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می کردند. حتی دامداران ضعیف ازنظر اقتصادی، در بهره برداری از مرتع 
مستقل از ایل و طایفه نبودند و سلسله مراتب را به طور کامل رعایت 

می کردند. 
در دوره دوم )از ملی شدن مراتع تا پیروزی انقالب اسالمی( مدیریت 
سیستم  و  غیردولتي  مدیریتي  سیستم  بود.  حاکم  غیر پایدار  و  دوگانه 
بر  مبتنی  دولتي  مدیریتي 
مقررات، حاکمیتي  و  قانون 
بر روند بهره برداري صحیح 
از مراتع و جنگل ها نداشت. 
»نظام  سوم  دوره  در 
بهره برداری ناساخت مند از 
مراتع« یکی از بزرگ ترین 
مشکالت مرتع و مرتع داری 
کشور بود. این موضوع در 
تغییر  بی رویه،  استفاده 
تعلق  کاهش  کاربری، 
نبود  و  دامداران  خاطر 
پایبندی به استفاده متعادل 
منابع  از  حفاظت  عدم  و 
و  شد  نمودار  موجود 
پیامد آن فرسایش و فقر 

پوشش گیاهی بود. این روند در دوره چهارم نیز ادامه پیدا کرد.
در دوره چهارم براساس دستورالعمل ارائه شده، به دام اصالت داده 
شد، ترکیب هیئت ممیزی، تقریبًا غیرتخصصی بود و هرج و مرج در 
مدیریت مرتع و بی توجهی مرتع داران به اصول صحیح در 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 
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

خالصه شیوه های مدیریتی مراتع در دوره های مختلف
مدیریت مراتع در طول سالیان متمادی، دستخوش تغییرات و تحوالت 
را  آن  تولید  و  مراتع  گیاهی  پوشش  تغییرات،  این  که  شده  زیادی 
تحت تأثیر قرار داده است. در یک تقسیم بندی کلی دو نوع مدیریت 

وجود  دولتی  و  خصوصی 
دارد، تفاوت های این دو شیوه 
از  بسیاری  منشأ  مدیریتی، 
و  است  تحوالت  و  تغییرات 
در هدایت و تعیین خط مشی 
مدیریت بعدی نقش مهمی را 

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

خواهد گرفت:
حکومت  اواخر  از   )1

قاجاریه تا سال 1341
سال  تا   1341 سال  از   )2

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

5( از سال 1369 تاکنون 
در این تحقیق، دوره های یاد شده با هدف بهره مندی از نتایج آن برای 
مدیریت آینده مراتع، بررسی و تحلیل شدند. نکته مهم این است 
که در دوره اول )قبل از ملی شدن جنگل ها و مراتع(، مالکیت و 
مدیریت بر مراتع به صورت کاماًل خصوصي و ملوک الطوایفی بود و 
دولت در تعیین حد و حدود و تقسیم، یا سیستم اجاره اي و خرید 
و فروش آن هیچ نقشي نداشت. دامداران متکی به مرتع، به دلیل 
و  دام  میان  تناسب  علوفه دستی،  و  به جاده  مشکالت دسترسی 
ظرفیت مراتع و جمعیت کم بهره بردار، به شیوه متعادل، بهره برداری 
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استان فارس
هکتار   10،656،311 فارس  استان  طبیعي  منابع  مساحت 
است که 7،319،987 آن، مراتع با تولید 1684.3 هزارتن 
بارندگی  نرمال  شرایط  در  مجاز  برداشت  قابل  علوفه 
عشایري  خانوار   26،780 معیشت  و  زندگي  است، 
سبک  دام  رأس  میلیون   3 معادل  دامي  جمعیت  با  استان 
وابستگي کامل به تولید علوفه حاصل از منابع طبیعی استان دارد. 
در  نیز  استان  این  روستاهاي  از  بسیاري  دام هاي  عالوه براین، 
بخشي از سال از علوفه تولیدي حاصل از مراتع استفاده مي کنند. 
آب و هواي متنوع در استان، دو منطقه بسیار مهم چراگاهي به نام 
ییالق و قشالق را ایجاد کرده است و در حد فاصل این دو ناحیه 
کوچنده  عشایر  که  دارد  وجود  مرتعي  و  جنگلي  اراضي  رویشی، 
استان از آن به عنوان میان بند برای تعلیف و مسیر کوچ دام هایشان 

در هنگام کوچ بهاره و پاییزه استفاده می کنند.
مدیریت بر این منابع در طول سالیان متمادي، دستخوش تغییرات 
پوشش  و  علوفه  تولید  بر  تأثیر  بدون  که  شده  زیادي  تحوالت  و 
سیستم  این  به  کلي  تقسیم بندي  یک  در  اگر  است.  نبوده  گیاهي 
شامل  متفاوت  کاماًل  مدیریت  دو  می توانیم  کنیم،  نگاه  مدیریتی 
ارزیابي  مجموعه  این  در  را  دولتي  مدیریت  و  مدیریت خصوصي 

کنیم.
کشور،  مراتع  و  جنگل ها  شدن  ملي  از  پیش  و   1341 سال  تا 
از  مي شد.  اعمال  استان  مراتع  بر  خصوصي  مدیریت  و  مالکیت 
مبنای  بر  ایلی  حاکمیت  وجود  مدیریتی،  شیوه  این  ویژگي های 
اصلي  هدایت کننده  خوانین،  که  بود  قدرت  و  اجتماعي  ساختار 

آن بودند.
ساختار  اگرچه  بعد،  به   1341 سال  از  دولتي  مدیریت  اعمال  با 
منابع  اصلي  استفاده کننده  و  کوچنده  عشایر  قدرتي  و  اجتماعي 
هم  از  کاماًل  ولي  شد،  تغییرات  دستخوش  حدودي  تا  طبیعي 
دولتي-  دو گانه  مدیریتي  سیستم  یک  به صورت  و  نشد  گسیخته 
خصوصي تا قبل از انقالب اسالمي در سال 1357 ادامه پیدا کرد.

از سال 1357، ساختار مدیریتي قبل که متأثر از ساختار اجتماعي 
به  شد،  اساسي  تحول  و  تغییر  دچار  بود،  روزگار  آن  قدرتي  و 
گونه اي که ساختارهاي مدیریتی سابق، کارایي چنداني در هدایت 

نداشتند.  استان  منابع طبیعي  مدیریت  و 
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مراتع،  بر  دولت  مدیریت  اعمال  برای  اسالمي  انقالب  از  بعد 
بسیار  نقش  که  آمد  وجود  به  مراتع  در  مدیریتی  متعدد  شیوه هاي 
و  بعدي جنگل ها  مدیریت  تعیین خط مشي  و  هدایت  در  را  مهمي 

مراتع استان ایفا کرد و منشأ بعضي از تغییرات و تحوالت شد.
استان  مراتع  و  طبیعي  منابع  بر  اعمال شده  مدیریت  شیوه هاي 
فارس، براساس تحوالت سیاسي، اجتماعي، قوانین و مقررات و 
ضوابط و دستورالعمل هاي خاص و کلیدي، در دوره هاي متفاوت 
بررسي، تجزیه و تحلیل و طبقه بندي شد و با هدف شناخت نقاط 
ضعف و قوت براي هدایت و مدیریت بهتر در آینده به شرح زیر 

مورد بحث قرار گرفت.

شدن  )ملي   1341 سال  تا  قاجاریه  حكومت  اواخر   -1
جنگل ها و مراتع کشور( 

1-1- مالكیت
اواخر حکومت قاجاریه، مالکیت مراتع متعلق به خوانین عشایری 
و مالکان روستایی، یا خرده مالکان در مراتع روستایی بود و حق 
بهره برداري براي سایر افراد از طریق اجاره یا احیانًا خرید و فروش 
آن امکان پذیر بود. در این دوره، دولت هیچگونه نقش و دخالتی 
در مدیریت مراتع نداشت. در حقیقت مراتع به صورت خصوصي 
در  قشقایي  عشایر  به ویژه  عشایر  تدریجي  استقرار  مي شد.  اداره 
استان فارس، سبب توسعه مناطق تحت سلطه آنها شد، به طوری که 
کردند.  خود  ایلي  قلمروی  ضمیمه  را  جدیدي  مراتع  روزبه روز 
به طور مثال گفته مي شود کالنتران طوایف کشکولي و دره شوري، 
قشالق هایي واقع در غرب استان )معروف به ماهور در شهرستان 
نور آباد ممسني( را با جمع آوري پول از صاحبان آن )مردم محلی( 
خریداري کردند. حتي بنا به روایتي مبلغ آن هفتصد تومان نقل 
شده است که پانصد تومان آن را کشکولي ها و دویست تومان آن 
را دره شوري ها پرداخت کردند و اراضي واقع در حومه شهرستان 

اردکان و شمال آن را از لرها خریداري کردند )پیمان، 1347(.
جدید  قلمروهای  توسعه  و  اراضي  تصرف  است  مسلم  آنچه 
مرتع توسط عشایر استان، در اواخر دوره حکومت قاجاریه به 
اتمام مي رسد و بعد از آن تغییرات چنداني در توسعه و تصرف 
قلمروی جدید ایل قشقایی به وجود نمي آید. براي درک بهتر 
موضوع الزم است که ساخت اجتماعي و قدرتي موجود در 

عشایر آن روزگار را توضیح داد )جدول 1(.
جدول 1- ساخت اجتماعي و قدرت در عشایر قبل از ملی شدن

ساخت قدرت )صفی نژاد، 1369(ساخت اجتماعي

خان )ایل خان(ایل

کالنترطایفه

کدخداتیره
ریش سفیدبنکو

خانوارخانوار
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بنکو: مجموعه چند خانوار عشایري  که در یک منطقه 
محدود و مشخص در داخل مرتع مستقر هستند )در 
کهگیلویه و بویراحمد »مال«، نامیده می شود(. معمواًل 
هم  گرد  بر  و  هستند  مشترک  مرتع  داراي  بنکو  افراد 
نام بزرگ خانوارهای بنکو  به  چادر مي زنند. بنکو را 
نام گذاري مي کنند. مدیریت و مسئولیت  »ریش سفید« 

