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مدیریت مرتع در ایران
»ضوابط ممیزی و بهره برداری از مراتع«

مهدی زهدی* 
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مقدمه 
تنظیم »مقررات«، متناسب با شرایط اکولوژیک، ویژگی های اجتماعی 
اعمال مدیریت  به  منظور  اساسی  ملزومات  از  بین المللی،  تعهدات  و 
می کنند  بیان   ،)1395( همکاران  و  ارزانی  است.  مراتع  در  بهینه 
بلکه  نمی شود،  خالصه  دام  چرای  مدیریت  به  تنها  مرتع  مدیریت 
نیازها  رفع  به منظور  مرتعی  پیچیده  اکوسیستم های  از  بهره برداری 
است.  مرتع داری  وظایف  مهم ترین  از  انسانی  جوامع  انتظارات  و 
متنوع،  مهارت های  کسب  متعدد،  چالش های  وجود  با  بنابراین 
ضروری  مدیریتی  روش های  اصالح  و  دست اندرکاران  مشارکت 

است. 
بیان  »مقررات«  واژه  تعریف  در   ،)139۷( لنگرودی  جعفری 
می کند؛  »الف( به معنی عام شامل قانون،  تصویب نامه، آیین نامه، 
بخشنامه و هرچه که ضمانت اجرا داشته باشد. ب( به معنی خاص 
در مقابل قانون )به معنی اخص( استعمال می شود«. در بند »ب« 
قوانین  زیرا  است،  قانون  به جز  »الف«  بند  موارد  تمامی  منظور 
می افزاید،  همچنین  می کنند.  را طی  تصویب خاص خود  مسیر 
آیین نامه  اجرایی؛ آیین نامه ای است که برای اجرای یک قانون 
مقرر می شود. آیین نامه اجرایی را ممکن است مجلس یا دولت 
به  و  تهیه  صالحیت شان  حدود  در  اداری  مقامات  سایر  یا  و 

معرض اجرا بگذارند.
جزئیات  تمام  تعیین  است،  عام  مجلس  صالحیت  اینکه  با 
از  را  مجلس  اداری،  امور  تنظیم  و  قوانین  اجرای  به  مربوط 
انجام وظایف مهم تر باز می دارد، به همین دلیل در قالب قوانین، 
تنظیم آیین نامه های اجرایی به عهده هیئت وزیران یا یکی از 
از لحاظ  »قانون«   است،  مسلم  آنچه  می شود.  واگذار  وزرا 
اعتبار و تشریفات صدور، با »مقررات اداری«، تفاوت بسیار 
تصویب  و شرایط  است  مقننه  قوه  از  ناشی  »قانون«،  دارد. 
و  ولی »تصویب نامه ها«  می کند،  معین  اساسی  قانون  را  آن 
می شود  مجریه وضع  قوه  از طرف  اداری«،  »آیین نامه های 
و نیازمند تشریفات خاصی نیست. »قانون«، حاکم بر تمام 

مردم و سازمان های دولتی است و اگر طبق تشریفات مقرر در قانون 
را  آن  الغای  مرجعی حق  هیچ  باشد،  امضا شده  و  تصویب  اساسی 
ندارد و فقط قوه مقننه می تواند با وضع قانونی دیگر، به  طور صریح 
یا ضمنی آن را نسخ کند، ولی اعتبار تصمیم های قوه مجریه محدود 
به مفاد قوانین است و در صورتی اعتبار دارد که مخالف مصوبات 
اجرای  از  باید  دادگاه ها  تنها  نه  صورت،  این  در  نباشد.  مجلس 
دارد  نیز حق  ذی نفع  هر  بلکه  کنند،  تصمیم ها خودداری  این گونه 
از دیوان عدالت اداری، ابطال آنها را بخواهد. »تصویب نامه ها« و 
مقام  زیرا  نمی کند،  پای بند  را  مجریه  قوه  اداری«،  »آیین نامه های 
تصویب کننده یا مقام باالتر می تواند با گرفتن تصمیم تازه ای آن را 

نسخ کند )کاتوزیان، 13۷0(.
مراتع ایران، از یک سو به تناسب ویژگی های متنوع اکولوژیک 
و جغرافیایی، از اکوسیستم های مختلف تشکیل شده و از سوی 
فرهنگی  و  اجتماعی  خصوصیات  با  بهره برداران  حضور  دیگر، 
پیچیدگی  و  دشواری  با  را  اکوسیستم ها  این  مدیریت  متفاوت، 
بسیار مواجه کرده است. به  منظور مدیریت عرصه های مرتعی و 
براساس وظایف قانونی که بر عهده سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور )سازمان ج.م.آ( به نمایندگی از سوی دولت 
قالب  در  مختلفی  مقررات  گذشته  دهه  چند  در  شده،  گذاشته 
و  حفاظت  با  ارتباط  در  بخشنامه  و  شیوه نامه  دستورالعمل، 
بهره برداری از عرصه های مرتعی وضع شده است. دستورالعمل 
نظام بخشی  برای  شده  وضع  مقررات  اولین  از  مرتع،  ممیزی 
تعیین  و  عرفی  بهره برداران  شناسایی  مراتع،  از  بهره برداری 
حدود و ظرفیت چرای سامان های عرفی بوده و از اهمیت و 

جایگاه ویژه ای در مرتع داری ایران برخوردار است.

ضوابط ممیزی و بهره برداری از مراتع: 
پس از ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال 13۴1، »ممیزی 
مرتع« یا به  عبارت  دیگر، »شناسایی بهره برداران ذی حق و 
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خصوص  در   13۴2/0۷/10 مورخ  در  وزیران  هیئت  تصویب نامه 
چرانیدن دام در منابع طبیعی نیز یکی دیگر از مقررات موجود در مورد 
نحوه اداره و بهره برداری از مراتع بوده است )زهدی، 139۸(. طبق این 
تصویب نامه، افراد موظف بودند برای بهره برداری از مراتع از سازمان 

جنگلبانی، پروانه چرا دریافت کنند. 

