن 

تناقضات موجود در دستورالعمل سال 62، برطرف شد. 
پس از ابالغ دستورالعمل ممیزي، ممیزي مراتع استان دوباره، شروع 
با توجه به بررسی 200 پرونده ممیزی مراتع در سال 1375،  شد، 
55/5 درصد از کل تعداد مراتع استان، قبل از انقالب ممیزي و تعیین 

صالحیت شده بود. 
بر اساس همین بررسی ها، 5۸/5 درصد از آنها بین سال هاي 57 تا 69 

و 35 درصد بین سال هاي 69 تا 75 ممیزي شد. 
آنچه مسلم است تعدادي از مراتع که بعد از انقالب )سال های 75 تا 

69( ممیزي و تعیین صالحیت شد، تجدید نظر در ممیزي بود. 
39/5 درصد )نزدیک به 40درصد از کل مراتع( دوباره بین سال هاي 
57 تا 69 و 69 تا 75 بررسي شد که سهم سال های 57-69، 25/5 
درصد و سهم سال های 75-69، 22/5 درصد بود. 10 درصد از کل 
مراتع  از  ممیزي شدند. همچنین، 71 درصد  در هر سه دوره  مراتع 
سهم  شد،  ممیزي  انقالب  از  بعد  دوباره  انقالب،   از  قبل  ممیزي شده 
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سال های 69-57، 40/5 درصد بود. دستورالعمل سال 1369 
در سال 13۸1 و سپس 1395 و 1399 دوباره تکمیل و اصالح 

شد. 

جمع بندی
استان  مراتع  کل  متأسفانه  ممیزي،  دوره  چند  علي رغم   .1

به صورت کامل ممیزي نشد.
سامان های  در  مشکالت  نشان دهنده  متعدد  ممیزي هاي  تجدید   .2
عرفی بهره برداران است و این مشکالت هنوز به قوت خود باقي است 
و هنوز تا بهره برداری متعادل و حق انتفاع پایدار و با ثبات در بسیاري 

از مراتع استان فاصله داریم. 
3. دوره هاي متعدد مدیریت اعمال شده در مراتع نه تنها منجر به حل 
مشکل کامل مدیریت و حق انتفاع مراتع نشد، بلکه منجر به تنش هاي 
اجتماعي نیز شد. براساس مطالعات انجام شده توسط دانشکده منابع 
طبیعي کرج و جهاد سازندگي استان فارس در سطح 1130 خانوار 
ادارات  به  ارائه شده دامداران  عشایر ماهور ممسني در مورد شکایت 
داراي  دامداران  به  مربوط  شکایت ها  از  درصد   79 طبیعي،  منابع 
پروانه و 21 درصد مربوط به دامداران فاقد پروانه چرا است )مهرابي، 
1369(. قابل توجه اینکه 75 درصد شکایت ها از سوی خانوارهایي 
ارائه شده است که داراي پروانه چراي مشترک هستند و 71 درصد از 

شکایت ها نیز مربوط به افرادي است که رابطه عشیره اي دارند. 
بررسي و مطالعه انجام شده در منطقه اقلید )370 هزار هکتار( در سطح 
اختالفات  از  درصد   67 مي دهد،  نشان  نیز  عشایري  خانوار   3003
و  روستاییان  با  عشایر  اختالف  به  مربوط  پرونده ها  در  بررسي شده 
32/3 درصد مربوط به اختالف عشایر با عشایر بود )نجفی، 1369(.

5- سال های 1369 تاکنون 
طی سال های 1369 تاکنون، اتفاقات مهمی در منابع طبیعی در ارتباط 
با عرصه های مرتعی و چراگاه های دامداران عشایری و غیر عشایری 
بود.  تأثیرگذار  آن  احیای  و  حفظ  و  مراتع  مدیریت  بر  که  داد  رخ 
بررسی  به اختصار  تأثیرگذار  اتفاقات  این  از  اینجا، بخش مهمی  در 

می شود.
دستورالعمل های  اوقاف،  زمین،  واگذاری  هیئت های  نقش  اینجا،  تا 
روند  بر  بی تأثیر  که  شد  مطرح  پیش آمده  حوادث  و  مراتع  ممیزی 
است،  داشته  ادامه  هشتاد  و  هفتاد  دهه  تا  و  نبوده  مراتع  مدیریت 

موضوعات زیر نیز در این روند تأثیر گذار بوده اند.

الف- طرح طوبی )اواسط دهه هفتاد(
اصالحیه  در  ب  و  الف  بند  دو  در  طوبی  طرح  اجرای  از  هدف 
باغ ها  بند »الف« توسعه  بود. در  بیان شده  دستورالعمل طرح طوبی 
و کشت گونه های چوب ده در سطح یک میلیون هکتار و ساماندهی 
بهره برداران عرفی منابع طبیعی در رابطه با سیاست تعادل دام ومرتع 
با تبدیل اراضی مازاد به کشت گونه های باغی و چوب ده بیان شده 
بود. اراضی مورد نیاز از اراضی جنگلی قابل کشت گونه های چوب ده 
انبوهی کمتر از پنج درصد تاج پوشش  با  یا گونه های باغی سازگار 

در  روستا  حاشیه  مستثنیات  به  متصل  درختچه ای  و  درختی 
قابل کشت گونه  اراضی  و  از شمال کشور  استان های خارج 
مصوب  طرح  دارای  مراتع  محدوده  در  چوب ده  یا  باغی 
مرتع داری یا دارای پروانه چرای دام )مشروط بر اجرای طرح 
تعادل دام ومرتع( در استان های شمالی کشور در نظر گرفته 
شده بود. در بند »ب« کلیه اراضی در اختیار دولت )موضوع 
آیین نامه اجرایی ماده 2 الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی 
شورای   1359/2/21 مصوب  اراضی  احیای  و  واگذاری 
انقالب( که بیشتر اراضی مرتعی است، اراضی که در اجرای 
طرح تعادل دام و مرتع، موضوع ماده 10۸ قانون پنج ساله 
سوم توسعه آزاد می شوند )اولویت با بهره برداران، مرتع داران 
مستثنیات  اراضی  و  پروانه چرا(  ابطال  یا  اصالح  با  همراه 

اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شده بود.
محقق  آن  اهداف  طوبی،  طرح  اجرای  مدت  در  متأسفانه 
منابع  و  ملی  اراضی  واگذارای  در  و مرج  به هرج  و  نشد 
دامداران  تمایل  کاهش  بهره برداری،  در  بی نظمی  طبیعی، 
ورود  و  مدیریت  و  حفاظت  به  عرف  صاحبان  و  مرتعی 

افراد غیر بومی به عرصه منتهی شد. 
ب– ماده 10۸ قانون برنامه سوم توسعه )1379/1/17( 
تنفیذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه )13۸4-