بنکو بر عهده ریش سفید بوده است.
با توجه به ضرورت همکاري در مدیریت مرتع، زمان و 
مسیر کوچ، استقرار در اتراقگاه و تأمین نیاز اولیه، امنیت 
در ایل راه ها و جلوگیری از سرقت دام، چرای دام، داشتن 
چوپان و غیره، بنکو عالوه بر یک واحد تقریبًا اقتصادی 
به عنوان یک واحد اجتماعي نیز قلمداد می شود. در بنکو 
انتخاب محل یورد، اجاره مرتع، حل و فصل امور داخلي، 
کوچ بهاره و پاییزه به عهده ریش سفید است. به عبارتی، 
امور داخلي مربوط به بنکوها به عهده رئیس بنکوها یعني 

ریش سفیدان است.
تشکیل  عشایري  بنکوي  چند  تشکیل  از  معمواًل  تیره: 
مي شود و ریاست و مسئولیت تیره با کدخدا است که در 
حقیقت نماینده کالنتران است. تیره ها به بنکوها مرکزیت 
سازمان  در  مي بخشند.  حقوقي  و  سیاسي  شخصیت  و 
سیاسي، تنها تیره است که رسمیت دارد و به همین دلیل 

رؤساي تیره ها از طرف مراکز قدرت تعیین مي شوند. در بنکو، که یک 
واحد اجتماعي است، تیره یک واحد سیاسي و اداری طایفه و طایفه 

هم به نوبه خود واحد سیاسي و اداري ایل است )صفی نژاد، 1369(.
طایفه: معمواًل از تشکیل چند تیره به وجود مي آید و ریاست آن به 

عهده کالنتران است.
ایل: از تشکیل چند طایفه به وجود مي آید و ریاست آن با خان یا 
دبیرخانه  )رئیس  منشي باشي  توسط  کالنتران  احکام  است.  ایل خان 
ایل خان( نوشته مي شد و به مهر و امضای خان مي رسید و تعلیقه )حکم( 
کدخدایي– کدخدایان توسط کالنتران امضا و صادر مي شد. حکم بعضي 
از کدخدایان را هم که به نسبت مهم بودند از دستگاه ایل خان صادر 

مي کردند )قهرماني ابیوردي، 1373(.
با توجه به این ساخت اجتماعي و ساخت قدرت، مدیریت بر مراتع 
عشایري اعمال مي شد، هرچند که مراتع از لحاظ مالکیت مربوط به 
به  با توجه  افراد عشایر  بود ولي سایر  یا رئیس طوایف  ایل،  رئیس 

ساخت اجتماعي و سیاسي یاد شده از مراتع استفاده مي کردند.
نحوه توزیع مراتع به این ترتیب بود که خان، کدخدا را همراه نماینده 
خود مأمور تقسیم مرتع می کرد. آنان مراتع را براساس ظرفیت تعلیف 
بین خانوار تقسیم مي کردند  ارزیابي و  بَر گوسفند )300 رأس(  یک 

)پیمان، 1347(.
معمواًل خانوارها در قبال استفاده از مراتع که متعلق به خوانین بود، 
در زمان گله گیري از هر یک صد گوسفند سه رأس را به مالک مرتع 

مراتع اطراف شیراز سال 1382
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مي دادند، در بعضي مواقع نیز به نسبت تعداد گوسفندان مبلغي 
پول پرداخت مي شد. آقاي مظفر قهرماني ابیوردي )1373( در 
کتاب تاریخ وقایع عشایر فارس مي نویسد: حقوق ایل خان و 
کارگزاران به صورت رسوم، عالوه بر مالیات دیواني از رؤساي 
طوایف، که آنها نیز در این مأموریت وظیفه مشترکي داشتند، 
تأمین مي شد. بعدها که مالیات سرانه و خانواري لغو شد، این 
حقوق ها به دریافت صدي سه از تعداد گوسفندان افراد ایل تبدیل و از این 
طریق مخارج دستگاه حکومتي خوانین و کالنتران و کدخدایان و مأموران 
تأمین مي شود )از طرف کالنتران و کدخدایان سالیانه مقداری نیزروغن 

برای مصرف دستگاه ایل خان تحویل مي شد(.
ذکر چند نکته در این موضوع، ضروري است. معموالً خوانین )کالنتران( 

عالوه بر اینکه مراتع را به افراد تیره و طایفه 
اجاره مي دادند، خودشان نیز مرتع مشخص 
خودشان  چوپانان  توسط  که  داشتند  دام  و 
افراد  موارد،  از  بعضي  در  مي شد.  تعلیف 
بنکو، مراتع را از کالنتران، یا سایر افراد محل 
از  یکي  گفته  براساس  مي کردند.  خریداري 
استان فارس،  صاحبان طرح مرتع داري در 
در طایفه کشکولي کوچک، 200 مرتع در 
قشالق وجود داشت که 80-70 مرتع متعلق 
به خوانین و کدخدایان بود که عالوه بر استفاده 
خودشان به دیگران نیز اجاره مي دادند و بقیه 
همچنین،  بود.  طایفه  افراد  به  متعلق  مرتع 
حاج عباس قلي خان، از کالنتران این طایفه، با 

جمع آوري پول از طایفه )ریش سفیدان و ثروتمندان و افراد طایفه(، 40 
قشالق را خریداري و سپس بین همان افراد تقسیم کرد.

بنابراین، می توان این طور بیان کرد که عمده مالکیت در مراتع عشایری 
متعلق به خوانین بود. خوانین عالوه بر داشتن دام و مرتع، بخشي از مرتع را 
نیز برای بهره برداری به سایر افراد طایفه اجاره می دادند یا می فروختند. در 
این میان نیز بعضي از طوایف اقدام به خرید مرتع از صاحبان آن مي کردند 

و به طور مستقل از آنها برای چرا و تعلیف دام هایشان استفاده می کردند.
نکته مهم در این دوران، وجود مالکیت و مدیریت کاماًل خصوصي بود. 
دولت در تعیین حد و حدود، تقسیم مراتع، بهره برداری یا سیستم اجاره اي 
و خرید و فروش آن هیچ نقشي نداشت. مهرابی )1369( در تحقیق خود 
این چنین بیان می کند: عشایر براساس عرف و رسوم خود ادعاي حق 
تصرف و حتي مالکیت مراتع را داشته و دارند. ملي شدن مراتع به طور کلی 
این حقوق را نادیده گرفت. بسیاري از دامداران کوچنده عشایري اسناد 
عادي، بنچاق و حتي ثبتي در اختیار دارند که براي اثبات حقوق خود ارائه 
مي کنند. در بسیاري از مناطق، خرید و فروش به قبل از اصالحات اراضي 

نیز مربوط مي شود.
مالک  قشالق،  و  ییالق  مراتع  بر  و حاکمیت  مالکیت  خوانین عالوه بر 
بسیاري از روستاها نیز بودند. آقاي حبیب اله پیمان در صفحه 37 کتاب 
ایل قشقایي مي نویسد: با توسعه و بزرگ شدن ایل، ایل خان و خوانین 
قشقایي اقدام به خرید اراضي جدید کرده و پیوسته بر وسعت مناطق 

تحت سلطه خود افزوده اند. کالنتران و ایل خانان قشقایي مالک بسیاري 
از دهات واقع در ییالق و قشالق ایل بودند و همین دهات و اراضي منابع 

اصلي درآمد خوانین و رؤساي ایل به شمار مي رفت.
به نظر مي رسد به دلیل افزایش جمعیت انساني عشایر و افزایش دام آنها، 
رؤسا و کالنتران طوایف و ایل به طور مستمر در حال افزایش و توسعه 
زمین ها و مراتع برای تعلیف دام و اسکان افراد ایل در مناطق ییالق 
و قشالق بودند. کالنتران و خوانین عالوه بر مسئولیت و مدیریت ایل، 
تالش برای دستیابي به مراتع و اراضي جدید را سرلوحه کار خویش قرار 
می دادند و در بعضي از موارد که مراتع کفاف دام موجود را نمي کرد، اقدام 

به اجاره مراتع از ایالت مجاور مي کردند.
مراتع قشالق واقع در غرب کازرون تا بهبهان و جنوب غربي تا سواحل 
منطقه  از  خارج  ابتدا  در  خلیج فارس 
قشقایي ها بود و بعد از حوادثي، دو طایفه 
بزرگ )کشکولي بزرگ و دره شوري( با در 
اختیار گرفتن اراضي وسیع ماهور، قشالق 
خود را به این قسمت از فارس منتقل کردند، 
همچنین مناطق ییالق قشقایي ها که منحصر 
ناحیه  شش  و  چهاردانگه  سرحدات  به 
شهرستان اقلید فارس )شامل منطقه آسپاس 
و دشت نمدان( و سمیرم دامنه هاي قله دنا 
بود به حوالي شهرستان اردکان، کمهر و کاکان 
وسعت داده شد. به این ترتیب مي توان گفت، 
و  اراضي  وسعت  کوتاه،  دوره  یک  از  پس 

مراتع قشقایي ها نزدیک به دو برابر شد.
با این وجود، مراتع کفاف افزایش جمعیت دام ها را نمي داد و بیش از این 
امکان توسعه براي ایل قشقایي وجود نداشت، زیرا از اطراف به مرزهاي 
ایالت نیرومند مجاور رسیده بودند و فضاهاي خالي هم پر شده بود و 
به این ترتیب، از شمال و شمال غرب با ایالت کهگیلویه و بختیاري کاماًل 
هم جوار شده، در شرق و جنوب شرقي به ایالت خمسه، در شمال به 
لرهاي ممسني و در جنوب هم به حاشیه ساحل خلیج فارس رسیده 
بودند، بنابراین، پیش روي بیشتر براي آنها امکان پذیر نبود. این وضع مانع 
از آن نشد که تیره هایي از ایل قشقایي از مراتع واقع در خاک ایالت دیگر 
استفاده نکنند، به ویژه با روابط دوستانه ای که بیشتر بین لرهاي ممسني و 
ایالت کهگیلویه و قشقایي ها برقرار بود، گاه گاهي تیره هایي که مرتع کافي 
در اختیار نداشتند، از ایالت مزبور، مراتع مورد احتیاج را اجاره مي کردند 