الف( ضوابط ممیزی و بهره برداری از مراتع، سال ۱۳۴۸
پس از ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال 13۴1 و تصویب قانون 
دام در  اولین ضوابط چرای  بهره برداری در سال 13۴۶،  و  حفاظت 
و  تصویب  10۶0۶/۶/ج/9۸21  شماره  آگهی  طی   13۴۸ شهریور 
اجرایی شد. این ضوابط دارای 9 بند بود که در ابتدای آن بیان شده 
قانون    3 ماده  یک  تبصره  اجرای  در  طبیعی  منابع  »وزارت  است: 
تا  مراتع کشور،  و  از جنگل ها  بهره برداری  و  قانون حفاظت  اصالح 
تهیه و اجرای طرح های مرتع داری در هر یک از مراتع کشور، ضوابط 
ملی شده،  منابع  در  دام  پروانه چرای  برای صدور  را  زیر  و شرایط 
اعالم می دارد«. در واقع، برای بهره برداری از مراتع، شرط اصلی، تهیه 
طرح های مرتع داری بوده  است، ولی با توجه به پیش بینی قانون گذار 
تمام  برای  مرتع داری  طرح های  تهیه  طوالنی  روند  خصوص  در 
و  را شرط الزم  اعالمی  براساس ضوابط  پروانه چرا،  مراتع، صدور 
ضروری برای بهره برداری از مراتع ملی شده، اعالم می کند. طبق این 
و  صالحیت  تشخیص  به منظور  مقدماتی  رسیدگی های  دستورالعمل، 
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تعیین ظرفیت چرای مراتع«، از نخستین اقداماتی بود که باید انجام 
می شد. مبنای قانونی ممیزی مراتع، تبصره یک ماده 3 قانون حفاظت 
و بهره برداری از جنگل ها و مراتع )مصوب 13۴۶/05/30( است. 
مرتع داری  آنها طرح  برای  که  مراتعی  از  استفاده  تبصره،  این  طبق 
تهیه و تصویب نشده است، برای تعلیف دام، مستلزم اخذ پروانه چرا 
از وزارت منابع طبیعی و رعایت ضوابط و شرایطی بوده که توسط 
وزارت مزبور آگهی می  شود. درواقع، براساس این قانون، سازمان ج.م.آ 
موظف به تهیه دستورالعمل ممیزی مراتع و آگهی کردن آن برای آگاهی 
/10۶0۶/۶ »شماره  آگهی  طبق  اساس،  همین  بر  می شود.  عمومی 
چرای  شرایط  و  ضوابط  اولین   ،»13۴۸/0۶/09 مورخ  ج/9۸21- 
دام در مراتع، تصویب و ابالغ شد. البته براساس سوابق موجود، قبل 
از این تاریخ نیز در مواردی مصوبه هایی برای مدیریت چرای دام در 
مراتع توسط دولت وضع شده که از آن  جمله می توان به تصویب نامه 
اداره کل فالحت وزارت مالیه به شماره )۸۸33( 13-۶-1۶ که در 
)شکل1(. نمود  اشاره  شد،  مصوب  وزیران  هیئت  در   131۶ سال 

بهبود  آن،  از  هدف  و  است  بند   ۶ شامل  یادشده،  تصویب نامه      
وضعیت مراتع جهت تعلیف احشام بیان شده است. طبق بند یک این 
تصویب نامه، بازرسی و اداره فنی مراتع، به اداره کل فالحت سپرده 
را  پروانه هایی  کشور(  )وزارت  دولت  همین  سال ها،  در  است.  شده 
برای بهره برداری از مراتع توسط استانداری ها یا بخشداری ها صادر 

می  کرده که نمونه ای از آن در شکل 2 آمده است.

شکل1- تصویب نامه اداره کل فالحت وزارت مالیه برای چرای احشام در مراتع در سال 131۶
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شکل 2- پروانه چرای صادره در سال 1320 )عکس از آقای مهندس ابوالحسن نیا(
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استحقاق دامداران به وسیله هیئت هایی  که در فصل های مناسب 
محل  در  می شوند،  مأمور  طبیعی  منابع  وزارت  طرف  از  سال 
از  به موقع  انجام و تاریخ و مسیر حرکت هیئت ها  وقوع مراتع 
طرف سرپرستی های منابع طبیعی اعالم می شود. گنجایش مرتع، 
به وسیله  دام  چرای  و  دامداری  مدارک  و  سوابق  و  دام  تعداد 
هیئت های اعزامی در محل مورد رسیدگی قرار می گیرد و نتیجه 
رسیدگی صورت مجلس شده و نسخه ای از صورت مجلس به دامدار 
یا نماینده او تسلیم می شود. دامدار گیرنده صورت مجلس یا نماینده 
وی می تواند ظرف سه ماه پس از وصول آن به سرپرستی منابع طبیعی 
تقاضای  ارائه صورت مجلس و مدارک الزم  با  کند و  محل مراجعه 
متقاضیان  درخواست  مراجعه،  عدم  صورت  در  کند.  پروانه  صدور 

براساس  می گیرد.  قرار  اقدام  مورد  دیگر 
فصل  یک  برای  چرا  پروانه  ضوابط،  این 
برای  نشود  لغو  تا  و  صادر  مرتع  یک  و 
معتبر  بعد  سال های  در  مشابه  فصل های 
نام تمام دامداران یک مرتع،  بود.  خواهد 
با ذکر تعداد و نوع دام هر یک در پروانه 
احتیاج  مورد  تعداد  به  پروانه  و  شده  قید 
در نسخه های متعدد صادر می شود. مالک 

صدور پروانه چرا در مرحله اول وجود دام و اثبات تعلق آن به دامدار 
است. محل چرای دام با توجه به سابقه چرای دام و صالحیت دامدار 
پیشه  که  دامدارانی  و  دامداری  سهامی  و شرکت های  می شود  تعیین 
اصلی آنها دامداری باشد، نسبت به دیگران حق تقدم دارند )بی نام، 
به  پروانه  ابطال  بند ۸، شرایط  135۶(. در ضوابط سال 13۴۸، در 
دامدارانی  با  برخورد  امکان  می رسد  نظر  به    و  شده  تشریح  سادگی 
که از مقررات پروانه چرا تخلف می کردند، کاماًل شفاف و قاطع بوده 
است. پس از انقالب اسالمی، این ضوابط در پنج مقطع در سال های 
13۶2، 13۶9، 13۸1، 1395 و 1399 مورد بازنگری و تجدید نظر 

قرار گرفت.

ب( ضوابط ممیزی و بهره برداری از مراتع، سال ۱۳62
شرایط  و  »ضوابط  عنوان  با   ،13۶2 سال  در  شده  تهیه  ضوابط 
نامه  طی  کشور«،  مراتع  از  دام  چرای  به  منظور  صحیح  بهره برداری 
شماره ۶55۶/100/10 مورخ 13۶2/0۴/0۷ وزیر وقت کشاورزی 
و عمران روستایی )محمد سالمتی(، ابالغ  شد. این ضوابط در کل 2۴ 
بند، یک تبصره و 11 زیر بند دارد که در دو بخش تنظیم شده است. 
بخش اول با عنوان تعاریف، دارای ۶ بند است که بند ششم ۴ زیربند 
پروانه چرا، فصل  مراتع عمومی،  مراتع حریم،  بخش،  این  در  دارد. 
چرا، منطقه قرق و دامدار )دامدار عشایری، دامدار متحرک، دامدار 
عنوان  با  دوم  بخش  است.  شده   تعریف  دامدار(،  روستایی  و  ساکن 
تبصره و  بند،  یک  دام در مراتع شامل 1۸  ضوابط و شرایط چرای 
۷ زیر بند است. در مقدمه ضوابط سال 13۶2 آمده است »به استناد 
ماده 2 الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیای اراضی 
در حکومت جمهوری اسالمی ایران مصوب 1359/01/2۶ و ماده 