)13۸۸
در بند »ب« این ماده با هدف آزادسازی عرصه های منابع 
طبیعی و اعمال مدیریت بهره برداری بهینه، دولت مکلف 
یا  بهره برداری  پروانه  دارای  دامداران  و  عشایر  به  شد 
بهره برداران عرفی و تشکل های اقتصادی آنها از اراضی 
مرتعی قابل احیای تحت تصرف خود یا اراضی زیست 
آنها در ییالق و قشالق برای کشاورزی و از عرصه های 
مرتعی برای اجرای طرح های مرتع داری و تولید علوفه 
با قید اولویت واگذار کند تا معیشت آنها در حد باالی 
آن  اجرایی  آیین نامه   7 و   6 ماده  در  تأمین شود.  فقر 
به هر  )مصوب 1379/9/27( میزان واگذاری اراضی 
صورت  در  عرفی  بهره برداران  و  مرتع داران  از  یک 
به  سنتی  دامداری  تبدیل  و  پروانه  ابطال  یا  اصالح، 
صنعتی، حداکثر تا سه برابر عرف محل در نظر گرفته 
شد و به دامداران عشایری فقط در قالب طرح اسکان 
واگذاری  و  می شد  واگذار  کشاورزی  زمین  عشایر، 
قطعی اراضی )انتقال سند( به دامداران و بهره برداران 

عرفی و عشایری به صورت رایگان بود. 
در  طبیعی  منابع  عرصه های  آزادسازی  از  هدف 
آن،  اجرایی  ازآیین نامه  اقتباس  با  قانون  این 
اقتصادی  مقیاس  با  بزرگ  اراضی  به دست آوردن 
استعداد  دارای  و  مطالعه  بر اساس  انبوه  تولید  برای 
تولید اقتصادی محصوالت کشاورزی و دامی برای 
شغل،  فاقد  روستایی  جوانان  متخصص،  نیروهای 
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بی زمین و کم زمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر 
)پس از طی دوره های آموزشی و کسب مهارت( بود. 

استعدادیابی،  و  مطالعه  با  که  بود  باور  این  بر  قانون گذار 
سه  تا  حداکثر  واگذاری  از  پس  مرتعی  اراضی  از  بخشی 
برابر عرف محل به دامداران )عشایر و غیرعشایر(، اراضی 
مستعد بزرگ مقیاس اقتصادی را برای اهداف کشاورزی به 
کشاورزی  محصوالت  تولید  برای  را  آنها  می آورد،  دست 
اراضی  مابقی  و  می کند  توزیع  یادشده  افراد  بین  دامی  و 
به  مرتع داری  طرح  تهیه  با  نیز  را  کشاورزی  غیرمستعد 
به  باور در عمل،  این  دامداران عرفی واگذار می کند، ولی 
جز در بعضی استان ها و با سطح کم در کل کشور محقق نشد 
اراضی  از استان ها،  و سازمان جنگل ها و مراتع در بعضی 
مستعد را در قالب طرح مرتع داری به دامداران واگذار کرد.

ج– ماده 109 قانون برنامه سوم )1379/1/17(
مدیریت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهی جامعه عشایری، 
در بند »ج« ماده یادشده، مطرح شد و در بند»ز« آن نیز، 
دولت مکلف شد، از آغاز برنامه سوم، عشایر سیار کشور را 
طی دو برنامه پنج  ساله از نظر اقتصادی و معیشتی و اشتغال با 
حفظ توانمندی های  تولید، مسکن، ایجاد امکانات زیربنایی 
و خدمات رسانی، رفاه عمومی و اجتماعی سامان دهی کند. 
 40( درصد  چهل  حداقل  سوم  برنامه  اهداف  تحقق  سهم 
و  کاربری  تغییر  با  متناسب  آن  اجرای  سرعت  و  درصد( 
واگذاری  عرصه های  امر  در  که  بود  خواهد  مرتع  واگذاری 
مرتعی به دلیل داشتن پروانه بهره برداری یا عرف بهره برداری 

در  که  ماده،  این  اجرایی  آیین نامه  در  داشت.  خواهند  اولویت 
ارتباط  در  رسید،  وزیران  هیئت  تصویب  به   13۸0/۸/27 تاریخ 
با ساماندهی عشایر در دو برنامه و مدیریت هماهنگ دام و مرتع 
ماده  این  نشد و در عمل  ارائه  اجرای آن مطلبی  نحوه  جزییات و 

قانونی مسکوت ماند.

د- ماده 104 قانون برنامه سوم )1379/1/17(
متن ماده 104 برنامه سوم به شرح زیر است: 

طبیعی  منابع  از  پایدار  بهره گیری  و  محیط زیست  از  حفاظت  برای 
از منابع طبیعی  بهره برداری  الزامی است:  کشور، اجرای موارد زیر 
کشور باید براساس توان بالقوه منابع انجام شود. بدین منظور دولت 
موظف است، ضمن حفظ روند رشد تولیدات و بهره برداری پایدار 
از منابع، با اجرای طرح هایی از قبیل »تعادل دام و مرتع«، »خروج 
دام از جنگل«، »تأمین علوفه دام و سوخت جنگل نشینان، عشایر 
و روستاییان«، »حفظ و حراست از منابع پایه و ذخایر ژنتیکی« و 
»هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه کردن مشارکت 
که  کند  اتخاذ  ترتیبی  اجرا«  و  تصمیم گیری  برنامه ریزی،  در  مردم 
تعادل محیط زیست نیز حفظ شود. در این ماده، موضوع تعادل دام و 
مرتع مطرح و طرحی به همین نام توسط سازمان جنگل ها و مراتع 
با همکاری معاونت امور دام، سازمان امور عشایر، معاونت ترویج 
و مشارکت های مردمی، معاون زراعت، مؤسسه تحقیقات جنگلها و 
مراتع )ناظر طرح( تهیه شد و به تصویب رسید، این طرح تا سه سال 
با داشتن موافقت نامه ملی و ساختار اجرایی ادامه پیدا کرد، ولی بعد 
از سه سال اعتبار ملی و استانی حذف و طرح در عمل متوقف شد. 

هاللی آبگیر و توسعه پوشش گیاهی-  سیستان و بلوچستان - سال 1394
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اصفهان- اردیبهشت سال 13۸9

استان کردستان- درو علوفه مرتع- خرداد سال 13۸5

ارسنجان فارس- اردیبهشت سال 13۸6
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برای طرح یادشده و اجرای آن، 265 منطقه الگویی با 2336 سامان 
بهره بردار در نظر گرفته شده بود. طرح از سال  عرفی و 54 هزار 
کارشناسی،  از صد جلسه  بیش  برگزاری  با  تا سال 13۸0   1377
تهیه و تصویب شد و پس از گذشت سه سال )۸1-۸3(، که اجرای 

آن نیز نتایج خوب و قابل قبولی را به دنبال داشت، متوقف شد.