و این وضع هنوز هم ادامه دارد )پیمان، 1347(.
همان طوري که پیش از این بیان شد، عالوه بر اینکه ایل خان و کالنتران 
ایل تقسیم  افراد  بین  بودند، مراتع را  اراضي کشاورزي  داراي مرتع و 
مي کردند و نوعی خرید و فروش وجود داشت. بدین وسیله عده اي از افراد 
ایل و عشایر نیز داراي مرتع مشخص مي شدند و سند مالکیت دریافت 
مي کردند. این سند که یک سند عادي بود، گاهی به امضای ایل خان و 
کالنتران می رسید و گاهی نیز دارای مهر و امضای یکي از روحانیون بود 
)طایفه شش بلوکي(. در این مورد مي توانیم تقسیمات زیر را درمورد مرتع 

بیان کنیم: 

به صورت  كارگزاران  و  ايل خان  حقوق 
رسوم، عالوه بر مالیات ديواني از رؤساي 
مأموريت  اين  در  نیز  آنها  كه  طوايف، 
وظیفه مشتركي داشتند، تأمین مي شد. 
لغو  خانواري  و  مالیات سرانه  كه  بعدها 
شد، اين حقوق ها به دريافت صدي سه 
از تعداد گوسفندان افراد ايل تبديل و 
از اين طريق مخارج دستگاه حكومتي 
و  كدخدايان  و  كالنتران  و  خوانین 

مأموران تأمین مي شود
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انواع مرتع از حیث مالكیت و مدیریت 
1. مراتع و اراضي که متعلق به ایل خان و خانواده آنها بود.

2. مراتع و اراضي که متعلق به کالنتران طوایف بود که عالوه بر داشتن 
دام و چوپان، بخشي از این مراتع را نیز به دیگران اجاره مي دادند.

3. مراتع و اراضي مرتعي که از طرف ایل خان و کالنتران به افراد طایفه 
)تیره ها و بنکوها( به صورت اجاره، یا خرید و فروش واگذار مي شد.

4. مراتع و اراضي مرتعي که با وساطت و مدیریت کالنتران، کدخدایان 
و رؤساي ایل از دیگران خریداري و سپس به صورت اجاره، یا خرید و 
فروش و رد و بدل شدن اسناد عادي بین افراد تیره و بنکو تقسیم مي شد.

مالکان و خوانین  که در تصرف  امالکي  اراضي مرتعي و  مراتع و   .5
شهري بود. چون مالکیت زراعي و روستایي داشتند، مراتع هم متعلق 
به آنها بود. مانند حاج معین التجار بوشهري در شهرستان ممسني، ناصر 
دیوان کازروني در کازرون، سردار فاخر حکمت در آباده طشک، جعفر 

پیمان و هنر جهرمي در جهرم که گاهی به دامداران اجاره مي دادند.
6.  مراتع خرده مالکي در بعضی از روستاها و اطراف آن، مراتع خالصه 
)اطراف دشمن زیاري(، مراتع اوقافي و مراتع اطراف روستا که در حقیقت 
مشاعی و هرکدام از اهالی روستا با تعدادی دام سبک توسط خودشان، 

یا توسط چوپان به صورت جمعی از مراتع استفاده می کردند.
7. در 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 گونه ای ماشک چندساله است و ....( و با 
ترکیبی از کاه گندم یا جو از آن به عنوان علوفه زمستانی استفاده می شد، 
بزرگ  دامداران  یا  روستایی،  یا  عشایری  دامداران  دام  توسط  سپس 
چرا می شد، ولی حدود عرفی آن از حیث درو تا زمان درو و برداشت 

حفاظت می شد.
آقاي حبیب اله پیمان در کتاب ایل قشقایي صفحه 454 در ارتباط با 
خرید و فروش مراتع و اراضي مي نویسد: تا چندي پیش خوانین از 
فروش اراضي خود سخت ابا داشتند، حتي مي کوشیدند اگر قطعه زمیني 
در مالکیت افراد طوایف است، خرید انحصار مطلق خود را بر اراضي 
تثیبت کنند. این خود یکي از موانع اصلي کشاورزي بود. در این اواخر 
)منظور سال هاي قبل از 1341 و چند سال بعد از آن است( به علت 
مشکالت مادی که براي خوانین پیش آمد، بیشتر حاضر به فروش مراتع 
و زمین هاي کم ارزش خود شدند و عده اي از دامداران بزرگ توانستند 
صاحب مرتع شوند، اما نکته جالب اینکه حتي پس از فروش نیز اینگونه 
افراد مجبور به پرداخت معادل حق مرتع سابق بودند. آنها حق خان را 

از گوسفندان خود، همچنین مبلغي معادل همان حق مرتع مي پردازند.

1-2- مدیریت تقسیم مرتع و تعلیف دام و حل اختالفات
بر  در چهارچوب مالکیت و مدیریت خوانین و کالنتران و مالکین   

مراتع، نحوه مدیریت و تقسیم مراتع و چراي دام، به شرح زیر است:
معمواًل بنکوها و تیره هاي عشایري حق استفاده مشاعي از مرتع خود 
را داشتند، آنها درواقع این مراتع را از طریق ایل خان و کالنتران، یا 
سایر مالکان به دست آورده بودند. این مراتع بین بنکوهاي عشایري 
از طریق ریش سفیدان و با مدیریت کدخدایان و گاهی هم با حضور 
نماینده کالنتران و خوانین تقسیم بندي می شد )هر خان، یا مالک در 
درجه اول، مراتع خود را به بنکو، یا تیره هاي وابسته به طوایف خود 
میان  مراتع  تقسیم  مأمور  که  خوانین  نماینده  یا  کدخدایان،  مي داد(. 
بُر  یک  تعلیف  ظرفیت  براساس  را  مراتع  بودند،  خانوارها  و  بنکوها 
تعداد،  این  البته در مکان های مختلف  گوسفند )حدوداً 300 رأس– 

متفاوت بود( ارزیابي و سپس بین خانوارها تقسیم مي کردند. 
در حقیقت تنها منبع درآمد عشایر از طریق تعلیف دام در مرتع بود. قبل 
از سال 1341 نیز خرید جو، یا علوفه و تغذیه دستي به صورت کنونی 
رایج نبود. محدودیت حمل علوفه توسط ماشین، به دلیل نبود راه های 
خرید  و  استفاده  عدم  عوامل  از  یکي  نیز  آن   برای حمل  دسترسی 
علوفه دستي بود. عشایر سعی داشتند میزان علوفه موجود در مرتع، 
یا به عبارت دیگر ظرفیت تولیدي مرتع حفظ شود و تعداد متناسب دام 
با ظرفیت علوفه روي مراتع تعلیف کند. بنابراین، نقش ریش سفیدان و 
به خصوص کدخدایان با توجه به ساخت عشایري در این رابطه، اهمیت 
ویژه اي داشت. این افراد )ریش سفیدان و کدخدایان( قطعًا براي حفظ 
ساخت عشایري، تیره اي و بنکویي، که اهمیت زیادی داشت، همچنین 
حفظ یکپارچگي و وحدت تیره اي و رضایت افراد تیره باید در ارتباط 
با تقسیم مراتع و تعیین ظرفیت آن و مشخص کردن تعداد دام براي هر 
بنکو و خانوار به گونه ای رفتار و مدیریت مي کردند که کمترین تنش 

اجتماعي در افراد عشایر و تیره ها ایجاد شود.
به  نسبت  دام عشایر  تعداد  ملي شدن جنگل ها  از  قبل  نماند،  ناگفته 
جمعیت دام فعلي و سرانه دام خانوارهاي عشایري نیز بسیار کم بود 

)جدول 2(.
آقاي حبیب اله پیمان در کتاب ایل قشقایي صفحه 432، در ارتباط با 
اوبه  یا  خانوار  هر  تاکنون  مي نویسد:  مرتع  اجاره  حق  تقسیم  نحوه 
عشایري در ییالق از یک حق مسلم )استفاده از مراتع( برخوردار بود 

جدول 2- تعداد دام عشایر قشقایي و متوسط هر خانوار در ایل قشقایی )صفی نژاد، 1369(

متوسط دام براي هر خانوار )رأس(تعداد دام کوچک )رأس(سال

1323663،00047

13531،866،000129
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و مي توانست دام هاي خود را به آزادي در آن مراتع تعلیف کند. 
البته سهم هر خانوار به نسبت تعداد گوسفندانش توسط کدخدا 
و از طرف کالنتر، یا خان مربوطه تعیین مي شد. بدین ترتیب 
که قشالق هر تیره را کالنتر یا خان و قشالق اوبه )خانوار( را 
کدخدا تعیین مي کرد. از آنجایی که بیشتر مراتع و اراضي اقامتگاه 
تیره ها در تملک خوانین بود، افراد در مقابل استفاده از مراتع در 
مواقع مختلف و به تعداد اسکان هر ساله، تعدادي میش و بز تقدیم خان 
مي کردند. به عالوه در گذشته، ایل خان و بعدها که آنها این رسم را ترک 
کردند، کالنتران )رؤساي طوایف( در زمان مشخصی )گله گیري(، از هر 
یک صد گوسفند متعلق به تیره وابسته خود، سه رأس دریافت مي کردند. 
بین سال های 1339 تا 1341، در بیشتر موارد در قبال استفاده از مراتع 
به نسبت تعداد گوسفندان مبلغي پول پرداخت مي شد که براي قشالق کمي 