ضوابط  آن،  یک  تبصره  و  قانون  همین  اجرایی  آیین نامه   2
می شود«.  تعیین  مراتع  در  دام  چرای  جهت  ذیل  شرایط  و 
نکته جالب توجه در ارتباط با ضوابط مذکور، این است که 
 3 ماده  یک  تبصره  آن،  تدوین  قانونی  مبنای  آنکه  به  جای 
قانون حفاظت و بهره برداری باشد، ماده دو قانون واگذاری و 
احیای اراضی مصوب سال 1359، مستند قانونی آن اعالم 
شده است. در این راستا، ظاهراً نگاه تدوین کنندگان ضوابط 
فوق الذکر به مرتع، در قالب تفکر حاکم بر قانون واگذاری 
بخش   3 بند  براساس  همچنین  است.  گرفته  شکل  اراضی 
دوم ضوابط سال 13۶2، تعیین مراتع حریم، بر عهده نماینده 
هیئت هفت نفره واگذاری زمین در هیئت ممیزی مراتع است. 
ضوابط  دوم  بخش   ۷ بند  در 
ممیزی  مسئولیت   ،13۶2 سال 
چرای  پروانه  صدور  و  مراتع 
دام در مراتع عمومی، به عهده 
نمایندگان  از  مرکب  هیئتی 
ائمه جمعه و جماعات، هیئت 
زمین،  واگذاری  نفره  هفت 
کل  سازندگی،  اداره  جهاد 
ایران  عشایری  مرکز  و  کل  سرجنگل داری  کشاورزی، 
ضوابط،  همین   ۴ بند  طبق  همچنین  می شود.  گذاشته 
تشخیص دامدار ذی صالح جهت استفاده از مراتع حریم، 
بر عهده شورای اسالمی محل بوده است. پس از گذشت 
وقت  وزیر   ،13۶2 سال  ضوابط  ابالغ  از  ماه  هشت 
عباسعلی  )دکتر  روستایی  عمران  و  کشاورزی  وزارت 
زالی(، طی نامه شماره 32۴00 مورخ 13۶2/12/1۴، 
اعالم می دارد »به علت اشتغال بیش از حد بعضی از 
نهادهای انقالب اسالمی و ارگان های دولتی و نداشتن 
پرسنل کافی؛ تشکیل هیئت  مندرج در بند هفت بخش 
دوم ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مرتع، به 
سرجنگل داری های  از  بعضی  و  است  افتاده  تعویق 
هیئت  تشکیل  به  اقدام  نتوانسته اند  تاکنون  حتی  کل 
کند و به  منظور تسریع در امر ممیزی مراتع و صدور 
پروانه  جدید چرای دام، بند هفت بخش دوم ضوابط 
و شرایط ابالغی بدین شرح اصالح می شود: ممیزی 
مراتع و صدور پروانه چرای دام در مراتع، به  عهده 
هیئتی مرکب از نمایندگان سرجنگل داری کل، اداره 
کل کشاورزی، هیئت های هفت نفره واگذاری زمین، 
جهاد سازندگی )به عنوان عضو اصلی( خواهد بود. 
چنانچه  جماعات  و  جمعه  ائمه  نمایندگان  شرکت 
چنانچه  ولیکن  بوده  مناسب  بسیار  باشد،  میسر 
ندارد«.  اشکالی  نباشد،  مقدور  فوق  دالیل  به  بنا 
ضوابط  براساس  مراتع  ممیزی  مشکالت  ظاهراً 
ادامه  نیز  بعد  سال های  در   13۶2 سال  ابالغی 

پس از انقالب اسالمی، این ضوابط در پنج 
مقطع در سال های 1362 ،

مورد   13۹۹ و   13۹5  ،  1381  ،  136۹
بازنگری و تجدید نظر قرار

گرفت.
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وزیر   ،13۶۶ مرداد   12 تاریخ  در  که  جایی  تا  یافت 
رئیس  به  نامه ای  دوباره  روستایی  عمران  و  کشاورزی 
از  بخشی  در  و  می نویسد  مراتع  و  جنگل ها  سازمان 
برخی  از  واصله  گزارشات  »براساس  می کند:  بیان  آن 
ممیزی،  تعیین شده در دستورالعمل  نمایندگان  استان ها، 
از شرکت در هیئت های ممیزی خودداری نموده و سبب 
رکود فعالیت هیئت  ممیزی استان ها می شوند. با توجه به 
اینکه ممیزی و شناسایی دامداران ذی حق از اصول اولیه 
و اساسی در اجرای تهیه طرح های مرتع داری و واگذاری 
چه  هر  امر  این  دارد  ضرورت  است،  مرتع داران  به  آن 
پذیرد.  صورت  مربوطه  مقررات  به  توجه  با  سریع تر 
در  می شود  داده  اختیار  جنابعالی  به  بدین وسیله  علی هذا 
عضو  چهار  اعضای  کلیه  شرکت  امکان  که  استان هایی 
اصلی تعیین شده در ترکیب هیئت ممیزی میسر نمی شود، 
 3( اعضا  اکثریت  با  ممیزی  هیئت  تا  صادر  الزم  دستور 
بدیهی  دهند.  ادامه  خود  کار  به  و  تشکیل  اصلی(  عضو 
تمامی  ترکیب  نماینده سرجنگل داری کل در  است وجود 
که  مراتعی  در  زمین  واگذاری  هیئت های  نماینده  و  هیئت 
موضوع مراتع حریم روستا وجود دارد، الزامی است«. با 
توجه به جو حاکم در دهه 13۶0 و ترکیب هیئت ممیزه، 
تعداد زیادی از افرادی که قبل از این زمان به  عنوان چوپان 
برای دامداران دارای پروانه کار می کردند، در همان مراتع 
به  و  کردند  دریافت  چرا  پروانه  ذی حق،  دامدار  به  عنوان 
یکباره تعداد دام و دامدار در سطح مراتع، افزایش یافت. 
حق  انتقال  موضوع  فوق،  ضوابط   11 بند  مفاد  براساس 
وارد  تاریخ،  این  از  دامدار،  وراث  به  چرا  پروانه  دریافت 
مقررات ممیزی مراتع شد. همچنین با توجه شرایط توضیح 
به   نظر  پروانه،  ابطال  در مورد   1۸ و   1۷ بند  در  شده  داده 
مقررات  از  تخلف  با  برخورد  برای  الزم  قاطعیت  می رسد 
پروانه در این ضوابط نسبت به مقررات سال 13۴۸ کم رنگ  
شده است. موضوع مراتع حریم روستا و صدور پروانه چرا 
این  از  نام شورای اسالمی روستا ها،  به  در مراتع روستایی 
نیز   13۶۸ در ضوابط سال  و  وارد  در ضوابط  بعد  به  سال 
تکرار شد. ایجاد این نابسامانی و بر هم خوردن تعادل دام 
مطلع  کارشناسان  اعتراض  و  کوتاه  زمانی  مدت  در  مرتع  و 
به تجدید نظر در  و آگاه، موجب شد در سال 13۶9 نسبت 

ضوابط فوق اقدام شود. 