ر- قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت )مصوب 1380(
یکی از مواردی که مدیریت مرتع را در عرصه با چالش مواجه می کرد، 
واگذاری اراضی برای طرح های توسعه ای کشاورزی و غیرکشاورزی 
بود. در سال 13۸0 تبصره ای به ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات 
دولتی در ارتباط با »مدرک معارض بودن پروانه چرای دام در واگذاری 
اراضی و رعایت حقوق دارندگان پروانه چرا بر اساس آیین نامه اجرایی 
متوسط یک واحد  ارزش  هیئت وزیران« و »دریافت یک در هزار 
دامی در سال جهت صدور یا تجدید پروانه چرا دریافت و به حساب 
در آمد عمومی واریز گردد«، اضافه شد. در این تبصره همچنین، جرم 
بودن دام مازاد برظرفیت مرتع و چرای دام بدون پروانه چرا و پرداخت 
جریمه معادل 20 درصد ارزش یک واحد دامی نیز در نظر گرفته شد و 
آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیئت وزیران رسید. پس از آن دوباره 
در سال 13۸7 )13۸7/12/26( تبصره یادشده در باال، توسط مجلس 
اصالح و مدرک معارض بودن پروانه چرا حذف و اعتبار پروانه چرای 
دام در مرتع را به استمرار شغل دامداری و عدم واگذاری امتیاز پروانه 
چرا بدون مجوز قانونی به غیر توسط دارندگان پروانه چرا منوط کرد. 
واگذاری   ،)1391/12/9 )مصوب  اصالحیه  اجرایی  آیین نامه  در 
اراضی مرتعی دارای پروانه چرا یا طرح مرتع داری پس از تشخیص و 
موافقت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و پرداخت حقوق عرفی 
)طرح های دولتی و غیردولتی( امکان پذیر بود که در این رابطه دستگاه 
بود. زمینه  این  در  دستورالعمل  و  شیوه نامه  تدوین  به  مکلف  متولی 
تعدیل  به  آیین نامه اجرایی آن منجر  تنظیم و  قانون  ماده 47  تبصره 
به  عنایت  با  شد.  مرتعی  اراضی  کتاب  و  بی حساب  واگذاری  در 
و  حفاظت  قانون  مکرر   44 ماده  از  بخشی  نگهبان  شورای  اینکه 
پروانه چرای  بدون  دام  فروش  و  با ضبط  ارتباط  در  را  بهره برداری 
بود  دانسته  مخالف شرع  دولت  نفع  به  مرتع  بر ظرفیت  مازاد  یا  دام 
به  به شماره7/15۸3  قضاییه  قوه  حقوقی  اداره  مشورتی  )نظریه 
قانون  جایگزین  نوعی  به   47 ماده  تبصره   ،)1367/5/2 تاریخ 
شد.  واقع  مؤثر  متخلفان  با  قانونی  برخورد  در  که  شد  یادشده 

ز- ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه )1383/6/11(
در بند »ب« این ماده قانونی، کاهش پنجاه درصد دام مازاد از مراتع 
پروانه چراهای  و اصالح  لغو  مرتع، همچنین  و  دام  بین  تعادل  برای 
مربوطه تصویب شد، ولی هیچگونه برنامه مشخص و آیین نامه اجرایی 
با ساز و کار مشخص تدوین نشد و اجرای آن در عمل مسکوت ماند.

س– ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه
این ماده قانونی، دولت را مکلف کرد، از سال اول برنامه چهارم برای 

مراتع و حفظ ذخایر  مدیریت چرای  و  تنظیم  منابع طبیعی  پایداری 
طرح های  اجرای  کند  که  اتخاذ  ترتیبی  عشایر(  ) دام  دام ها  ژنتیکی 
مرتع داری و مدیریت مراتع ازطریق عشایر ذی حق انجام شود و در 
 همین رابطه، واگذاری اراضی مستعد قلمروی عشایر به خانوارهای 
کوچنده در چهارچوب  طرح ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق 
آنها انجام شود. آیین نامه اجرای آن در سال 13۸4 )13۸4/3/11( 
به تصویب هیئت وزیران رسید. استان فارس، دشت بکان، شهرستان 
اقلید برای کانون توسعه 520 خانوار عشایری در نظر گرفته شد و 
در  کشاورزی  آبی  اراضی  هکتار  عشایر، 90  نفره  گروه های 10  به 
آیین نامه اجرای آن، عشایر دریافت کننده  براساس  نظر گرفته شد و 
شروع  از  پس  سال  یک  ظرف  حداکثر  بود،  خواهند  متعهد  اراضی 
بهره برداری در چهارچوب تبصره های ماده 6 آیین نامه اجرای آن طبق 
تأیید مرجع واگذار کننده نسبت به تحویل اراضی مرتعی واقع در قطب 
خودداری  اسکان  مخالف  قطب  به  کوچ  از  و  اقدام  اسکان،  مخالف 
می شوند،  ساکن  تعیین شده  مناطق  در  که  عشایری  همچنین،  کنند. 
موظفند طبق  ضوابط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نسبت به 
معرفی بهره بردار جایگزین در قطب مخالف اسکان  خود به سازمان 
از  پس  سال  یک  ظرف  است  موظف  سازمان  و  کنند  اقدام  یاد شده 
شروع بهره برداری از اراضی کشاورزی و معرفی بهره بردار جایگزین 
در مراتع قطب مخالف توسط عشایر، نسبت به صدور اسناد قطعی به 
نام عشایر ذی نفع و ابطال پروانه بهره برداری در قطب مخالف اسکان 

به طور هم زمان اقدام کند.
برای چهار تیره عشایر، منازل مسکونی و خدمات رفاهی احداث و 
ارائه شد ولی اسکان کامل در عمل، اتفاق نیفتاد و واگذاری مراتع قطب 
مخالف )قشالق( نیز با رضایت دامداران انجام نشد، ضمن اینکه آب 
به میزان اراضی واگذار شده، به خصوص در خشک سالی ها در دسترس 
نبود . اختالفات بین عشایر و دستگاه دولتی متولی اسکان و واگذاری 
به اجرای  نیز که  قانون  از  اینکه آن بخش  ادامه دارد. ضمن  اراضی 
طرح های مرتع داری و مدیریت مراتع از طریق عشایر ذی حق اشاره 
داشت، عملی نشد. تهیه و اجرای طرح مرتع داری و مدیریت مراتع و 
کوچ از طریق سازمان جنگل ها و مراتع و واحدهای استانی انجام شد.

ش- ماده 14 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع 
طبیعی )مصوب 1389/4/23(

محیط زیستی  پایدار  توسعه  و  حفظ  هدف  با  قانونی  ماده  این 
موجود  دام  تعادل جمعیت  ایجاد  و  طبیعی  )اکولوژیکی( عرصه های 
در مراتع کشور، دولت را مکلف کرد، با انجام مطالعه، ارتقای علمی و 
تقویت تسهیالت، به گونه ای اقدام کند که با استفاده از نیروی انسانی 
متخصص، توان و سرمایه های بخش های غیردولتی، ظرف ده سال: 
مراتع،  تولیدات  و سایر  علوفه  کمیت  و  کیفیت  الف- شاخص رشد 
ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاک و ترسیب کربن و سایر معیارهای 
دو  تا  ساالنه  متوسط  به طور  سرزمین،  )اکولوژیکی(  محیط زیستی 
اقداماتی نظیر اصالح  انجام  با  افزایش یابد. ب-  درصد )2 درصد( 
کاهش  ضمن  دام،  پرورش  الگوهای  اصالح  و  مدیریت  بهبود  نژاد، 
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مرتع گلپایگان اصفهان- تیرماه سال 13۸4

میزان  به  بومی(  گاو  و  گوسفند  )بز،  مرتع  به  وابسته  دامی  جمعیت 
سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین 
و  صنعتی  پرواری  گوسفند  و  گاومیش  اصیل،  گاو  و  آمیخته  )گاو 
نیمه صنعتی( تا سه و یک دهم )3/1( میلیون واحد دامی در سال افزایش 
یابد. ج- میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقوالت 
سه و یک دهم  میزان  به  ذرت  و  جو  سیلویی،  علوفه های  )لگوم ها(، 
کشور  مراتع  از  مجاز  علوفه  برداشت  و  افزایش  تن  میلیون   )3/1(
به میزان نیم )0/5( میلیون تن در سال افزایش یابد. این ماده قانونی 
دستورالعملی  البته  بود،  جزییات  تدوین  و  اجرایی  آیین نامه  فاقد 
توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اقتباس از طرح 
تعادل دام و مرتع تهیه شد که در عمل، اجرا نشد و مسکوت ماند.