بیشتر از مراتع ییالق بود.
آنچه که از ساخت ایل و عشایر قبل از 1341 استنباط مي شود، این است 
که ریش سفیدان )رؤساي بنکو( و کدخدایان )رؤساي تیره(، نقش بسیار 
مهمي در مدیریت مراتع داشتند. این افراد در کلیه امور مراتع بدون دخالت 
نیروهاي دولتي و راهنمایي، یا کمک از آنها مدیریت می کردند و سعي 
بر این داشتند که بدون کوچک ترین تنشی، مسائل و مشکالت تیره ها و 

بنکوها را حل کنند. 
خانوارهاي عشایري با وجود اینکه در مسائل اقتصادي، استقالل نسبي 
داشتند، مستقل از جامعه ایالتی و ساختار اجتماعي- قدرتي آن، قادر 
به ادامه کوچ نشیني و زندگي عشایري نبودند. حق استفاده از مراتع در 
ییالق و قشالق و میان بند، رعایت ظرفیت مراتع متناسب با دام، رعایت 
حدود عرفی چرا توسط افراد تیره و بنکوها، تعیین یورد )اتراقگاه(، تقسیم 
داخلي مراتع برای چرا )پاییزچر- بهارچر- زمستان چر(، تعیین زمان کوچ 
و رعایت آن بدون عضویت در ساختار ایلي و پذیرفتن سلسله مراتب 
قدرتي که از ایل خان شروع و به ریش سفیدان ختم مي شد، امکان پذیر 
نبود. سلسله مراتبي که خود در قدرت دادن و پذیرفتن و رعایت آن نقش 
اساسي داشتند. عشایر در زندگي روزمره خود، با مسائل و مشکالتي در 
ارتباط با بهره برداري از منابع طبیعي مواجه مي شدند که ایجاد اختالف 
وگاهی درگیری اجتناب ناپذیر بود. این موضوع، همچنین کار سازمان یافته 
و منسجم زندگي عشایری، خودبه خود احتیاج به یک مدیر داشت که این 
سیستم پیچیده را هدایت و رهبري کند. انتخاب ریش سفیدان و کدخدایان 
معموالً حالت انتصابي نداشت و کالنتران نیز این کار را انجام نمي دادند. 

افراد یادشده اگر در بنکوها و تیره هاي خود داراي موقعیت اجتماعي 
انتخاب آنها  لیاقت و شایستگي کافي نداشتند، برای  مناسبی نبودند و 
از طرف تیره، یا بنکو تمایلی وجود نداشت. اگر افرادي داراي موقعیت 
اجتماعي مناسب و لیاقت و شایستگي کافي براي اداره امور حساس بنکو، 
یا تیره بودند و این را در میدان عمل به نمایش مي گذاشتند، قطعًا رؤساي 

طوایف نمي توانستند فرد دیگری را به این مقام منصوب کنند.
با  آقاي حبیب اله پیمان در کتاب ایل قشقایي صفحه 170 در ارتباط 
موقعیت کدخدایان مي نویسد: کدخدایان این برتري را بر سایر رؤساي بنکو 
)ریش سفیدان( دارند که نماینده رسمي خان در تیره هستند. الزمه رسمیت 
در غیر این صورت،  است.  بوده  عشایر  طرف  از  تأیید  کدخدیان  برتری 
کدخدا قادر به ریاست و اعمال قدرت نبود. مي توان گفت، این کالنتران 
طایفه نیستند که شخص را به دلخواه انتخاب و به عنوان کدخدا تعیین 
مي کنند، بلکه این بنکوها و افراد طایفه هستند که ابتدا نسبت به شخص 

ابراز تمایل مي کنند و سپس کالنتران به وي رسمیت مي بخشند.
یکي از مرتع داران استان فارس که برادرش از کدخدایان یکي از تیره هاي 
کشکولي کوچک بود، اظهار داشت سندي در دست دارد مبنی بر اینکه 
انتخاب کردند و کالنتر  به عنوان کدخدا  را  برادرش  تیره،  ریش سفیدان 
به او رسمیت داد. آقاي حبیب اله پیمان در همان منبع یادشده شرایطي 
را ازجمله موقعیت و رابطه فامیلي، قدرت سیاسي و موقعیت اجتماعي، 
تماس با کالنتران، شجاعت در ابراز عقیده، قدرت سخنگویي، آگاهي 
زیاد  تعداد  اقتصادي،  قدرت  تجار،  با  آمد  و  رفت  سیاسي،  مسائل  به 
دام و مالکیت مراتع به عنوان عوامل انتخاب فرد به عنوان کدخدا معرفي 
مي کند. با توجه به شرایط و مطالب بیان شده مي توان نتیجه گیري کرد، 
فرد انتخاب شده با این شرایط توانایی حل و فصل مسائل مهم عشایري آن 
روزگار را به صورت کدخدا منشي، واژه ای مصطلح در فرهنگ، داشته است. 
در ابتدا و قبل از ملي شدن جنگل ها و مراتع، به هم ریختگي نظام ایالتي و 
سال هاي بعد از آن نیز، ورود افسران انتظامي در میان ایالت و عشایر، این 
روابط دو طرفه را تا حدودي دستخوش تغییرات نامتناسب کرد. معمواًل 
حل و فصل اختالفات مرتعي درون تیره ها و خانوارها از طریق کدخدایان 
و باالتر از آن توسط کالنتران و خوانین، یا نمایندگان آنها انجام مي شد. 
مدارک و اسناد و نوشته هاي متعددي در بایگاني سوابق اداره مراتع در 
اداره کل منابع طبیعي استان فارس، همچنین در میان مردم وجود دارد که 
نشان دهنده حل و فصل اینگونه مسائل بدون دخالت دستگاه دولتی بوده 

است، در ادامه براي اطالع به ذکر چند مورد آن مي پردازم:

تاریخ: 1331/9/21 سند شماره 1    
بسمه تعالي

»چون اینجانب صفر حقیقي طبق دستور امریه حضرت اشرف آقاي محمدناصرخان )آخرین رئیس ایل قشقایی( براي تقسیم مراتع و مزارع 
مزروعي در بین مالکین عرب و تیره گله زن و تیره یلمه اي و جهرمي و کوهکي مأموریت داشتیم که به طور حقانیت، مالکیت سهام اشخاص نام برده 
مالکین از مراتع چراگاه دشت سیستان علیا و سفلي و متعلقات آن تقسیم نماییم. در چنین حال پس از بازدید و تعمق بسیار که به طرفین لطمه 
وارد نیاید و طرفین و مالکین به حقوق خود قانع شوند و تجاوزات به یکدیگر ننمایند، این طور به نظر اینجانب رسیده است که به سه قسمت 
تقسیم شود.« و در ادامه حد و حدود و سهم هر کدام تعیین و توسط مالکین و بزرگان روستا و عشایر امضا می شود. در اواسط دهه هفتاد به دنبال 

اختالفاتی که بین دامداران پیش آمد، این دست نوشته قدیمی توسط عشایر یلمه ای به اداره کل منابع طبیعی فارس ارائه شد.
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در این دوره معمواًل کمترین اختالف بر سر تعلیف دام در مرتع میان 
ایل خان و دیگر کالنتران و  روستاها و عشایر وجود داشت. معمواًل 
رؤساي عشایر در مناطق ییالق و قشالق بر اراضي مزروعي و دهات 
متعدد و مراتع حق مالکیت داشتند و این تسلط مالکانه فرد باعث ایجاد 
قدرت مي شد. بعد از در هم ریختن ساختار مدیریت ایل، به ویژه بعد از 
انقالب، بسیاري از مراتع عشایري توسط روستاییان تصرف، یا اجازه 
چرا به آنها داده نشد و بخشي از اراضي قابل کشت را نیز به زیر کشت 
و زرع بردند و بسیاری از ایل راه ها تصرف و تبدیل به زراعت دیم و 
غیره شد و علی رغم ممنوعیت مطلق در واگذاری راه های مسیر کوچ 
ایل نشین و حریم مربوط به آنها )ماده 2 آیین نامه اجرایی الیحه قانونی 
اصالح الیحه قانونی و احیای اراضی مصوبه اردیبهشت 59 شورای 
انقالب( بسیاری از این اراضی به طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی 

اختصاص یافت، یا تصرف شد.
ایلي و تشکیالت قدرتي– سیاسي آن،  به ساختار  با توجه  بنابراین، 
اکثریت مسائل اختالف مرتعي و غیره به صورت سلسله مراتب از طریق 
ریش سفیدان، کدخدایان، کالنتران و ایل خان حل و فصل مي شد. قهرماني 
ابیوردي )1373( در کتاب خود می نویسد: »بعد از به قدرت رسیدن 

به  رضاخان و به خاطر بعضي از مسائل سیاسي آن روزگار، افسري 
سمت  به  آیرم(  )محمود  جنوب  امیرلشگر  طرف  از  رخشا  یاور  نام 
حکومت نظامي قشقایي، یا در حقیقت ایل خان تعیین و با عده اي سرباز 
و درجه دار به مرکز ایل در اطراف فیروزآباد )قیروکارزین محل قشالق 
صولت الدوله ایل خان قشقایي بودند(، اعزام مي شود، اما به خاطر پاره اي 
مسائل که بیشتر جنبه سیاسي، یا ناتواني داشته است، از کار، بر کنار 
می شود و فرد دیگري به نام یاورمحمود خان پروین را به جاي ایشان 
به کار مي گمارند، سپس، سلطان عباس خان نیکبخت به عنوان دستیار 
از رفتار  ایل  افراد  از مدتي کالنتران و  ایشان منصوب می شود، پس 
قشقایي ها  به جنگ  منجر  درنهایت  و  ناراضي مي شوند  به شدت  آنها 
در سال 1308 با دولت مرکزي مي شود، در این سال ایل خان قشقایي 
)صولت الدوله( در زندان بوده است و همین نیز یکي از بهانه ها و علل 
جنگ سال 1308 قشقایي به شمار می رود، این جنگ درنهایت منجر به 
آزادي ایل خان از زندان رضاخان مي شود. پس از کودتاي 28 مردادماه 
سال 1332 و حوادث بعدي آن محمدناصر قشقایي )رئیس یا ایل خان 
ایل  اداره  براي  )سال 1334(.  مي شود  ایل  ترک  به  مجبور  قشقایي( 
به  تعیین و  از طرف حکومت  افسرانی  و سرپرستي طوایف قشقایي، 