ج( ضوابط ممیزی و بهره برداری از مراتع، سال ۱۳69
عنوان ضوابط سال 13۶2  همان  با  نیز   13۶9 ضوابط سال 
در سه فصل با ۶5 بند و 9 زیربند و 2 تبصره، تهیه و با رفع 
 ،13۶2 سال  ابالغی  ضوابط  در  موجود  اشکاالت  از  برخی 
دارای  تعاریف،  عنوان  با  ضوابط  این  اول  فصل  شد.  ابالغ 
دام  شرایط چرای  و  عنوان »ضوابط  با  دوم  فصل  و  بند   1۴

در مرتع و صدور پروانه مرتع داری«، با ۴9 بند و 2 تبصره و فصل 
از  زیادی  بخش  است.  شده  تدوین  بند   2 با  عنوان  بدون  سوم، 
تجدید  ضوابط،  این  براساس  تاریخ،  آن  تا  شده  انجام  ممیزی های 
ممیزی شد. همچنین حجم ممیزی مراتع بعد از سال 13۶9، افزایش 
است  این   13۶9 سال  در خصوص ضوابط  قابل توجه  نکته   یافت. 
که در مقدمه این ضوابط، بیان شده: »به استناد تبصره یک ماده 3 
مراتع کشور و  از جنگل ها و  بهره برداری  و  قانون اصالح حفاظت 
ماده یک و دو الیحه قانون اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیای 
اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران مصوب 1359/01/2۶ 
ضوابط  قانون،  همین  اجرایی  آیین  نامه   2 ماده  و  انقالب  شورای 
و  تهیه  دام،  به منظور چرای  مراتع  از  بهره برداری صحیح  شرایط  و 
ابالغ   13۶9/03/29 مورخ  در   19۷1/100/۴2 شماره  نامه  طی 
همان  طور  در سال 13۶2 شد«.  تدوین شده  و جایگزین ضوابط 
برخالف ضوابط سال 13۶2،  این ضوابط  در  که مالحظه می شود، 
در درجه اول به تبصره یک ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از 

جنگل ها و مراتع اشاره شده است. 
نسبت   13۶9 سال  دستورالعمل  در  شده  ایجاد  تغییرات  از  برخی 
به ضوابط 13۶2، عبارت است از: در بند 3 و ۴، »حریم روستا« 
از یکدیگر تفکیک شده اند. در  این دو  و »مرتع حریم«، تعریف و 
بخش تعاریف، »واحد دامی«، معادل یک رأس گوسفند بدون ذکر 
تعیین  دامی  نیز یک واحد  بز  نظر گرفته شده و هر رأس  در  وزن 
با  بزغاله های  و  بره  دستورالعمل،  این  در  آنکه  ضمن  است.  شده 
سن کمتر از شش ماه، معادل 0/۶ واحد دامی منظور شده ولی در 
بعد،  به  ماهگی  از شش   بزغاله ها  و  بره    ،13۸1 سال  دستورالعمل 
است؛  مهم  بسیار  نکته  این  شده اند.  محسوب  دامی  واحد  به  عنوان 
زیرا در بسیاری از مراتع، بره  ها و بزغاله ها، بخشی از علوفه ساالنه 
است.  بالغ  دام های  اندازه  به  آنها  تعداد  تعلیف می کنند و عمومًا  را 
معمواًل اسفند  ماه، زمان زایش در مراتع است و به همین سبب، در 
به مرتع  تازه یک ساله،  برای چرای گیاهان  بزغاله ها  بره ها و  بهار، 
برده می شوند. حتی در بسیاری از مراتع ییالقی، دامداران بخشی از 
مرتع را به چرای بره ها و بزغاله ها اختصاص می دهند و اصطالحًا 
به  توجه  با  معتقدند  زیرا  می گویند.  بره چر  مراتع،  از  بخش  این  به 
ترکیب گیاهی این مراتع، پرواربندی بره ها با سرعت بیشتری انجام 
به  بزغاله ها  و  بره ها  علوفه مصرفی  بنابراین عدم محاسبه  می شود. 
سبب  و  شده  مراتع  بر  فشار  موجب  چرا،  ظرفیت  محاسبه  هنگام 
توصیه  مجاز  حد  از  بیش  مراتع،  از  بهره  برداری  میزان  شد  خواهد 

شده برای رویشگاه باشد.
به  شغل  محدودیت  »مرتع دار«،  تعریف  در  اول،  فصل   10 بند  در 
بند 10 فصل  دامداری و کشاورزی حذف شده است. همچنین در 
دوم، ترکیب هیئت های ممیزی، تغییر کرده و به سه نفر تقلیل یافته 
اختیارات  کردن  محدود  دیگر،  نکات  از  است.  شده  تخصصی  و 
هیئت ها، وجود مرجعی باالتر از هیئت برای رسیدگی به اعتراضات، 
رسمیت دادن به ارث ضمن جلوگیری از خرد شدن مرتع، ممنوعیت 
از تکرار ممیزی و اجازه نقل و انتقال با موافقت سازمان و در نهایت، 
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ضوابط ابطال است. این ضوابط، نسبت به ضوابط سال 13۶2 
مرتع داران   ،13۶9 سال  ضوابط  همچنین  دارد.  قوتی  نقاط 
و  حفاظت  در نهایت  و  نموده  طرح  تهیه  به  متعهد  را  بزرگ 
از  است.  گذاشته  مرتع داران  عهده  بر  را  مرتع  از  حراست 
قرار گرفته  احترام  قبلی، مورد  سوی دیگر، سوابق و مدارک 
است.   شده  شناخته  رسمیت  به  آن  در  بهره برداری  عرف  و 

د( ضوابط ممیزی و بهره برداری از مراتع، سال ۱۳۸۱
پس از گذشت 12 سال، در تاریخ اول دی  ماه سال 13۸1، ضوابط 
»دستورالعمل  عنوان  با  و  گرفت  قرار  بازنگری  مورد  مرتع  ممیزی 
دام  چرای  به  منظور  مراتع  از  صحیح  بهره برداری  شرایط  و  ضوابط 
ابالغ  اجرا  برای  شماره 9590/۴1  به  مراتع(«  ممیزی  )دستورالعمل 
شد. دستورالعمل سال 13۸1 به جزئیات متعددی پرداخت و بسیاری 
از اشکاالت ضوابط قبلی در آن برطرف شد. این دستورالعمل در 19 
فصل  بود.  تنظیم شده  فصل  در سه  تبصره  و 51  بند  با ۷۴  صفحه،  
اول آن با عنوان تعاریف، دارای 13 بند و یک تبصره؛ فصل دوم با 
با  سوم  فصل  و  تبصره   ۴3 و  بند   53 دارای  عمومی،  شرایط  عنوان 
بند   ۸ دارای  مرتع داری،  پروانه  لغو  یا  ابطال  موارد  و  شرایط  عنوان 

ضوابط  کلیه  دستورالعمل،  این  ابالغ  با  همچنین  است.  تبصره   ۷ و 
قبلی، ابطال و ممیزی های بعدی بر پایه آن انجام شده است. از نظر 
کارشناسان، دستورالعمل سال 13۸1 با وجود اشکاالت جزئی، نسبت 
به دستورالعمل های قبلی و حتی نسبت به دستورالعمل بعدی که در 
سال 1395 ابالغ شد، کامل تر بوده و بهترین ضوابط را برای ممیزی 

مراتع داشته است )شکل 3(.

ه( ضوابط ممیزی و بهره برداری از مراتع، سال ۱۳95
با توجه به نیازی که برای بازنگری و به روزرسانی دستورالعمل ممیزی 
ممیزی  دستورالعمل   1395 سال  در  مجدداً  می شد،  احساس  مراتع 
فنی  »شیوه نامه  به  آن  عنوان  و  شد  ابالغ  تغییراتی،  اعمال  با  مراتع 
و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور« تغییر نمود. 
شیوه نامه مذکور، دارای سه فصل، 93 بند و ۶۷ تبصره است. در این 
شیوه نامه، فصل اول با عنوان تعاریف، دارای 2۴ بند و 2 تبصره است 
که در آن برخی از عبارت ها و واژه ها تعریف شده است. فصل دوم 
که به پنج قسمت تقسیم شده، در مجموع 53 بند و ۶2 تبصره دارد 
و فصل سوم با عنوان شرایط ابطال پروانه چرای دام، دارای 1۶ بند 
و 3 تبصره است. بخش های فصل دوم عبارتند از: شرایط عمومی با 

شکل 3- حضور مأموران منابع طبیعی به منظور کنترل چرای دام براساس پروانه های چرای صادره
)عکس از مهندس علیزاده، کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان تهران(
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22 بند و 1۸ تبصره، صدور آگهی، تشکیل هیئت و نحوه اقدام ممیزی 
با ۴ بند و ۸ تبصره، ممیزی مرتع با 15 بند و ۴ تبصره، رسیدگی به 
اعتراضات قبل از صدور پروانه چرای دام، نحوه صدور و رسیدگی 
به اعتراضات پس از صدور پروانه چرای دام، با ۸ بند و 1۷ تبصره 
و وظایف و اختیارات صاحب پروانه چرای دام با ۴ بند و ۴ تبصره. 