ح- قانون رفع موانع تولید و رفع اختالف اراضی )مصوب 
)1394/2/1

طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  بهره وری  افزایش  قانون   9 ماده  در 
وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با همکاری سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور در اجرای قوانین و مقررات مربوط با تهیه حدنگاری 
بر  مالکیت دولت  تثبیت  به  نسبت  نقشه های مورد نیاز،  و  )کاداستر( 
با رعایت حریم روستاها و  اراضی موات و دولتی و  منابع ملی و 
و  اقدام  موازی  مقررات  اجرای  از  ناشی  تداخالت  رفع  با  همراه 
اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  پنجم  پنج  ساله  برنامه  پایان  تا  حداکثر 

به  را  عرصه ها  مالکیت  سند  ایران،  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و 
کارآمد،  مدیریت  اعمال  ضمن  و  اخذ  دولت،  سوی  از  نمایندگی 
و  ملی  منابع  اعیانی  و  عرصه  از  بهره برداری  و  حفاظت  به  نسبت 
دعاوی  در  دادرسی  هزینه های  پرداخت  بدون  یاد شده  اراضی 
اعتراض  به  پیش از این  که  ذی نفع،  اشخاص  و  کند  اقدام  مربوطه 
بود، ظرف یک سال پس  اراضی ملی رسیدگی نشده  آنها در مورد 
واحده  ماده  کمیسیون  دبیرخانه  به  قانون،  این  شدن  الزم االجرا  از 
و  حفاظت  قانون   56 ماده  موضوع  اختالفی  اراضی  تکلیف  تعیین 
بهره برداری )مصوب 1367/6/29( اعتراض کنند و پس از مهلت 
در  قضاییه  قوه  رئیس  توسط  که  ویژه  رسیدگی  شعبات  به  یادشده 
تبصره  یک   1394 سال  در  کنند.  مراجعه  می شود،  تعیین  استان ها 
به استناد ماده 54 قانون رفع موانع تولید به ماده 9 قانون افزایش 
جهاد  وزارت  و  شد  اضافه  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  بهره وری 
امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  همکاری  با  شد،  مکلف  کشاورزی 
مقررات  و  قوانین  اجرای  از  ناشی  تداخالت  رفع  به  نسبت  کشور 
موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص، اقدام و پس از 
رفع موارد اختالفی، اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی 
را اصالح کند. این تبصره قانونی دارای آیین نامه و شیوه نامه اجرایی 
اصالحات  سه گانه  مراحل  خالصجات،  اراضی  تداخل  رفع  برای 
موقت،  موات، کشت  مراتع،  و  ملی شدن جنگل ها  مقررات  اراضی 
تشخیص  به  منجر  که  ساحلی  و  مستحدثه  اراضی  شهری،  اراضی 
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تاکنون ، وجود بعضي از تشکیالت تصمیم گیرنده موازی در منابع طبیعي 
به  غیره(  و  محیط زیست  عشایر،  امور  اراضي،  امور  مدیریت  )اوقاف، 

بي ثباتي مدیریت در منابع طبیعي کمک کرد. 
2. افزایش تعداد دام و دامدار، تخریب و تصرف منابع طبیعي در میان بندها، 
ایل راه ها، رقابت در بهره برداري و چراي زودرس، عدم تعادل دام و مرتع 
را به دنبال داشت که از عوامل فقر پوشش گیاهي و تخریب مراتع است. 
3. »ناساختمندی نظام بهره برداری از مراتع« در شرایط فعلی یکی از 
این موضوع در  بزرگ ترین مشکالت مرتع و مرتع داری کشور است. 
استفاده بی رویه، تغییر کاربری، بی عالقگی مرتع داران به استفاده متعادل از 
مرتع و حفاظت آن، فرسایش، فقر پوشش گیاهی و عدم اصالح و احیای 
مراتع نمایان شده است. نظام بهره برداری از مراتع )چراگاه( بر سه پایه 

خرده نظام اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی استوار بود:
الف- خرده نظام اجتماعی شامل دو ساخت قدرت )مدیریت( و اجتماع 
)تشکل( بود که اولی سلسله مراتب مدیریت ایلی در عشایر شامل ایل خان، 
کالنتر، کدخدا، ریش سفید و بزرگ خانواده بود و دومی تشکل های ایالتی 
بود که در ایالت و طوایف مختلف نام های متفاوتی داشت. به عنوان مثال، 
در ایل قشقایی  ایل، طایفه، تیره، بنکو و خانوار، در ایل بختیاری ایل، 
و  تخمه  و  تیره  طایفه،  ایل،  بویراحمد  در  اوالد،  و  تش  تیره،  طایفه، 
در شاهسون ایل، طایفه، تیره، کبک، اوالد و خانوار بود )از اشاره به 
سایر موارد صرف نظر می شود (. رئیس ایل را ایل خان، رئیس طایفه 
را کالنتر، رئیس تیره را کدخدا و رئیس بنکو را ریش سفید می نامیدند. 
تصمیم های مدیریتی مراتع از حیث چرای دام، زمان کوچ، محل های چرا، 
افراد صاحب صالحیت دامداری، تقسیم بندی مراتع، میزان مراتع و دام و 
حل  و فصل اختالفات مرتعی به عهده کدخدایان بود. البته در بعضی موارد 
مهم و حساس کالنتران طایفه، به طور مستقیم یا با مأموریت دادن به فردی 
مصلح و مسلط اختالفات را حل و فصل می کردند که نمونه های زیادی 
توسط نویسنده دیده شده است. به جرأت می توان گفت، بیش از 70 درصد 
مدیریت مراتع، پیش از ملی شدن در قلمروی این ساختار بود و حتی 
گاهی کدخدایان روستاها در مسیر کوچ نیز توسط همین ساختار انتخاب 
می شدند. در حال حاضر این خرده نظام دچار تغییرات زیادی شده است.
ب- خرده نظام اکولوژیکی مانند یک صندلی سه پایه براساس ییالق، 
قشالق و میان بند استوار بود و زمان بهره برداری و استفاده از مراتع، توسط 
کدخدایان در این سه چراگاه تعیین می شد. در بقیه تقسیم بندی نوع مرتع 
نیز زمان مناسب ورود و خروج و بهره برداری از مراتع تا حدودی رعایت 
می شد. جمعیت بهره بردار و تعداد دام متناسب با ظرفیت مرتع از مزایای 
آن بود. بی شک، در صورت ادامه ساختار مدیریت گذشته، افزایش دام و 
دامدار می توانست مشکل آفرین باشد و به نظر می رسد بدون احیای مراتع 
و افزایش تولید مراتع و تأمین علوفه مکمل،وتغییر شیوه معیشت واشتغال 
جدید  ساختار بیان شده قادر به ادامه مدیریت در گذر زمان نبود. در دی 
ماه سال 1339 و قبل از ملی شدن جنگل ها و مراتع، دولت در آیین نامه 
اجرایی به استفاده کنندگان و مالکان هشدار می دهد، تناسب دام و انواع آن 
را با ظرفیت مرتع و تاریخ ورود و خروج رعایت کنند. این موضوع 
نشان دهنده این است که در بعضی مناطق، مالکان و استفاده کنندگان 
مراتع، ظرفیت چرای مرتع را رعایت نمی کردند و توجهی به اهمیت آن 