مورخه : 1337/7/25 سند شماره 2   
بسمه تعالي 

»به موجب اجازه و دستور شفاهي جناب آقاي حسین قلي خان رستم )از خوانین ممسنی( به آقاي مشهدي خونکار نظري اجازه داده مي شود که 
خودش و برادرانش در کوه تنگسي رستم سکونت نموده و از مراتع و مزارع آنجا استفاده نمایند و هیچکس حق مزاحمت از نام برده و برادرانش 
از حدود چشمه تنگسي تا زرد سیاه تنگسي بخورد به آبریز منظور آباد ندارد تا آسوده خاطر مرتع چري و از زمین هاي قابل کشت کوه مزبور 
زراعت نماید. ضمنًا هر مقدار از زمین هاي حدود مزبور زراعت نماید، بهره مالکانه را روي ممیزي … به انبار نوگک تحویل نموده رسید بگیرند.«

امضاء جعفرقلي رستم 

سند شماره 3                                                                                                                     مورخه 1341/3/25
بسمه تعالي 

»درخصوص اختالف گچ قوچ خوس رباط )از روستاهای منطقه پشت بند شهرستان ممسنی( به حضور آقاي عبداله خان کشکولي )از کالنتران 
کشکولی بزرگ( و محمد کیخاکیاني نماینده آقاي زیادخان )از کالنتران دره شوری( و آقاي حاجي زکیا حصامي و جان قربان حصامي )از مالکین 
منطقه پشت بند ماهور ممسنی( با کدخدایان دو قریه جمال اسالمي و سرتیپ حیدري از این قرار توضیح )منظور توزیع و تقسیم است( و ختم 

مي گردد.« براساس این دست نویس که به امضا عبداله کشکولی و محمد کیانی رسیده به کداخدایان دو قریه نیز یک نسخه داده می شود. 

سند شماره 4                                                                                                                     مورخه 1344/9/17
بسمه تعالي 

»به حسب امر آقایان عبداله خان و محمدحسین خان کشکولي )از کالنتران کشکولی بزرگ( دو قشالق  تمام از تلخ آب و دره اشکفت یک قشالق 
تمام از سهم مالکي خود به گنج علي کهندل، پنجعلي و شمسعلي فرازي )نام خانوادگی به علت ناخوانا بودن، درست تشخیص داده نشد.( و یک 
قشالق تمام از سهم مالکي آقایان عبداله خان و محمدحسین خان و حسین خان به نمایندگي اینجانب تحویل اینان گردید. توضیحًا زمین مزروعي 
حدود تلخ آب جزء قشالق گنج علي و برادرانش شده، دیگر آقایان عبداله خان و محمدحسین خان و حسین خان حقي از زمین مزروعي آنها 

ندارند. مربوط به ایشان ها است«. حدود عرفی سه مرتع قشالقی در سند قید شده بود.
از طرف آقایان عبداله خان– محمدحسین خان و حسین خان- براتعلي نیازي لک 

امضاء و اثر انگشت چهار نفر دیگر زیر این سند است. 
این سند در سال 56/10/12 توسط افراد ذي نفع به اداره منابع طبیعي شهرستان ممسني ارائه شد. 
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نام افسران انتظامي معروف مي شوند و حکومت تصمیم مي گیرد 
ضمن حذف ایل خان، در رأس هر طایفه یک افسر قرار دهد 
تا وظایف کالنتران طوایف را در رسیدگي به شکایات و حل 
تعیین زمان کوچ و محل سکونت، استقرار  اختالفات داخلي، 
توسط  قباًل  که  کدخدایان  مدت  این  در  دهند.  انجام  غیره  و 
توسط  بار  این  مي شدند،  تعیین  تیره  افراد  تأیید  با  و  کالنتران 
افسران انتظامي تعیین و منصوب مي  شوند. در مدت 4 سال که ایل با 
این سیستم اداره شد، افسران انتظامي هیچ گاه خود را بي نیاز از کمک 
کالنتران ندیدند و در عمل اشکاالت فراواني به وجود آمد و درنهایت 
دولت مجبور شد بار دیگر سیستم معمول ایل را به جریان اندازد و 

کالنتران مسئول طایفه خود و رتق و فتق امور شوند.«
اجتماعي، سیاسي،  که ساختار  گرفت  را  نتیجه  این  مي توان  بنابراین 
فرهنگي، قومي، تاریخي عشایر و جریان تکویني آن در طول دوران 
گذشته به گونه اي توسعه و نظم یافته است که وجود ایل خان، کالنتران، 
کدخدایان و غیره به عنوان مسئول طایفه و تیره در ارتباط با بسیاري از 
مسائل خارجي و داخلي مربوط به عشایر، همچنین ریش سفیدان در 
نظم دادن و هماهنگي امور بنکوها و خانوارها جزو جدانشدنی مدیریت 
عشایر و مرتع بود و دولتمردان وقت حتي با تعیین مسئوالن جدید از 
طریق نیروهاي نظامي و انتظامي نتوانستند نظم و ساختار تکوین یافته 
را  درنهایت خود  و  نمایند  رهبري  و  هدایت  را  ساله عشایر  چندین 

بي نیاز از کمک مسئوالن قبلي ندیدند. 

1-3- مدیریت کوچ و چرا 
زمان آغاز کوچ، مدت زمان کوچ، مدت استقرار در میان بند، زمان ورود 
به مراتع قشالق، به خصوص در کوچ بهاره به گونه اي مدیریت می شد 
که ضمن تأمین امنیت در مسیر کوچ، استفاده بهینه و متناسب با توان 

اکولوژیکي و اقلیمي مناطق نیز انجام شود.
کوچ بهاره با هدف تعیین زمان مناسب ورود به ییالق به گونه اي تنظیم 
می شد که گیاهان حداکثر رشد خود را کرده باشند، اگر ورود دام به مناطق 
ییالقی به گونه اي انجام شود که گیاهان رشد رویشی را گذرانده باشند، 
چنین سیستمی مانع از چرای زودرس پوشش گیاهی می شده است. 
پوشش گیاهی مراتع ییالقی 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 فعالیت های حیاتی دارد، در نتیجه 
امکان بهره مندی از تولید پتانسیل مرتع، همچنین بهبود وضعیت و گرایش 

مراتع فراهم می شود.
و  مهم ترین  از  کوچ  آغاز  زمان  تعیین  و  حرکت  براي  تصمیم گیري 
مورد،  این  در  بود.  کدخداها  و  بنکوها  رؤساي  وظایف  حساس ترین 
تاریخ شروع کوچ تقریبًا با توافق عمومي بین تیره ها و بنکوهاي یک 
طایفه انجام می شد و رؤساي طوایف )کالنتران( نقش بسیار کمي در 
تعیین زمان حرکت داشته اند. زمان مناسب برای حرکت عشایر گاهی 
با توجه به سال نیز اندکي تفاوت داشت و تصمیم گیري در این مورد 
از چند روز تا یک هفته قبل اتخاذ مي شد. معمواًل رؤساي بنکوها در 
برگزار و در این باره  تیره، جلساتي را  به عنوان مسئول  حضور کدخدا 

مشورت می کردند. معمواًل کوچ از دورترین نقطه منطقه قشالق شروع 
مي شد و پیش بیني هاي الزم ازنظر مسیر راه، مراتع میان بند و محل هاي 
مناسب براي استراحت در نظر گرفته مي شد. بنا به گفته یکي از مطلعین، 
تصمیم گیري کلي در مورد کوچ بهاره به گونه اي بود که معمواًل 45 روز 
بعد از عید در میان بند و حدود 20 روز مانده به پایان فصل بهار همگي 
در مراتع ییالقی باشند. در مورد کوچ پاییزه به گونه اي حرکت مي کردند 
که حداقل یک بار در قشالق بارندگی شده باشد و سپس به منطقه 
پاییزه چر در قشالق وارد مي شدند. در صورتي که به دلیل نبود بارندگی، 
گیاهان موجود )یک ساله ها( مراتع قشالق به اندازه کافي سبز نشده باشند 
و نیز توقف بیشتري در ییالق امکان پذیر نبوده باشد، فاصله موجود را 
با سرعت کمتري طي و توقف را در بین راه طوالني تر مي کردند. در 
بسیاري از پاییزه چر ها به دلیل اینکه علوفه خشک در مرتع وجود داشت، 
پس از بارندگي، گیاهان یک ساله زودتر سبز می شدند و رشد مي کردند. 
معمواًل در این دوره مدیریت، چراي دام از لحاظ زمان مناسب در منطقه 
پاییزه چر، زمستانه چر و بهاره چر کاماًل رعایت مي شد که نوعی مدیریت 

مناسب بود. 
با زمان کوچ اظهار  یکي از افراد طایفه کشکولي کوچک در ارتباط 
داشت: »معمواًل از 15 الي 20 فروردین ماه شروع به حرکت مي کردیم 
ییالق  منطقه  اوایل خردادماه وارد  بودیم و  راه  و حدوداً 45 روز در 
مي شدیم«. یکي دیگر از مطلعین ایل باصري بیان می کند: »زماني که گیاه 
گون، گل هایش ریزش مي کرد، وارد ییالق مي شدیم و این زمان حدود 

20 خردادماه هر سال بود«. 
بعضي از طوایف معمواًل در هنگام حرکت ایل به سمت ییالق، قرقباناني 
نیز در منطقه قشالق مي گماردند تا از مراتع قشالق آنها در هنگام نبود 
مناطق  از  حفاظت  با  ارتباط  در  موضوع  این  کنند.  محافظت  عشایر 
پاییزه چر و مسائل دیگر همچون قطع بعضي از درختان مانند کنار و 

آتش سوزي بوده است. 
از مسائل مهم در مسیر کوچ، امنیت کوچ بود )مسائلي مانند سرقت 
ریش سفیدان  و  کدخدایان  وظایف  از  نیز  موضوع  این  که  غیره(  و 
از حرکت  قبل  بود. معمواًل  به خصوص رؤساي طوایف و کالنتران  و 
توسط  کامل  به صورت  امنیت  عشایر  بین  در  اسلحه  وجود  به خاطر 
دستگاه ایل خاني انجام مي شد و در بعضي از مقاطع زماني، سال هاي 
1300 تا 1341، که دستگاه حکومتي از لحاظ سیاسي و نظامي در 
موضع ضعف قرار داشت، امنیت توسط افراد ایل و عشایر برقرار می شد 
و با ورود افسران انتظامي به خصوص از سال 1334 بخشي از امنیت 
به عهده آنها و با هماهنگي رؤساي طوایف و تیره ها بود. نکته مهم این 
که با مدیریت زمان کوچ و مدت زمان کوچ، تعیین زمان ورود به ییالق 
و قشالق و غیره توسط کدخدایان، ریش سفیدان، کالنتران و رؤساي 
طوایف، پایداری تولید در اکوسیستم های مرتع فراهم می شد و تخریب 

ناشی از چرای زودرس کمتر اتفاق می افتاد.