تعریف واژه ها و  در مقررات وضع شده توسط دستگاه های اجرایی، 
عبارت های به کاررفته در متن، نقش تعیین کننده در کاربرد و اثربخشی 
تعیین  را  موضوع  یا  عبارت  آن  هدف  دامنه  و  مفهوم  زیرا  دارد.  آن 
نادرست  از واژه ها،  ابالغی سال 1395، برخی  می کند. در شیوه نامه 
در  بروز مشکالتی  اجرا، موجب  هنگام  در  که می تواند  تعریف شده 
از اشکاالت مهم در  عرصه های مرتعی و حتی جنگلی شود. برخی 

شیوه نامه سال 1395 به شرح زیر است:
1( در بند ۴ تعاریف، مراتع شمال کشور »مراتع دامنه شمالی البرز حد 
فاصل آستارا تا گلیداغی از ارتفاع 2۴00 متر به باال« تعریف شده 
است که نادرست است. حد ارتفاعی مرز جنگل و مرتع در شمال در 
نقاط مختلف بسته به شرایط توپوگرافی و عمق دره  ها متفاوت است و 
ذکر ارتفاع 2۴00 متر باعث می شود در بسیاری از نقاط بخش هایی 
نقاط  برخی  در  برعکس  و  شده  محسوب  مراتع  جزو  جنگل ها،  از 
مراتع پایین تر از این حد، از تعریف مرتع خارج شود. به   همین ترتیب 

جنگل های شمال کشور در بند 5 ناصحیح تعریف شده است.
است  »جنگلی  آمده  دست کاشت  جنگل   تعریف  در   ۶ بند  در   )2
این  با  باشد«،  ایجاد شده  انسان  به دست  و  نداشته  طبیعی  منشأ  که 
تعریف، بخش هایی از داخل جنگل های شمال و خارج از شمال کشور 
)جنگل های طبیعی( که به  منظور احیای جنگل، جنگل کاری شده است 

نیز به  عنوان جنگل دست کاشت محسوب خواهد شد. 
3( در بند 10 تعاریف، تعریف واحد دامی همچون دستورالعمل سال 
نظر  در  زنده«  گوسفند  رأس  یک  معادل  دامی  واحد  »یک   ،13۸1
گرفته شده است. این در حالی  است که بیش از 2۷ نژاد گوسفندی 
متفاوت  وزن  و  جثه  اندازه  دارای  که  دارد  پراکنش  کشور  مراتع  در 
بالغ  گوسفند  رأس  یک  معادل  دامی،  واحد  ارتباط،  این  در  هستند. 
 50 وزن  میانگین  با  )غیر شیرده(  خشک  و  غیر آبستن  ساله(   3-۴(
کیلوگرم تعریف می  شود که الزم است به هنگام محاسبه ظرفیت چرا 
و برنامه  ریزی خوراک دهی دام در مرتع، ضریب تبدیل هر نژاد دامی 
شود  تعیین  آن  به  نسبت  مرتع،  در  چرا کننده  دام  مختلف  رده  های  و 
)ارزانی و همکاران، 13۸۶(. از طرف دیگر، در شیوه نامه سال 1395 
و دستورالعمل سال 13۸1، بره ها و بزغاله های با سن کمتر از ۶ ماه، 
نیامده اند. در حالی که در ضوابط  به حساب  جزو ظرفیت چرا مراتع، 
معادل 0/۶  ماه،  از ۶  کمتر  با سن  بزغاله های  و  بره ها  سال 13۶9، 
نیز خالی از  البته این موضوع  واحد دامی در نظر گرفته شده است. 
اشکال نیست و الزم است که معادل واحد دامی بره  ها نیز نسبت به 
واحد دامی، بیان شود و چون وزن بره  های نژادهای مختلف گوسفندی 

یکسان نیست، ذکر مقدار 0/۶، صحیح نیست. 
۴( در بند 1۸ تعاریف، در تعریف سامان  عرفی، محدوده سامان عرفی 
به عرصه های منابع طبیعی تعمیم یافته است که موجب خواهد شد، 

تمام عرصه های ملی شده از جمله اکوسیستم های جنگلی جزو مراتع 
به حساب آیند. با توجه به تعریف مرتع در همین بخش، درست آن 
درج  »مرتع«  واژه  طبیعی«،  منابع  »عرصه های  عبارت  به  جای  بود 

شود.
و  پروانه چرا  مرتع دار عشایری، عالوه بر  تعریف  در  بند 19  در   )5
طرح مرتع داری، به سایر مدارک مثبته برای بهره برداری در این متن 
اشاره شده است. با توجه به آنکه براساس همین شیوه نامه و تبصره 
یک ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری، تنها مجوز بهره برداری از 
مثبته  »مدارک  عبارت  است؛  مرتع داری  طرح   و  چرا  پروانه  مراتع، 
زیرا  می شد،  حذف  متن  این  داخل  از  باید  مرتع«،  از  بهره برداری 

محدوده مجوز های قانونی را باز می گذارد و صحیح نیست.
»کلیه  آمده  عمومی(،  )شرایط  دوم  فصل   13 بند  دو  تبصره  در   )۶
مراتعی که در ناحیه جنگل های شمال کشور ...، پس از بالمعارض 
شدن در اختیار اداره کل جهت مدیریت مورد نظر قرار می گیرد«. با 
توجه به آنکه این تبصره در ذیل بند 13 آمده، در این بند مدیریت 
براساس  بالمعارض  مناطق  برای  مرتع داری  طرح  تهیه  را  مورد نظر 
ضوابط ابالغی دفتر امور مراتع اعالم کرده است. این موضوع می تواند 
به این شکل تعبیر شود که در عرصه  های جنگلی شمال، پس از ابطال 
پروانه های دامداری و بالمعارض شدن عرصه، باید طرح مرتع داری 
جنگل ها  مدیریت  در  سازمان  کالن  سیاست های  با  که  شود  تهیه 

تعارض دارد.
اشکاالت  یاد شده  موارد  عالوه بر   1395 سال  در  ابالغی  شیوه نامه 
شکلی، ویراستاری،  حقوقی و ماهوی دیگری هم داشت که بخشی از 

این اشکاالت در شیوه نامه ابالغی سال 1399 برطرف شد.