متفاوت نوع و ماهیت آن عرصه است، بود. این ماده قانونی 
از آن نظر مورد بحث قرار گرفت که پس از کمیسیون ماده 
و  ملی  اراضی  از  هکتار  میلیون  یک  به  نزدیک  که  واحده 
بیشتر مرتعی را در تملک اشخاص قرار دارد )نزدیک به سی 
سال( در مدت کوتاه چند ساله، بیش از 500 هزار هکتار از 
اراضی ملی و مرتعی را در تملک اشخاص قرار داد که هم 
موجب اختالف و چالش کارشناسی در سازمان جنگل ها و 
ثبات مدیریتی در  امور اراضی و هم متزلزل شدن  سازمان 

عرصه های مرتعی شده است.

نهایي  نتیجه گیري 
1. علي رغم ملي شدن جنگل ها و مراتع کشور در سال 1341 و 
به هم ریختن ساختار مدیریتي گذشته، تالش هاي بسیار زیادي 
از آن زمان تاکنون برای ایجاد یک مدیریت مناسب در قالب 
متعددي  بخشنامه هاي  و  دستورالعمل ها  و  مقررات  و  قوانین 
متأسفانه  ولی  اعمال شد،  و  ارائه  دولتي  از طریق تشکیالت 
به صورت کامل منجر به ایجاد مدیریت باثبات در مراتع نشد، 
تجدید ممیزي هاي متعدد، ناپایداري آن، واگذاری های اراضی 
مرتعی، تنش هاي اجتماعي و اختالفات در بهره برداري از مراتع 

از جمله پیامدهای آن بوده است. 
به عالوه  متفاوت،  نگرش هاي  با  متفاوت  دستورالعمل هاي 
بی ثباتی تشکیالت دولتي اداره کننده منابع طبیعي که از سال 
1317 با ایجاد اولین هسته تشکیالتي جنگلباني شکل گرفت 
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نداشتند. هم اکنون، با تغییرات و دگرگونی اساسی به خصوص در 
مراتع میان بند، این خرده نظام  نیز از هماهنگی مناسبی برخوردار 

نیست. 
اقتصادی، دامداری و معیشت خانوار )چوپان(،  ج- خرده نظام 
تولید گوشت، شیر، پشم و محصوالت لبنی، فروش و مدیریت 
گله نیز دارای چهارچوبی در رابطه با نظام بهره برداری از مراتع 

بود، ولی دستخوش تغییرات شد.
از  آب  مصرف  افزایش  با  کشاورزی  توسعه  توسعه ای،  نیازهای   .4
سفره های آب زیر زمینی و آبخوان ها، افزایش سطح زیر کشت، توسعه 
دیم زارها، توسعه روستاها و راه های ارتباطی، افزایش جمعیت انسانی و 
بهره بردار، افزایش نیاز غذایی و افزایش دام و دامدار از علل بی نظمی در 
نظام بهره برداری از مراتع کشور است. نظام بهره برداری گذشته و ساختار 
مدیریتی آن با توجه به دالیل یادشده و در صورت بقای آن تاکنون، قادر 

به مدیریت مناسب و ساخت مند از منابع طبیعی کشور نبود. 
5. تدوین قوانین متعدد و اجرانشدن دقیق و به موقع آن، همچنین بعضی 
قوانین بی ثبات کننده مدیریت منابع طبیعی و مراتع )مانند واگذاری اراضی 
در محدوده های عرفی( به ناپایداری احیا، اصالح، توسعه و بهره برداری 

مراتع کشور کمک کرده است. 

طرح های مرتع داری، سیاست اصلی در مدیریت مرتع
سیاست اصلی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در مدیریت 
سیاست،  این  است،  بوده  مرتع داری  طرح های  اجرای  و  تهیه  مرتع، 
لحاظ  به  مرتع داری  از این رو، طرح های  می شود،  اعمال  نیز  هم اکنون 
ضرورت، اهمیت و پیوستگی مطالب در بندی جداگانه از دوره های 

مدیریتی در ادامه شرح داده می شوند.
منابع طبیعي )آذر ماه سال  قانون تشکیل وزارت  از تصویب  قبل  تا 
1346( و تصویب قانون حفاظت و بهره برداري )سي ام مرداد ماه سال 
1346(، واژه مرتع داري در هیچ یک از کتب و نشریات فني، یا قانوني 
دیده نمي شود. در سال 134۸ تعاریف طرح مرتع داري، واحد دامي و 
ظرفیت چرا، که در قانون قبلي وجود نداشت، به آن اضافه مي شود و 

طرح مرتع داري به صورت زیر تعریف مي شود:
»طرح مرتع داري عبارت از طرحي است که به منظور بهره برداري از 
مراتع، مورد تصویب وزارت منابع طبیعي واقع مي شود«. در تبصره 1 
ماده 3 همین قانون، بهره برداري از مراتعي که داراي طرح مرتع داري 
نیستند، منوط به اخذ مجوز )پروانه چرا( از منابع طبیعي دانسته شده 
است. اولین طرح مرتع داري در سال 1346 توسط دانشجویان رشته 
تحصیل  آبسرد  همند  مرکز  در  که  گرگان  طبیعي  عالي  مدرسه  مرتع 
کردند، تهیه شد، پس از آن، تهیه و اجراي طرح هاي مرتع داري از سال 

134۸ در وظایف قانوني وزارت منابع طبیعي قرار مي گیرد.
بهره برداری،  قانون حفاظت و  تبصره ذیل ماده سه  استناد  به  هرچند 
ممیزی  به دلیل  ولی  است،  مرتع داری  طرح  با  مرتع  مدیریت  اولویت 
نشدن مرتع و مشخص نبودن حدود عرفی افراد بهره بردار، در عمل، 
تهیه و اجرای طرح مرتع داری منوط به شناسایی دقیق دامدار و حد و 

حدود عرفی بهره برداری از مراتع شد. 