ویژگي هاي این دوره 
1. مدیریت عرفی بر مراتع استان براساس ساختار اجتماعی و قدرتی 

بدون دخالت دولت 
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2. داشتن حق انتفاع و بهره برداري از مراتع توسط بهره برداران و افرادي 
که وابستگي به ساختار ایلي و عشایري داشتند )به جز روستا( و پرداخت 

حق علف چر نقدی و بیشتر غیر نقدی به خوانین 
3. عدم دخالت و کنترل دولت در مدیریت مراتع )از لحاظ حل اختالف، 
مدیریت چرا، مدیریت کوچ، برنامه ریزي و غیره( و حداقل اختالف بین 

دامداران روستایی و عشایری 
4. قطع درختان جنگلي و بوته کني برای تأمین نیازهاي سوخت افراد 

بهره بردار، همچنین تهیه سوخت )ذغال و غیره( برای شهرنشینان 
دامداران، همچنین  تعداد  میان  تناسب   .5

تعداد دام با ظرفیت چرای مراتع 
لحاظ  از  کوچ  برنامه ریزي  مدیریت   .6

زمان، مکان و امنیت توسط عشایر 
7. تقسیم بندي مراتع براي چراي دام به ویژه 
در منطقه قشالق )پاییزه چر، زمستانه چر( 
براساس تقسیم بندی مناسب، عدم استفاده 
از علوفه دستي به جز مواردی که از جو 

استفاده مي شد. 
8. با توجه به اینکه علوفه حاصل از مراتع 
دام  علوفه  تأمین  منبع  تنها  جنگل ها  و 
بهره برداران بود، از این رو، مراتع و جنگل ها 
براي  بالقوه  و  بالفعل  سرمایه  مهم ترین 
بهره برداران  و  عشایر  بودند،  بهره برداران 

وابستگي عمیقي به مرتع داشتند و در حفاظت و مدیریت مناسب آن 
مراتع،  ظرفیت  با  دام  تعداد  تناسب  ازنظر  )حفاظت  مي کردند  تالش 
تقسیم بندي مدیریتي مراتع از لحاظ زمان چرا، گماردن قرقبان براي 

حفظ آن و کنترل آتش سوزي های احتمالی(. 
نیز براساس حدود و ثغور عرفی به صورت  9. مراتع محدوده روستا 
اینکه  ضمن  می شد،  تعلیف  روستایی  دامداران  دام  توسط  مشاعی 
دامداران بزرگ دام ها را براساس حدود عرفی از مراتع عمومی )غیر از 

مراتع محدوده روستا و مراتع متعلق به عشایر( تعلیف می دادند.

1-4-مالكیت و مدیریت مراتع ایران در آستانه اصالحات 
اراضی و ملی شدن جنگل ها و مراتع 

مالکیت و  مدیریت مراتع ایران در آستانه اصالحات اراضی را می توان 
به صورت زیر تقیسم بندی کرد:

تناسب  به  دامداران  اطراف و محدوده روستاها که  1- مرتع مشاعی 
سهم زمین و نسق از آن استفاده می کردند. بر اساس بند »ب« ماده 4 
قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، مراتع غیرمشجری که با توجه به 
قانون اصالحات اراضی مصوب 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته، یا 
در تاریخ تصویب قانون ملی شدن، یا بعدها به موجب اسناد مالکیت، 
یا آرای قضایی و هیئت های رسیدگی به امالک واگذاری، در محدوده 
امالک مزروعی اشخاص قرار گرفته یا بگیرند، از شمول قانون ملی شدن 
خارج هستند. براساس ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری، مساحت 
این مراتع دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغ ها و قلمستان 

اعالم شده بود.
2- مراتع اطرف روستا معمواًل توسط دام روستاییان، که هر روستایی 
تعدادی دام داشت، چرا می شد. هدایت گله روستایی توسط یک یا چند 
چوپان انجام می شد. چوپان هنگام غروب آفتاب نزدیک روستا گله را رها 
و گوسفندان به محل آغل خود در مجاورت منزل صاحب دام می رفتند. 
گاهی افرادی دام بیش از عرف محل داشتند و فاقد زمین زراعی بودند 
و به طور شخصی خود یا چوپان، دام را در مراتع اطرف روستا چرا 

می دادند.
3- قرق یا شکارگاه سلطنتی که در کنترل 

دستگاه سلطنتی بود.
در  که  شخصی  بزرگ مالکی  مراتع   -4
یا  )خوانین(  عشایر  بزرگ مالکان  اختیار 
غیر عشایر )اربابان( بود و در ازای چرای 
دام بهره مالکانه یا اجاره می دادند )نقدی و 

بیشتر غیر نقدی(.
اطراف  و  حریم  خرده مالکی  مراتع   -5
روستا که توسط عده ای از خرده مالکان به 
ثبت رسیده بود یا بنچاق آن را داشتند و 
به صورت مستقیم یا از طریق اجاره مورد 

چرای دام قرار می گرفت.
6- مراتع میان بند )بیشتر در ایل راه عشایر 
قباًل  بود.  اتراقگاه ها  و  عبور  مسیر  و 
ایل راه ها وسیع بودند( معمواًل در اطراف مراتع روستاییان یا شهرها قرار 
اکنون  ... که  میدان معلم و  معالی آباد و  داشت )در شهر شیراز منطقه 
مسکونی است، در ایل راه و میان بند عشایر بود(. این گونه مراتع، مالک 
مشخصی نداشت و حق استفاده متعلق به کسانی بود که در ساختار ایلی 

قرار داشتند.
7- مراتع خالصه بیشتر در نواحی قشالق بود و توسط اداره مالیه )اداره 

دارایی( مستقیم یا غیرمستقیم اداره و حق التعلیف پرداخت می شد.
8- مراتعی که در اختیار سران ایالت و عشایر بود و دامداران کوچنده 
عشایری حق  و  ایالتی  نظامات  و  ساختار  به  بودن  وابسته  شرط  به 
بهره برداری داشتند و به خوانین اجاره یا سه درصد دام می دانند. این 
مراتع یا متعلق به خوانین بود یا از مالکان روستایی یا دیگر بزرگان 
خریداری می شد و در اختیار ایل و طایفه قرار می گرفت )مثاًل مراتع 
ماهور ممسنی فارس قبل از ملی شدن به قیمت 700 تومان خریداری 
شد )ازکیاء، 1374(. بخش عمده ای از مراتع کشور در اختیار این افراد 
بود و تقسیم بندی مراتع و نحوه چرای دام و اختالفات توسط کدخدایان 

که عامل ایل خان یا کالنتران بودند، مدیریت می شد.
9- مراتع مشترک قبیله ای یا خانوادگی که براساس بنچاق ها و سندهای 
دست نویس که در قلمروی ایل یا خانواده بود و از آن به عنوان مرتع و 

گاهی به عنوان »زرخرید« یاد می شد.
روستا  ساکنان  توسط  دست نویس،  یا  بنچاق  یا  زرخرید  مراتع   -10
به عنوان علف بری )درو علوفه مثل گیاه جاشیر یا کالو، نوعی ماشک 
در زیراشکوب جنگل ها(، بهره برداری و سپس توسط دام های روستا یا 

دام  توسط  معموالً  روستا  اطرف  مراتع   
دام  تعدادی  روستايی  هر  كه  روستايیان، 
داشت، چرا می شد. هدايت گله روستايی 
می شد.  انجام  چوپان  چند  يا  يک  توسط 
چوپان هنگام غروب آفتاب نزديک روستا 
گله را رها و گوسفندان به محل آغل خود 

در مجاورت منزل صاحب دام می رفتند. 
محل  عرف  از  بیش  دام  افرادی  گاهی 
داشتند و فاقد زمین زراعی بودند و به طور 
مراتع  در  را  دام  چوپان،  يا  خود  شخصی 

اطرف روستا چرا می دادند.
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صاحبان عرف یا دامداران کوچنده، تعلیف می شد و بعد از انقالب 
منجر به اختالف در بهره برداری شد. علف بری باعث می شد که 
مرتع در زمان مناسب چرا شود، ولی با از بین رفتن ایل راه ها این 
نوع مدیریت نیز به هم خورد. شخصًا بنچاق های مراتعی را دیدم 
که مهر و کابین بانوان شده بود و در هنگام حل اختالف از آن 

استفاده می شد.