ط( ضوابط ممیزی و بهره برداری از مراتع، سال ۱۳99
با دستور رئیس وقت سازمان ج.م.آ در سال 1399، اصالح شیوه نامه 
ابالغی در سال 1395 در دستور کار دفتر امور مراتع قرار گرفت. 
در نهایت در تاریخ 1399/5/11 طی ابالغیه شماره 99/1/132۶1 
این شیوه نامه با عنوان »اصالحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری 

از مراتع کشور« ابالغ شد. 
تبصره  استناد  به  شیوه نامه  »این  است:  آمده  ابالغیه  این  مقدمه  در 
کشور  مراتع  و  از جنگل ها  بهره برداری  و  قانون حفاظت   3 ماده   1
مصوب 13۴۶/5/25 و اصالحات بعدی آن و قانون اصالح تبصره 
مصوب  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون   ۴۷ ماده  یک 
13۸۷/12/1۴ مجلس شورای اسالمی و ماده 10 آیین نامه اجرایی 
ذیل جهت  به شرح  و  تدوین  وزیران،  هیئت  مصوب 1391/1/20 
اجرا ابالغ می شود«. در این شیوه نامه قانون اصالح تبصره یک ماده 
اجرایی  آیین نامه  و  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون   ۴۷
اشاره شده هیئت وزیران نیز به اسناد فرادستی شیوه نامه اضافه شده 
است. زیرا شیوه نامه محاسبه حقوق عرفی بهره برداران که تا قبل از 
بود، در فصل  ابالغ شده  به عنوان یک شیوه نامه مستقل  ابالغیه  این 
پنجم ابالغیه مذکور با عنوان محاسبه حقوق بهره برداران منظور شده 
مسئولین  و  مدیران  از  نفر  تأیید شش  و  امضا  به  ابالغیه  این  است. 
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در  نیز  مستندات  و  فرم ها  از  برخی  و  رسیده  ج.م.آ  سازمان 
پیوست آن آمده است.

این شیوه نامه در پنج فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول 
با عنوان »تعاریف« با 33 بند و یک تبصره، فصل دوم با عنوان 
»نحوه ممیزی مرتع« با 51 بند و ۴۸ تبصره و هفت بخش الف( 
شرایط عمومی ب( صدور آگهی ج( تشکیل هیئت ممیزی مرتع 
از  به اعتراضات قبل  اقدام هیئت ممیزی مرتع ه( رسیدگی  د( نحوه 
از  پس  اعتراضات  به  رسیدگی  نحوه  و(  مرتع  چرای  پروانه  صدور 
صدور پروانه چرای دام و ز( نحوه انتقال اختیارات و مسئولیت های 
پروانه چرای دام(، فصل سوم با عنوان »تعهدات،  وظایف و تکالیف 
پروانه  ابطال  عنوان »شرایط  با  بند، فصل چهارم  با 12  مرتع داران« 
با  تعیین مجری طرح مرتع داری در مراتع بالمعارض«  چرای دام و 
1۶ بند و ۷ تبصره و دو بخش الف( شرایط ابطال پروانه چرای دام 
و ب( نحوه تعیین مجری طرح مرتع داری در مراتع بالمعارض است 
و فصل پنجم با عنوان »محاسبه حقوق بهره برداران« با ۸ بند و 13 
تبصره، تنظیم و از زمان ابالغ جایگزین شیوه نامه های قبلی شده است. 
همچنین نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دفتر امور مراتع گذاشته 

شده است.
انسجام  و  نظم بخشی  هدف  با    ،1399 مرداد  ابالغی  شیوه نامه  در 
مستندات، در بخش پیوست ها تعدادی از مدارک الزم که در جریان 
ممیزی مراتع باید تکمیل  شود، در قالب 11 فرم آمده است. تصویر 
نیز در  این شیوه نامه صادر خواهد شد  پروانه چرای جدید که طبق 

پایان شیوه نامه اصالحی آمده است )شکل ۴(.
با وجود آنکه از طرف تعدادی از کارشناسان، اشکاالت شیوه نامه سال 
1395 به طور کتبی برای ریاست سازمان و مدیر کل دفتر امور مراتع 
ارسال شد، برخی از ایرادات در اصالحیه ابالغی مرداد 1399 تکرار 
شد. به عالوه در این شیوه نامه چند مورد جدید اضافه شده است که هر 

یک می تواند تبعات خاص خود را در پی داشته باشد. 
در این شیوه نامه اصالحی، دوباره در بند ۴، 5 و ۶ تعاریف ناصحیح 
مراتع ییالقی شمال، جنگل های شمال و جنگل  دست کاشت همچون 
بند 10 تعاریف،  ابالغی سال 1395 تکرار شده است. در  شیوه نامه 
در تعریف واحد دامی دوباره عددی برای وزن یک واحد دامی اعالم 
نشده است، ولی در تبصره این بند، نتاج گوسفند و بز با سن ۴ تا ۶ 
ماهگی معادل 0/5 واحد دامی اعالم شده است. در بند 1۸ تعاریف، 
پروانه  دارنده  حقوقی  یا  حقیقی  »شخص  آمده  مرتع دار  تعریف  در 
چرای دام یا مجری طرح مرتع داری است«، در این تعریف، تکلیف 
یک  از  بیش  با  مرتع داری  طرح های  در  حاضر  بهره برداران  سایر 
بهره بردار مجاز، مشخص نیست. در بند 2۴ تعاریف، دوباره اشتباهی 
که در تعریف مرتع دار عشایری در شیوه نامه 95 آمده بود تکرار شده 
است. در فصل اول تعریف عبارت های فصل چرا، حقوق بهره برداران 

و دستگاه دولتی اضافه شده است.
یکی از مهم ترین ایرادات شیوه نامه اصالحی سال 1399، تعارض بند 
۷ فصل دوم و تبصره های ذیل آن با موضوع تعادل دام و دامدار در 
مراتع و کاهش دامداران خرده پا است. در دستورالعمل سال 13۸1 

بند 33 شیوه نامه سال 1395 صدور پروانه چرا برای  بند ۴5 و  در 
با  ولی  بود،  شده  ممنوع  دامی  واحد   50 از  کمتر  تعداد  با  دامداران 
شگفتی بسیار این ممنوعیت در شیوه نامه سال 1399 برداشته شد و 
در بند هفت فصل دوم، صدور پروانه چرا برای دامداران دارای 10 

واحد دامی و بیشتر مجاز دانسته شده است. 
در بند 1۶ فصل دوم، صدور پروانه چرا در مناطق بیابانی با پوشش 
مشکالت  به  توجه  با  است.  شده  دانسته  مجاز  درصد   5 از  بیشتر 
باید به توان  بیابانی در این رابطه  استقرار پوشش گیاهی در مناطق 
تنها میزان درصد پوشش گیاهی  اکولوژیک هر منطقه توجه شود و 

نمی تواند مالک باشد.
در ماده 20 از فصل دوم این شیوه نامه آمده، مرتع داران دارای پروانه 
کتبی  ابالغ  از  پس  سال  دو  مدت  ظرف  حداکثر  مکلفند  دام  چرای 
اداره کل نسبت به تهیه طرح مرتع داری اقدام کنند، در غیر این صورت 
طرح های  تهیه  که  هرچند  شد.  خواهد  باطل  آنها  دام  چرای  پروانه 
شرایط  به  توجه  با  ولی  است،  شده  پیش بینی  قانون  در  مرتع داری 
موجود و امکانات سازمان، امکان تهیه طرح برای تمام مراتع کشور 
در مدت تعیین شده میسر نخواهد بود، همچنین ساز و کار  ابطال پروانه 
چرا نیز به سادگی قابل اجرا نیست. درنتیجه این اقدام بدون در نظر 
گرفتن امکانات اجرایی آن نتیجه ای جز هرج و مرج در مدیریت مرتع 

به دنبال نخواهد داشت.
فوت  آن  دام  پروانه چرای  دارنده  که  مراتعی  تکلیف  تعیین  موضوع 

شکل ۴- تصویر پروانه چرا براساس شیوه نامه اصالحی مرداد 1399
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می کند،  در بند ۴۸ فصل دوم شیوه نامه اصالحی مطرح و تا حد زیادی 
در این شیوه نامه مشکالت دستورالعمل های قبلی در خصوص بحث 

ارث در حقوق مرتع داری مرتفع شده است.