بعد از تشکیل وزارت منابع طبیعي و ایجاد دفتر فني مرتع در سال 
134۸، در برنامه عمراني براي این دفتر، طرحي به نام طرح مرتع داري 
و تولید علوفه با کد اعتباري خاص به عنوان اولین طرح مستقل براي 

مدیریت مرتع دیده شد.
در سال 1346 با ورود آقاي دکتر گودوین از دانشگاه یوتا، به عنوان 
کارشناس مرتع به ایران، مدیریت مرتع به دروس موجود در دانشگاه ها 
که  مرتع داري خصوصي   ،1347–4۸ تحصیلي  سال  در  شد.  اضافه 

همان طرح مرتع داري بود، توسط ایشان ترجمه و وارد قانون شد. 
کالس آموزش تهیه طرح هاي مرتع داري با هدف آموزش عملي تهیه 
همند  ایستگاه  آموزش  مرکز  در  مرتع  ارزیابي  و  اندازه گیري  طرح، 
آبسرد تشکیل شد، وبه دلیل استقرار مرکز در مسیر جاده فیروزکوه– 
تهران، اولین طرح مرتع داري در سطح 2000 هکتار در سال 1346 
با  گرگان  طبیعي  منابع  عالي  مدرسه  مرتع  رشته  دانشجویان  توسط 
مرحله  به  متأسفانه  اما  تهیه شد،  ملل  کارشناسان سازمان  همکاري 

اجرا نرسید!
در سال 1347، دومین طرح مرتع داري، به نام خلشکوه گیالن توسط 
گرگان،  طبیعي  منابع  مدرسه  مرتع  رشته  محصالن  و  دانشجویان 
به عنوان کار پایان دوره، تدوین شد. در این منطقه اختالف شدیدي 
موضوع  این  داشت،  وجود  مرتع  از  بهره برداري  در  روستاییان  بین 
بنابراین،  گرفت.  قرار  نیز  طبیعي  منابع  وزارت  مقامات  توجه  مورد 
مقرر شد طرح مرتع داري خلشکوه توسط دکتر گودوین و مهندس 
شود.  تهیه  مرتع  رشته  دانشجویان  مترجم  و  همکار  به عنوان  سراج 
مساحت این طرح 27695 هکتار بود که توسط شوراي عالي جنگل 
حسن  آقاي  عهده  به  نیز  آن  اجراي  مقدمات  شد،  تصویب  مرتع  و 
معین الدین با همکاري آقایان پوري نظر داشلي برون و فتح اله ابراهیمي 
و یک گروه کارآموز از دانشکده منابع طبیعي بود. این طرح تا حد 
عالمت گذاري، پایه کوبي و تفکیک پارسل ها پیش رفت ولي اجراي 

آن عملي نشد!
در سال 134۸، دفتر فني مرتع با استخدام 5 نفر فوق لیسانس و 5 نفر 
دیپلم، همراه با 3 نفر از فارغ التحصیالن رشته مرتع، هسته مرکزي تهیه 
طرح مرتع داري را در تهران تشکیل داد. پس از آموزش کوتاه مدت 
به  مرتع  ارزیابي  و  اندازه گیري  در مورد  گودوین  دکتر  آقاي  توسط 
روش  به  زمان  آن  )در  است  رایج  هم  هنوز  که  فاکتوري،   6 روش 
گودوین معروف بود(، گروه هاي تهیه طرح مرتع داري شکل گرفت و 
مقدمات طرح مرتع داري شروع شد. در همان سال، با تغییر مدیریت 
دفتر فني مرتع، تهیه طرح ها سرعت و شدت بیشتري به خود گرفت. 
دفتر فني مرتع با تشکیل سه تیم تهیه طرح، طرح هاي زیر را تهیه کرد:

- طرح مرتع داري زرند ساوه به مساحت 191026 هکتار، 
- طرح مرتع داري کردستان در سطح ۸6000 هکتار، 
- طرح مرتع داري کرمان در سطح 250000 هکتار، 
- طرح مرتع داري سبزوار در سطح ۸2000 هکتار، 

- طرح مرتع داري دشت بکان فارس در سطح 500000 هکتار، 
- طرح مرتع داري گرمسار در سطح 176000 هکتار و 

- طرح مرتع داري مغان و سبالن در سطح 92000 هکتار. 
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چند  هر  داشت.  ادامه  سال1354  اوایل  تا  طرح ها  گونه  این  تهیه 
موازین علمي در تدوین این طرح ها رعایت شده بود، اما به دالیل 

زیرهیچ یک از این طرح ها اجرا نشد:
1- وسعت طرح ها و بی توجهی به سامان های عرفي افراد و ساختار 
و  قومي  ریشه هاي  با  متعدد  بهره برداران  وجود   -2 آنها،  اجتماعي 
قبیله اي متفاوت،3- عدم احساس مالکیت و تعلق خاطر مرتع داران 
جمعي  فعالیت هاي  پیش فرض  با  طرح  برنامه ریزی   -4 طرح ها،  به 
و گروهي، 5- تفاهم نداشتن دامداران در ایجاد شرکت هاي سهامي 
 -6 آذربایجان،  و  کردستان  کرمانشاه،  مانند  مناطقي  در  دامداري 
اختالفات بین عشایر از یک سو و عشایر و روستا از سوي دیگر، 7- 
عدم تفاهم بین مأموران دولتي و دامداران )نقش اول واحدهاي دولتي 
در اجرای طرح که تقریبًا شکل مجري طرح را به خود مي گرفت(، 
۸- مواجهه با مشکالت مالي و اجتماعي و 9- اجرا نشدن قانون ملی 

شدن در بعضی از این مناطق.
منابع طبیعي و تشکیل وزارت کشاورزي و  انحالل وزارت  از  پس 
تهیه  از سال 1354،  مرتع،  فني  دفتر  مدیریت  تغییر  و  طبیعي  منابع 
طرح مرتع داري شکل دیگري به خود گرفت. با حضور آقاي مهندس 

در  ایشان  تجربه  و  مرتع  فني  دفتر  مدیریت  در  بهره مند  اسماعیل 
طرح هاي جنگل داري و اجراي آنها، هرچند طرح هاي جدیدي مانند 
اوچ قوئي در گرگان، وشمگیر در  و  تاولي  آذربایجان،  در  ارسباران 
کردستان و … هنوز ادامه داشت، حرکت جدیدي در تهیه طرح هاي 
مشخص  تحلیلي  بررسي  با  به نحوي که  گرفت،  شکل  مرتع داري 
تهیه  عنوان  با  داده شده  آموزش  براساس  مرتع داري  طرح هاي  شد، 
طرح هاي مرتع داري خصوصي، براي بهره برداران عرفي تهیه و اجراي 
بنابراین، در این  بهره برداران مدنظر بود.  با  با تأکید بر همکاري  آن 
رابطه، اقدام به تهیه قرارداد اجراي طرح هاي مرتع داري شد و آقاي 
مرتع داري،  طرح هاي  در  تا  شد  متحمل  را  زیادي  زحمات  بهره مند 
و  تنظیم  بهره بردار  با  واگذاری  قرارداد  مانند طرح هاي جنگل داري، 
که  قرارداد  فرم  اولین  بهره برداري شود.  ادامه  و  باعث تضمین شغل 
در حقیقت همین فرم قرارداد فعلي است، با همکاري واحد حقوقي 

وزارت کشاورزي تدوین و مدت اجراي آن 15 سال تعیین شد.
آن  آخرین  و  فارس  گرگان،  تهران،  در  متعدد  آموزشي  دوره هاي 
روزهاي قبل از شروع انقالب و تغییرات دولت در زمان رژیم گذشته 
در ارومیه تشکیل شد، گروه هاي تهیه طرح ها در همه استان ها شکل 

مراتع استان لرستان- اردیبهشت سال 13۸6
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و  اول  برنامه های  در  مرتع داری  طرح های  اجراي  و  تهیه 
دوم توسعه 