2- از سال 1341 تا 1357 )پیروزی انقالب اسالمی(
شد  اعالم  مراتع  و  جنگل ها  شدن  ملي  قانون  که   ،1341 سال 
مراتع و جنگل هاي  مدیریت  ادوار  در  نقطه عطفي   ،)1341/10/27(
را  بهره برداری موجود  نظام  مراتع،  و  ملي شدن جنگل ها  بود.  کشور 
دگرگون کرد و ساختار ایلي و عشایري از لحاظ سلسله مراتب قدرت و 
تصمیم گیري دچار مشکالتی شد. در حقیقت مدیریت خصوصي حاکم 
دولتي  مدیریت  به سمت  انتقال  و  ملي کشور در حال گذار  منابع  بر 
بود و دولت در حال قانون گذاري و تدوین دستورالعمل ها، بخش نامه ها 
و آیین نامه ها براي مدیریت، مالکیت، حق انتفاع و غیره بود، بسیاري 
از روابط حاکم در سیستم مدیریتي مراتع تا پیروزي انقالب، براساس 

مدیریت عرفی و غیر دولتی بر مراتع و جنگل هاي استان بود. 

2-1- مالكیت و حق انتفاع و مدیریت 
با ملي شدن جنگل ها و مراتع کشور ساختار مالکیتي، همچنین حق 
انتفاع و بهره وري از مراتع که پیش از این توسط خوانین و مالکان واگذار 
مي شد، دستخوش تغییر شد و از ابتدا بحث صدور پروانه چراي دام 
براي صاحبان دام مستقر در مرتع، به میان آمد. بر اساس بعضي از سوابق 
موجود در پرونده اداره کل منابع طبیعی استان فارس و صحبت با برخی 
از مطلعین و حتي خوانین، تعدادي از مالکان و کالنتران و خوانین قبل 
از اعالم رسمی، از ملي شدن جنگل ها و مراتع اطالع داشتند، بعضي از 
آنها حتي پس از ملي شدن جنگل ها و مراتع، شروع به فروش مراتع 
خود به افراد و دامداران موجود در مرتع و دیگر نزدیکان خود کردند، 
در بعضي مناطق نیز با کمک افسران و نیروهاي انتظامي این کار انجام 
می شد، که بسیاري از این افراد در حال حاضر براي اثبات مالکیت، 
یا حقانیت خود اقدام به ارائه این مدارک مي کنند، گرچه این موضوع 
عمومیت نداشت. تقریبًا تا اواسط سال 1348 که براساس تبصره یک  
ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری، »ضوابط و شرایط چراي دام در 
مرتع« در مورخه 48/6/9 اعالم شد، بعد از گذشت 7 سال از قانون 
ملي شدن جنگل ها و مراتع و حذف مدیریت سابق در بهره برداری، مراتع 
به طور قانونی در اختیار دولت، ولي در عمل در اختیار مالکان قبلي 
قرار داشت. تا 1355 و قبل از انقالب اسالمي برای حدود 55درصد 
از دامداران استان فارس، کارت پروانه چرا براساس ضوابط و شرایط 

چرای دام صادر شده بود. 
لغو مالکیت، یا به عبارت بهتر حذف مدیریت خصوصی و عرفی ظاهراً 
انجام شده بود، اما در عمل روابط غیرقانوني بهره برداران و مالکان و 

خوانین در اکثر مراتع استان حاکم بود. 
در مناطق عشایري استان هرچند که ایل خان و بزرگ مالکان حذف 

شده بودند، ولي در رده هاي پایین تر مانند کدخدایان و ریش سفیدان و 
حتي کالنتران )رؤساي طوایف( حضور داشتند و بهره برداري با توجه به 
سیستم معمول عشایري انجام مي شد. آقاي حبیب اله پیمان در صفحه 

437 کتاب ایل قشقایي در این مورد مي نویسد: 
»در گذشته هر خانوار عشایري در مقابل استفاده از مزایاي زندگي در 
ایل، هنگام گله گیري، که سالي یکبار انجام می شد، موظف بود از هریک 
صد رأس گوسفند خود، سه رأس را به خان تحویل دهد و این رسم 
اگرچه اکنون به طور رسمی ملغي شده است، ولي در بسیاري از نقاط 

هنوز برقرار است.«
از زمان ملي شدن جنگل ها و مراتع کشور )1341( تا سال تصویب و 
براي  استان فارس،  اعالم ضوابط و شرایط چراي دام )48/6/9( در 
تعداد بسیار اندکي از مراتع استان، برگ »پروانه موقت چراي دام در 

مراتع ملي« صادر شده است. 
مورخه  آیین نامه  پنج  ماده  استناد  به  چرا  موقت  پروانه هاي  صدور 
1342/11/23 هیئت وزیران و به موجب تصویب نامه قانوني مورخه 
1342/7/10 بود. این برگ موقت بیشتر برای دامداران غیراستاني مانند 
دامداران اصفهان، شهرکرد، بروجن و نائین صادر شد. به همین دلیل حق 
چرا، یا حق علف چر که از طرف افراد محل به ویژه روستاییان و به ندرت 
عشایر از آنها اخذ می شد، لغو و مالکیت دولت در این مراتع اعمال شد. 
بهره برداري و  قانون حفاظت و  ماده 44 مکرر   با تصویب اصالحیه 
به خصوص تبصره ذیل آن  در سال 1349 نشان مي دهد، حتي در بعضي 
از مناطق که پروانه چرا صادر شد، یا صادر نشد، بسیاری از بهره برداران 
به روابط گذشته بین مالک و بهره بردار پایبند بودند، همچنین نشان داد: 

هنوز مالکیت و حاکمیت دولت براي مدیریت کامل بر مراتع   .1
پس از گذشت حدود 8 سال از قانون ملي شدن، اعمال نشده است. 

بسیاري از افراد هنوز بدون اخذ پروانه چرا و براساس روابط   .2
عرفي گذشته، اقدام به تعلیف دام در مراتع مي کنند. 

3. خرید و فروش، همچنین واگذاري حق بهره وري از طرف صاحبان 
عرف به دیگران وجود داشت. در حقیقت عده اي از افراد که حق عرفی 
داشتند، باگرفتن پروانه چرا دوباره این حق را به دیگران اجاره می دادند 
یا مي فروختند. بعضی از دامداران عشایری علی رغم داشتن پروانه چرا، 

یا حذف خوانین و مالکان عرفی، حق علف چری به آنها می دادند.
نکته قابل توجه این است که صدور برگ پروانه موقت چرا در مراتع، یا 
کارت پروانه چرا مستلزم رعایت اجرا و اعمال قانون ملي کردن براساس 
ماده 2 آبین نامه اجرایي قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 
1342 و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري مصوبه 1346/5/30 و 

اصالحیه بعدي آن در 1348/1/26 بود. 
یعني در حقیقت باید ابتدا دولت برای اجراي قانون، جنگل ها و مراتع 
را از طریق صدور آگهي و دیگر تشریفات قانوني ملي اعالم و سپس 
اقدام به صدور پروانه چرا می کرد، این اقدام نیاز به زمان داشت. موضوع 
امروز  تعبیر  به  یا  کشور،  مراتع  و  جنگل ها  کردن  ملي  قانون  اجراي 
در  کامل  به صورت  تا سال 1357  که  است  انفال، موضوعي  تفکیک 

استان فارس انجام نشد. 
اجرایي  آیین نامه  براساس  مراتع  ممیزي  و  چرا  پروانه  کارت  صدور 
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ضوابط و شرایط چراي دام )1348/6/9( در استان فارس برای اولین 
بار، از سال 1349 شروع شد. هیئت هاي ممیزي با توجه به بند 5 ضوابط 
و شرایط چراي دام که مدرک صدور پروانه چرا در مرحله اول را وجود 
دام و اثبات تعلق آن به دامداران مي داند، ضوابط زیر را در نظر گرفتند: 

1. وجود دام در مرتع و تعلق آن به دامدار 
2. وجود چادر عشایر )چادر سیاه( 

3. سابقه تعلیف دام 
4. مدارک کتبي 

5. سؤال از کدخدایان و ریش سفیدان 
و  کالنتران  موارد  از  پاره اي  در  و  ریش سفیدان  و  کدخدایان  معمواًل 
سایر مالکان در تعیین صالحیت و صدور کارت پروانه چرا با مأموران 
همکاري داشتند و نظر آنها اخذ می شد. اکثر مراتع متعلق به خوانین، 
کالنتران و مالکان نیز توسط هیئت ممیزي، تعیین صالحیت و سپس بین 
دامداران مستقر در این مراتع تقسیم مي شد. تمام مراتعي که متعلق به 
اینگونه افراد بود و معمواًل به دامداران صاحب همان تیره و طایفه اجاره 
داده می شد، توسط هیئت ممیزي و با توجه به قانون ملي شدن جنگل ها 
و مراتع و دیگر ضوابط، در فرم های مخصوص یادداشت می شد و ضمن 
آماربرداري و با توجه به تعداد دام و تعیین ظرفیت تخمیني مراتع، کارت 

پروانه چرا صادر می شد. ذکر این نکته الزم است که معمواًل اسامي افراد 
یک تیره، یا گاهی بنکو به همراهي تعداد دام موجود و مجاز به صورت 
مشاعي در مرتع متعلق به تیره، یا بنکو نوشته مي شد و حدود عرفي مرتع 
خانوارها در پروانه قید نمي شد، بلکه حدود عرفي تیره، یا بنکو و اسامي 

افراد ذکر مي شد. 
فهرست برداري از دامداران موجود در مراتع برای صدور کارت پروانه 
چرا گاهي با اعتراض مالکان، یا خوانین روبه رو مي شد و در بعضي از 

مواقع نیز اعتراض و مقاومتي دیده نمی شد. 
یکي از افراد عضو هیئت هاي ممیزي  اداره کل منابع طبیعي استان فارس 
آقای ابراهیم محیط، که از سال 1349 تا بعد از انقالب جزو اکیپ هاي 

ممیزي مراتع بود، خاطرات خود را چنین بیان مي کند: 
شهرستان  گور  دشت  و  موش  دشت  قند،  دشت  له واز،  دشت  »مراتع 
باصري  ایل  به پسران محمدخان ضرغامي کالنتر  متعلق  الرستان که 
بودند، بین 70 خانوار عشایر حاضر در مرتع، تقسیم شد )در حقیقت 
اسامي آنها به عنوان دامداران ذي نفع فهرست برداري شد(. این موضوع 
مورد اعتراض همسر آقاي ضرغامي قرار گرفت. مراتع کوه گرجهرم 
که متعلق به آقاي پیمان نماینده مجلس بود، بین افراد موجود در مرتع 
تقسیم شد. مراتع شش ده و قره بالغ شهرستان فسا که متعلق به قوامي ها 