بحث و جمع بندی
سیاست ها، برنامه ها و اقدامات اجرایی، زمانی می تواند اثربخشی مثبت 
برای اهداف از پیش تعیین شده  داشته باشند که در طول زمان، تکامل 
به روزرسانی  موجود،  به ضرورت های  توجه  با  و  به  درستی  و  یافته 
شوند. از سال 13۴۸ که اولین دستورالعمل برای ممیزی مراتع تدوین 
مقررات  دهه،  پنج  این  در  می گذرد.  از 50 سال  بیش  ابالغ شد،  و 
فوق تأثیر زیادی بر نحوه  مدیریت مراتع داشته و پنج بار تغییر کرده 
و مورد تجدید نظر قرار گرفته  است. در خصوص اولین تغییر که در 
سال 13۶2 انجام شد، اکثر کارشناسان معتقدند این تغییر، نه به  دلیل 
ضرورت های فنی، بلکه به سبب شرایط خاص آن سال ها بود. با توجه 
به مشکالت عدیده ای که دستورالعمل سال 13۶2 ایجاد کرد، پس از 
هفت سال )در سال 13۶9( مورد بازنگری قرار گرفت و بخش زیادی 
از مراتع براساس دستورالعمل فوق، ممیزی یا تجدید ممیزی شدند. 
با توجه به حضور تیم کارشناسی قوی در دفتر فنی مرتع و برخی از 
ادارات کل، دستورالعمل در سال 13۸1 مورد تجدید نظر قرار گرفت، 
به شکلی که نسبت به دستورالعمل های قبلی تحول قابل توجهی پیدا 
کرد و بسیاری از مشکالت ضوابط سال های 13۶2 و 13۶9 برطرف 
شد. در این رابطه معین الدین )13۷۷( بیان می کند، »ضوابط ممیزی و 
بهره برداری مصوب در سال 13۶2، با توجه به ترکیب هیئت ممیزی 
دگرگونی های  سبب  عمومی،  مرتع  و  حریم  مرتع  دامدار،  تعریف  و 
بسیار در مراتع شد. اختالفات بین عشایر و روستاییان را افزایش داد 
بودند،  فاقد سابقه عرفی دامداری  افراد بسیاری که  و موجب ورود 
به  طور  اقدامات،  این  مراتع شد.  به  پروانه  دارای  به  عنوان مرتع داران 
ناگهانی جمعیت بهره برداران دارای پروانه چرا در مراتع را افزایش داد 
و به همین نسبت جمعیت دام چرا کننده در مراتع افزایش چشمگیری 
پیدا کرد. این مشکالت، دفتر امور مراتع را به این امر واداشت که در 
ضوابط و دستورالعمل فوق تجدید نظر به  عمل آورد و متعاقب آن در 

سال 13۶9 این ضوابط تجدید نظر و مصوب شد«.
در نظام سنتي )عرفي( ایران، مراتع به سه صورت شورایي، مشاعي 
و افرازي مورد بهره برداري قرار مي گیرد. در مراتع شورایي، پروانه 
روستا  ساکنین  و  شده  صادر  روستا  اسالمي  شوراي  نام  به  چرا 
براساس فهرست درج شده در پروانه مرتع داري از مراتع حریم روستا 
بهره برداری می کنند. مراتع با مالکیت مشاعي، واحدهاي اجتماعي با 
اعضاي معین، مرز مشخص، بهره برداري مشترک، تعامل بین اعضا و 
وجود فرهنگ استفاده مشترک بین اعضا هستند. در این گونه مراتع 
یورت هاي جداگانه و خاصي براي هر واحد بهره برداري وجود ندارد 
و گله به صورت مشترک چرا داده مي شود. در بهره برداري مشاعی، 
نگهداري مرتع در برابر معترضان آسان تر است. در حالی که وضعیت 
مرتع در مراتع مفروز بهتر از دیگر حالت هاست. در مدیریت افرازي 
به دلیل نبود رقابت و تعداد بهره بردار کمتر، مدیریت بهتری در مرتع 

اعمال می شود. سیاست  سازمان ج.م.آ در مراتع روستایی، واگذاري 
پروانه چرا به شوراي روستا ها است، اما نتایج تحقیق نشان داده است 
که این نوع مدیریت، مشکالت خاص خود را دارد و با توجه به ضعف 
عملکرد شوراهاي روستایی در رابطه با مدیریت مرتع و تعداد زیاد 
بهره بردار، این سیاست راه به جایي نبرده و تخریب مراتع روستایی را 
شدت بخشیده و این نوع مدیریت برای مراتع نامناسب است )سادات 

حسینی و همکاران، 13۸9(. 
قابل  مقررات  تنها  شاید  و  مهم ترین  مراتع،  ممیزی  دستورالعمل 
استناد و کاربردی سازمان ج.م.آ باشد که می توان توسط آن جمعیت 
بهره برداران و دام چرا کننده از مراتع را مدیریت کرد. همچنین با توجه 
سه  ماده  یک  )تبصره  دارد  قانونی  مبنای  فوق  دستورالعمل  آنکه  به 
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع(، در محاکم قضایی 
و دعاوی حقوقی مربوط به مسائل مرتع و مرتع داری، مورد استناد 
باالیی  بسیار  اهمیت  از  از جنبه های مختلف  بنابراین  قرار می گیرد. 
برخوردار بوده و در صورتی که با دقت و متناسب با شرایط روز تهیه 
شود، می تواند بخش زیادی از مشکالت موجود را در رابطه با فشار 
چرای دام و تعدد بهره برداران در مراتع برطرف کند. لذا انتظار می رفت 
با توجه به گذشت 1۴ سال از تدوین و ابالغ دستورالعمل سال 13۸1 
خصوص  در  سازمان  اجرایی  بخش های  که  ارزنده ای  تجربیات  و 
ممیزی مراتع کسب کرده  بودند، اشکاالت موجود در نسخه های قبلی 
برطرف شده و راه برای برقراری تعادل دام و مرتع و کاهش فشار 
سال  شهریور  در  ابالغی  شیوه نامه  در حالی که  هموار شود.  مراتع  بر 
1395 و به دنبال آن شیوه نامه اصالحی ابالغ شده در مرداد 1399 
انتظارات کارشناسان  نتوانستند  با اشکالت ریز و درشتی که دارند، 
را مرتفع ساخته و اشکاالت دستورالعمل های قبلی را پوشش دهند. 