طي سال هاي 135۸ تا 1362، تهیه طرح هاي مرتع داري تقریبًا متوقف 
شد، به نحوي که کمترین آمار تهیه طرح مربوط به سال هاي 1362 و 
1363 است )در سال 1363 هیچ طرحی تهیه نشد( و مدیرکل دفتر 

فنی مرتع تهیه طرح های مرتع داری را از برنامه دفتر حذف کرد.
آقای  توسط  شده  تهیه  جزوه  مرتع  فني  دفتر   1364 سال  اوایل  در 
با عنوان »روش مشارکت مردم در عملیات  باباخانلو  مهندس بهمن 
اصالح و احیای مراتع«، را منتشر کرد، این اثر، آغازی دوباره  براي 
پیگیري تهیه، اجرا و واگذاري طرح هاي مرتع داري با نگرش مشارکت 
بود.  مراتع  اصالح  و  احیا  امر  در  مردم 
انهدام  و  تخریب  عامل  مهم ترین  باباخانلو، 
نبود  و  انگیزه الزم  نداشتن  را  مراتع کشور 
از  استفاده  تضمین  و  استمرار  به  اطمینان 
مرتعي می دانست که در اختیار دامداران بود.
از سال 1365، دوباره طرح هاي مرتع داري 
سازمان  اجرایي  برنامه  اصلي ترین  به عنوان 
تغییراتي  با  سال،  همین  در  گرفتند.  شکل 
ایجاد  مرتع داري  طرح هاي  قرارداد  در  که 
تعلق  و  تضمین  افزایش  هدف  )با  شد 
اجراي  قرارداد  مدت  بهره بردار(،  خاطر 
طرح هاي مرتع داري از 15 سال به 30 سال 
افزایش یافت. این روند در برنامه هاي اول 
اقتصادي– اجتماعي جمهوري اسالمي به صورت یک استراتژي معرفي 
و مقرر شد، طي برنامه اول، 9/6 میلیون هکتار از مراتع، تحت پوشش 
به سبب مشکالت موجود در  قرار گیرند، ولی  طرح هاي مرتع داري 

برنامه اول این رقم حاصل نشد. 
مراتع،  از  هکتار  معادل 6374266  درمجموع،  اول،  برنامه  در طول 
هکتار   4۸5307 فارس  استان  سهم  شدند،  مرتع داري  طرح  داراي 
طرح هاي  تهیه  قبلي،  عنوان شده  اهداف  با  نیز  دوم  برنامه  در  بود. 
مرتع داري و اجراي آن جزو اولویت هاي مهم سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور در نظر گرفته شد. براساس برنامه مصوب، مقرر 
شد 24۸0000 هکتار طرح در سال 1373 و 9۸60000 هکتار در 
سال هاي 1374 تا 1376 تهیه شود )درمجموع 12340000 هکتار(. 
طرح  زیادي،  سطوح  برای  اینکه  به  توجه  با  دوم  برنامه  ابتداي  در 
از  به عنوان یکي  این طرح  بود و  تهیه شده  مرتع داري در کل کشور 
طرح هاي محوري سازمان مورد توجه مسئوالن مربوطه قرار داشت، 
دفتر فني مرتع تصمیم گرفت طرح هاي انجام شده در دو استان کشور 
)فارس و کهگیلویه و بویراحمد( را ارزیابي، بررسي و تجزیه و تحلیل 

کند.
شایان ذکر است در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه به ترتیب 
جهت  10/1، 4/۸ و 1/5 میلیون هکتار مراتع، طرح مرتع داری تهیه 

شد.
اولین قرارداد بررسی طرح های مرتع داری در سال 1373 میان مؤسسه 

گرفت و طرح هاي زیادي تهیه شد. شوراي عالي جنگل و مرتع 
تهران  در  و  کرد  تفویض  مرتع  فني  دفتر  به  را  آنها  تصویب 

کارشناسان مسئول دفتر، طرح ها را تصویب مي کردند. 
در سال 1356، هیئت وزیران تصویب نامه اي را تأیید کرد که به 
ازاي هر هکتار، 50 ریال براي تهیه طرح از مجریان طرح هاي 
مرتع داري دریافت شود. این دوره شاید شکوفاترین دوره تهیه 
و اجراي طرح هاي مرتع داري باشد، که در آن فرهنگ تهیه طرح هاي 
مرتعداري به سرعت در ایران شکل گرفت، طرح مرتع داري تهیه و 
از  طبیعي شروع شد. پس  منابع  کل  ادارات  همکاري  با  آن  اجراي 
انعقاد قرارداد بین ادارات کل و مجریان طرح در دفاتر اسناد رسمي، 

کل  ادارات  طرف  از  نیز  فني  ناظر  یک 
براي نظارت مستمر بر اجراي آن منصوب 
 15 طرح،  قرارداد  اجرای  )مدت  مي شد 
مي توانست  طرح  مجري  است(.  بوده  سال 
صندوق  مانند  وام دهنده  سازمان هاي  از 
بانک  و  کشاورزي  بانک  مراتع،  عمران 
تهیه  کند.  دریافت  وام  کشاورزي  تعاوني 
این گونه طرح ها کم و بیش با استقبال مواجه 
اوایل  تا  از سال 1355  که  گونه  اي  به  شد 
مرتع داري  طرح   407 تعداد   ،1357 سال 
 21/3۸( فقره   ۸7 تعداد  این  از  شد.  تهیه 
درصد( به مرحله تصویب رسید و تعداد 30 
فقره )7/3۸ درصد( به مرحله اجرا درآمد. 

این وضعیت نشان مي دهد، مشکالتي که پیش از این در رابطه با تهیه 
طرح های مرتع داري بزرگ، عنوان شده بود، در اینجا نیز صادق است. 
سطح مراتعي که طبق این آمار تا پایان سال 1357 در کل کشور زیر 
بود.  هکتار  میلیون   3/5 گرفت،  قرار  مرتع داري  طرح هاي  پوشش 
پایان  تا  مرتع داران  طرف  از  طرح  تهیه  پرداخت  هزینه  به  توجه  با 
همان سال، مبلغ17/61۸/160 ریال اعتبار از طرف دامداران برای 
فقره طرح  این 407  استان فارس در  تهیه طرح پرداخت شد. سهم 
بود که شامل 3  به مساحت 29475۸ هکتار  فقره  مرتع داری، 30  

طرح مصوب و 2 طرح آماده به اجرا بود.
اینکه  علي رغم  نیز  کوچک  مرتع داري  طرح هاي  اجراي  و  تهیه 
در  ولي  مي شد،  تهیه  قابل توجهي  سطوح  در  ساله   3 دوره  یک  در 
اجراي آن موفقیت کامل به دست نیامد. حدود 7/3۸ درصد از این 
طرح ها به مرحله اجرا درآمد که آن هم از کارایي مناسبي برخوردار 
نبود. بنابراین، مي توان این گونه نتیجه  گرفت که تهیه و اجراي طرح 
مرتع داري، که به عنوان یک سیاست اصلي و اصولي براي مدیریت بر 
مراتع دولتي کشور طراحي شده بود، بنا به دالیل مختلفی با موفقیت 
همراه نبود، بخشي از این دالیل در عدم توفیق طرح هاي مرتع داري 
بزرگ عنوان شد و بخشي دیگر نیز شامل مواردی ازجمله بی توجهی 
واقع بیني در طراحي،  اجتماعي، آموزشي، عدم  اقتصادي،  به مسائل 
هماهنگي و تفاهم مناسب بین تهیه کنندگان، مجریان و نظارت مناسب 

و بی توجهی به اشکاالت و رفع آنهاست.

طرح هاي  دوباره   ،1365 سال  از 
برنامه  به عنوان اصلي ترين  مرتع داري 
در  گرفتند.  شكل  سازمان  اجرايي 
همین سال، با تغییراتي كه در قرارداد 
)با  شد  ايجاد  مرتع داري  طرح هاي 
خاطر  تعلق  و  تضمین  افزايش  هدف 
اجراي  قرارداد  مدت  بهره بردار(، 
طرح هاي مرتع داري از 15 سال به 30 

سال افزايش يافت.
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مطالعات و تحقیقات اجتماعي دانشگاه تهران و مدیریت کل دفتر فني 
مرتع سازمان به شماره 6/9/100/42 به تاریخ 1373/6/9 منعقد و 
مقرر شد، ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فني طرح هاي مرتع داري در دو 

استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد، بررسي و ارزیابي شود.
 مطالعات یادشده در 9 جلد به انضمام یک جلد سنتز ارائه شد. نکات 
قابل توجه این مطالعه را مي توان به صورت زیر بیان کرد: 1- افزایش 
علوفه در طرح هاي مرتع داري اجرا شده، بهبود کیفیت پوشش گیاهي، 
مدیریت  نقش   -2 اجرا شده،  طرح هاي  در  مرتع  گرایش  و  وضعیت 
به ویژه مدیریت چرا و اهمیت آن در احیای مراتع و نقش کمتر عملیات 

احیا و اصالح در بهبود وضعیت مراتع،
احیایي  عملیات  و  درصد  از 50  کمتر  فیزیکی  پیشرفت  درصد   -3
و  کهگیلویه  و  فارس  استان هاي  )در  طرح   13 در  فقط  اصالحي  و 

بویراحمد(،
4- مرتع داران به دنبال تثبیت مالکیت خود هستند و طرح را یکي از 

راه هاي مناسب براي ارزش نهادن به حقوق عرفي مي دانند،
5- دستاوردهاي نظرسنجي از مرتع داران بیان کننده این واقعیت است 
که ضمن اظهار رضایت مرتع داران از اعمال این سیاست به ویژه ازنظر 
ویژگي تقویت و تثبیت نسبي حقوق آبا و اجدادیشان، به طور اجماع 
و  تهیه  طراحي،  مطالعه،  فرایند  تمامي  در  بیشتر  مشارکت  خواستار 

تدوین طرح و به ویژه اجراي آن هستند. 
و  جاري  هزینه هاي  تقبل  براي  مرتع داران  عمده  مالي  توان   -6
سرمایه اي براي اجراي کامل طرح ها تا حدودي ضعیف شناسایي شد 

و نیاز به استمرار حمایت مالي دولتي دارند. 
و  یکپارچگي  حفظ  دنبال  به  باید  داد،  نشان  مطالعه  این  نتایج 
یکپارچه سازي طرح هاي مرتع داري بود و از تقسیم شدن و خرد شدن 

به شدت جلوگیري کرد و سه الگوی زیر را ارائه کردند:
الف- الگوی طرح هاي مرتع داري انفرادي، 

ب- الگوی طرح هاي مرتع داري تعاوني براي مراتع عمومي و عشایري 
ج- الگوی طرح هاي مرتع داري شرکت تعاوني و سهامي مرتع داري 

زراعي براي مراتع روستا.
انفرادي و خانوادگي داراي کمترین  با مدیریت  طرح هاي مرتع داري 
مشکل است و مطلوب ترین آن، 1 تا 3 خانوار در نظر گرفته شد و 
بیشترین مشکالت اجرایي طرح ها و مدیریت در طرح هاي مشاعي 
به چشم مي خورد. با توجه به اینکه طرح هاي مرتع داري انفرادي از 
موفقیت بیشتري برخوردار بود، اندازه مناسب مساحت مرتع برای آنها 
)اندازه مطلوب اقتصادي براي یک خانوار( 536 هکتار و میزان واحد 
دامي )حداقل( مورد نیاز یک خانوار 5 نفره را 299 واحد دامي )در 

نقطه سر به سر( در نظر گرفته بودند.
در  137۸ )علیزاده .ع و همکاران (در مطالعه نتایج حاصل از ارزیابی 
طرح های مرتع داری کشور، 16/4 میلیون هکتار طرح مرتع داری در 
در  وطرح های  ،واگذارشده  تصویب شده،  )تهیه شده،  مختلف  حاالت 
دست اجرا( را پس از تهیه دستورالعمل وتصویب آن توسط شورای عالی 
جنگل، مرتع و خاک، بررسی و نتایج آن را اعالم کرد. از علل عدم 
واگذاری طرح های تهیه شده می توان به ناهماهنگی مجریان برای عقد 

قرارداد )60 درصد(، مشکالت حقوقی و قانونی هنگام تهیه طرح )25 
درصد(، اجرا نشدن طرح های واگذار شده به دلیل بی عالقگی مجریان به 
اجرای طرح )30  درصد(، ناهماهنگی بین مجریان، تعدد آنها، اختالف 
با مرتع همجوار، ناآشنایی مجریان با اهداف طرح ومشکالت حقوقی 
)23 درصد( و ناتوانی مالی مجریان )34 درصد( اشاره کرد، ناهماهنگی 
بین مجریان و نبود تمایل به ادامه کار )33 درصد(، ناتوانی مالی که 
مواردی  پروژه های طرح شده )26 درصد( و  نشدن  تکمیل  به  منجر 
مانند ناهماهنگی بین افراد، عدم تطبیق برنامه های پیشنهادی با شرایط 
منطقه و... نیز از علل توقف طرح های در حال اجراست. ضمن اینکه 
مدیریت چرای دام )زمان ورود دام به مرتع، مدت بهره برداری و رعایت 
در  مرتع داری  طرح های  کلیه  ضعف  عوامل  از  مراتع(  مجاز  ظرفیت 
دست اجرا بیان شده است، نتایج این بررسی همچنین نشان داد، 10 
درصد از طرح های مرتع داری اجراشده در شرایط عالی و 46 درصد 

در شرایط خوب و مابقی در شرایط متوسط و ضعیف قرار دارند. 
بررسی های انجام شده در سال 13۸5 )اسکندری و همکاران، 13۸7( 
مرتع داری  طرح های  از  درصد   22 داد،  نشان  کشور  استان   20 در 
انفرادی، 22 درصد بین 2تا 5 خانوار، 22 درصد بین 5 تا 20 خانوار 
و 34 درصد بیش از 20 خانوار است که تعدد جمعیت بهره برداری در 
اجرای طرح را نشان می دهد. هم اکنون، متوسط سطح طرح مرتع داری، 
بهره بردار در طرح های  تعدد  که  بهره بردار است  با 24  2200 هکتار 

مرتع داری از عوامل ناکارآمدی طرح در اجراست.
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