در برخی موارد به   نظر می رسد محتوای شیوه نامه گاهی با سیاست های 
کالن سازمان تعارض دارد که از آن  جمله می توان به موضوع خروج 
دام از جنگل ها و عدم چرای دام در اکوسیستم های جنگلی اشاره کرد. 
سال هاست، متخصصان جنگل بیان می کنند حضور دام در جنگل ها، 
یکی از مهم ترین عوامل تخریب بوده و مانع پایداری اکوسیستم های 
جنگلی و زادآوری درختان می شود. با ورود تعریف مراتع مشجر از 
زمان مصوبه ملی شدن )در سال 13۴1( و درج آن در قانون حفاظت 
و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و بعد ها مد نظر قراردادن آن در 
به رسمیت شناختن حضور  دام، زمینه  بهره برداری و چرای  ضوابط 
در  موضوع  این  شد.  فراهم  جنگل ها  در  چرا  پروانه  صدور  و  دام 
ضوابط سال 1395 و شیوه نامه اصالحی مرداد 1399 نیز تکرار شده 
و ظاهراً هنوز بخش مرتع سازمان در رابطه با حضور دام در جنگل ها 

با متخصصان جنگل همسویی فکری کافی را ندارد. 
شامل  را  کشور  مراتع  سطح  از  درصد   50 از  بیش  روستایی  مراتع 
می شوند و براساس ضوابط بهره برداری از مراتع )از سال 13۶9 به 
بعد(، پروانه چرا در روستاهای دارای شورای اسالمی، به نام شورا 
شوراها  که  است  آن  مؤید  اخیر  دهه  چند  تجربه  می شود.  صادر 
و  صحیح  بهره برداری  با  ارتباط  در  خود  وظایف  به  نتوانسته اند 
حفاظت از مراتع اطراف روستا عمل  کنند و در حال حاضر، عمومًا 
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مراتع روستایی از تخریب شده ترین مراتع کشور به حساب می آیند. از 
طرف دیگر، شوراها در موارد زیادی مبادرت به اجاره دادن مراتع به 
سایر دامداران می کنند. بنابراین در سطح کالن موضوع، باید در رابطه 
با ضوابط بهره برداری در مراتع روستایی به طور جدی چاره اندیشی 

شود. 
به شکلی تعریف  از مراتع،  بهره برداری  بخش های مختلف ضوابط 
شده که امکان ورود فارغ التحصیالن مرتع داری، یا افرادی که قصد 
تقریبًا  بهره بردار  به  عنوان  باشند،  داشته  را  مراتع  در  سرمایه گذاری 
غیرممکن کرده است. بنابراین باید شرایط برای ورود فارغ التحصیالن 
در قالب شرکت، یا تعاونی فراهم شود. در مقابل در شیوه نامه اصالحی 
ابالغ شده در مرداد 1399، صدور پروانه چرا برای دامداران با 10 و 
بیشتر از 10 واحد دامی به رسمیت شناخته شده است که در مغایرت 

با سیاست سازمان برای کاهش جمعیت دامداران خرده پا است.
براساس اطالعات اخذ شده از دفتر امور مراتع، تا پایان شهریور سال 
139۶، آمار مراتع ممیزی شده، به شرح جدول 1 است. اطالعات 
جدول ذیل، مؤید آن است که تاکنون ۸/۴۶ میلیون هکتار )حدود 
10 درصد( از سطح مراتع، ممیزی نشده و تعداد کل پروانه چرای 
صادره، 3025۶0 فقره بوده که به 90۴۴۸0 خانوار دامدار داده شده 
است. مبنای 90۴ هزار خانوار که همواره توسط دفتر امور مراتع 
و سازمان ج.م.آ در موارد مختلف اعالم می شود، تعداد خانوار ها 

براساس پروانه های چرای صادره است. 
و  اراضی  کاربری  نقشه  اطالعات  آخرین  براساس  مراتع،  سطح 
پوشش گیاهی )بی نام، 13۸5(، ۸۴/۸ میلیون هکتار برآورد شده 
است و طبق جدول 1 سطح کل مراتع ممیزی شده، بیش از 90 
میلیون هکتار است. این اختالف سطح، دالیل مختلفی دارد. سطح 
مراتع ممیزی شده از سال 13۴۸ به بعد به سبب تغییر کاربری  وسیع 
اعالم  به عالوه مساحت  است.  یافته  کاهش  دهه گذشته  در چهار 
شده در شناسنامه ممیزی سامان های عرفی، عمومًا بر مبنای سطح 
اراضی ملی پالک، یا برآورد نه چندان دقیق هیئت های ممیزی است 
و معمواًل سطح اعالم شده برای مراتع در ممیزی ها با سطح واقعی 
مراتع که پس از رقومی سازی مرز سامان ها دقیق  می شود، تفاوت 
از  بیش  ممیزی،  تجدید  قالب  در  مراتع،  از  برخی  همچنین  دارد. 

یک  بار ممیزی شده  اند. 
و  مراتع  ممیزی  موضوع  با  ارتباط  در  که  مشکالتی  به  توجه  با 
نحوه  بررسی  از سال 139۶،  احساس می شد،  پروانه چرا  صدور 
با بهره برداری از مراتع و ارائه روش های  اعمال قانون در ارتباط 
مرتع  تحقیقات  بخش  کار  دستور  در  مازاد،  دام  حذف  مناسب 

جدول 1- اطالعات ممیزی مراتع تا پایان شهریور 139۶ )زهدی، 139۷(

مساحت مراتع 
ممیزی شده 

)هکتار(

تعداد
سامان عرفی

تعداد
پروانه 
صادره

تعداد
دامدار

تعداد واحد دامی
نسبت دام 
موجود به 

مجاز

سطح مراتعی 
ممیزی نشده  

)هکتار(

سطح مراتع 
ممیزی شده تا 
قبل از 13۶9 

)هکتار(
مجازموجود

90.331.39۸3۷.۴۸2302.5۶090۴.۴۸0۷۸.۸0۸.۷۴53۸.352.۶052/05۸.۴۶0.00012.129.33۷

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور قرار گرفت. طرح تحقیقاتی 
ملی با عنوان »بررسی نحوه اعمال قانون بهره برداری از مراتع و ارائه 
روش های مناسب حذف دام مازاد از عرصه مراتع« که از سال 139۶ 
تصویب و در حال اجراست به مقررات مرتبط با چرای دام از جمله 
دستورالعمل ممیزی مراتع پرداخته است. به منظور بررسی شیوه نامه فنی 
و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع مصوب سال 1395، 
در قالب این طرح در مهرماه سال 139۷ کارگاه هم اندیشی با حضور 
مدیر کل، معاونین و کارشناسان دفتر امور مراتع و تعدادی از کارشناسان 
مرتع ادارات کل و محققان مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و مجریان 
استانی طرح تحقیقاتی فوق در اصفهان برگزار شد. در کارگاه یادشده 
پس از بحث و بررسی و تبادل نظر مقرر شد بند های ۶، 3۴، 39، ۴0 
و 51 شیوه نامه براساس پیشنهادات جمع بندی شده اصالح شود و در 
رابطه با بند های 33، ۴5 و ۴۸ بررسی های بیشتر انجام تا در جلسه 
مشورتی بعدی تصمیم گیری شود. همچنین در این جلسه دو پیشنهاد 
برای اضافه شدن به بخش تعاریف، پیشنهاد اصالحاتی در بند های 2، 
10، 1۴، 20، 30، 33، 3۴، ۴2، ۴5، ۴۸، ۴9 و 51 فصل دوم داده شده 

است )برهانی، 1399(. 
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