کوچ عشایر به اصفهان سال 1384
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به  افراد یاد شده  نیز تقسیم شد و  بود،  ایل خمسه(  )رئیس یا کالنتر 
ید  در  که  روستایي  مراتع  از  بعضي  کردند.  اعتراض  هیئت ممیزي 
قوامي ها بود، نیز به روستاییان آن محل داده شد )به غیر از زراعت(. 
مراتع فتح اله خان جهانگیري و مراتع حسین خان کالنتر شش بلوکي نیز 
تقسیم شد. مراتع عبداله خان کشکولي، یکي از کالنتران کشکولي در 
مناطق قشالق ممسني، نیز بین افراد تقسیم شد. البته عبداله خان در 
بعضي مواقع به اتفاق هیئت ممیزي در فهرست برداري دامداران شرکت 
می کرد. بعضي از دامداران نیز برای صدور کارت پروانه چرا، کاغذ 
خرید، یا بنچاق و سایر مدارکی را، که بر خرید مرتع داللت داشته 

است، ارائه مي کردند«.
بعضي از خوانین و مالکان داراي مراتع متعدد، سعي بر این داشتند که 
بر تعدادي از مراتع گذشته خود حق انتفاع داشته باشند، این موضوع 
به عنوان مثال،  انجام می شد.  از هیئت هاي ممیزي  بعضي  با همکاري 
یکي از خوانین کشکولي  با هفده قشالق )مرتع(، کارت پروانه چرای 
چرای  پروانه های  و  مي گیرد  نظر  در  خود  نام  به  را  مراتع  از  یکي 
دو مرتع دیگر را به نام فرزند و همسرش ثبت می کند. نکته جالب 
این است که بعد از انقالب، مرتع متعلق به خودش، توسط دامداران 
روستایي تصرف مي شود. مرتع فرزندش را پیش از انقالب به دامدار 

مجاور مي فروشد و چوپانی که مرتع متعلق به همسرش را در دست 
مورد  که  مي کند  چرا  پروانه  صدور  تقاضاي  انقالب،  از  بعد  داشت، 
اعتراض ایشان قرار مي گیرد )سوابق در پرونده اداره  کل منابع طبیعي 

موجود است( .
در این دوره دولت سعي بر این داشت که با اجراي مقررات ملي کردن 
جنگل ها و مراتع از طریق ماده 20 آیین نامه اجراي قانون ملي شدن 
جنگل ها مصوبه 1342 و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري مصوبه 
1346 نخست مالکیت خود را بر منابع طبیعي تثبیت و سپس با صدور 
نظر  به  کند. ولي  اعمال  را  کارت چراي دام در مراتع، مدیریت الزم 
مي رسد، دولت نتوانست از طریق صدور پروانه چرا مدیریت الزم را 
اعمال کند. چراکه از سال تصویب قانون ملي شدن جنگل ها تا سال 
صدور پروانه چراي دام، 7 سال طول مي کشد. از سال 1349 ممیزي 
همه جانبه در استان شروع مي شود، در سال 1356 ممیزي مرتع متوقف 
می شود. نکته قابل توجه اینکه در صدور پروانه چراي دام، تنها کاري 
که انجام می شود، فهرست برداري از دامداران، شاخ شماري )شمارش 
گوسفندان( و صدور کارت پروانه چرا در حد مشاع )تیره اي( یا بنکو 

بود.
دامداران،  فیزیکي  حضور  براساس  چرا  پروانه  صدور  بنابراین 

طرح مرتعداري در استان همدان و توزیع مناسب آب در مرتع، سال 1383  
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فهرست برداري از آنها و به صورت مشاعي آن هم در سطح باالتر از 
خانوار، چیزي بیش از یک آماربرداري از وضع موجود نبود. معمواًل 
به یک  متعلق  دامداران  پروانه چرا در حد مشاع،  علي رغم صدور 
تیره و بنکو، عرف بهره برداري جداگانه و در حد خانوار و به ویژه 
در مراتع قشالقي داشتند و مساحت و حد و حدود )جهات اربعه( 
بود.  روشن  کاماًل  دامداران  براي  طبیعت  در  بهره برداري  عرف  این 
بنابراین مي توان نتیجه گرفت، برخالف صدور پروانه چرا، هیچگونه 
تعداد  به رعایت  نمي شد، حتي  اعمال  مراتع  نظام مندی در  مدیریت 
عاید  که  نتیجه اي  تنها  نمی شد.  توجهي  نیز  پروانه  در  مجاز  دام 
دولت شد، آماربرداري و مشخص کردن بهره بردار از مراتع و حذف 
ساختار  و  ایلي  سنت  به  بنا  و  گذشته  در  که  بود  بزرگ مالکانی 
تشکیالتي در عرف مشخص از مرتع مشغول بهره برداري بودند. در 
گذشته اگر این حق با دادن اجاره، یا خرید و فروش به صورت عادي 
رسمیت مي یافت، اکنون با صدور پروانه چرا رسمیت مي یابد و بدیهي 
است با توجه به وسعت مراتع استان و کمبود پرسنل اداري، اعمال 
است.  نبوده  امکان پذیر  دولت  طریق  از  مدیریت  از  جدیدي  شیوه 
این دوره را مي توان به دو دوره نیز تقسیم کرد، دوره اول بین 1341 
تا 1348، که دولت سرگرم تهیه و تدوین قانون، آیین نامه و مقررات 
مدیریت  براي  دولت  دوره،  این  در  بود.  آن  تکمیل  و  تصویب  و 
وزارتخانه اي  تصویب  و  تشکیل  به  اقدام  کشور  طبیعي  منابع  بهتر 
دوره  مي کند.   1346 سال  در  طبیعي  منابع  وزارت  نام  به  جداگانه 
و  قانون  تصویب  و  تهیه  از  پس  و   1357 تا   1349 سال  از  دوم 
شکل گیري تشکیالت منابع طبیعي است. در حقیقت ورود به مرحله 
اقدام  مانند  این دوره است و مواردی  از مشخصات  قانون  به  عمل 
به ملي کردن جنگل ها و مراتع به استناد ماده 56 قانون حفاظت و 
بهره برداری در سطح بسیار وسیع براي تفکیک اراضي منابع طبیعي 
پروانه چرا،  افراد، صدور مجوز  قانوني  اراضي  از  آن  و جداسازي 
باغ،  به زراعت،  ملي  مرتعي و  اراضي  تبدیل  براي  واگذاري  مجوز 
علوفه کاري، تأسیسات، مؤسسات دولتي و غیره از طریق ماده های 
31 و 37 و ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري، اقدام به تشکیل 
گارد جنگل براي حفاظت از منابع ملي، پیگیري تخلفات در منابع 
طرح  تهیه  پیگیري  بوته کني،  و  درخت  قطع  تخریب،  مانند  طبیعي 
مرتع داري، ایجاد صندوق عمران مراتع )1349/12/16( برای کمک 
به عمران و اصالح مراتع، تهیه و تدارکات، تولید و توزیع علوفه و 

غیره از ویژگي هاي این دوره بود. 
در ارتباط با صدور پروانه چرا به نظر مي رسد در این دوره دامداران 
واقعي، که در مراتع و در محل هاي خود مستقر بودند، صاحب پروانه 
چرا شدند، هرچند که یک به هم ریختگي کلي در ساختار مدیریتي 
ایجاد شده بود، ولي این به هم ریختگي و تبدیل مدیریت خصوصي به 
مدیریت دولتي باعث حذف کامل مدیریت قبلي نشد. بنابراین، حق 
بهره برداري، یا حق انتفاع به روال گذشته برقرار بود، با این تفاوت 
که هر دامداري که در ساخت ایلي وجود داشت و از مرتع استفاده 
مي کرد، صاحب یک مجوز رسمي دولتي شد، این مجوز رسمي باعث 
بهره بردار نشد و اختالفات  تغییر حدود عرفي تک تک خانوارهاي 

تغییر حدود جغرافیایي  و  دامداران ذي صالح  تعیین  در  را  عمده اي 
بزرگ مالکي و  به حذف  تغییر مربوط  تنها  نیاورد و  به وجود  عرفي 
بود، هرچند  تیره  و  افراد طایفه  بین  مالکان و خوانین  مراتع  تقسیم 
سال  در  جنگل ها  شدن  ملي  از  پیش  قبلي،  و صاحبان  مدیران  که 
1341، از طریق افراد ذي نفوذ در تشکیالت حاکم از ملي شدن آگاه 
می شدند و تعدادي نیز اقدام به فروش مراتع مي کردند، حتی بعد از 
ملي شدن جنگل ها و مراتع به طرق مختلف نارضایتي خود را ابراز 
مي کردند، ولي درنهایت و به مرور زمان مجبور به پذیرش حاکمیت 
ایلي  بقیه روابط  این موضوع،  به جز  منابع ملي مي شدند.  بر  دولت 
مانند کوچ، زمان ورود و خروج از ییالق و قشالق، استفاده از مراتع 
میان بند به عنوان یکي از فاکتورهاي مهم زندگي عشایري، حل بعضي 
به قوت  از مراتع و غیره  بر سر نحوه استفاده  از اختالفات موجود 
خود باقي بود و بنا به گفته یکي از کالنتران  بعضي از کارها که به 
انتظامي بود با مشورت بزرگان طوایف انجام می شد،  عهده افسران 
طریق  از  نیز  طبیعي  منابع  فعلي  حفاظتي  مأموران  از  بعضي  حتي 

همین افراد به سازمان دولتي معرفي مي شدند.
اوسط دهه هفتاد، دیداری با دو تن از کالنتران ایل قشقایی داشتم که 
ذکر آن در ارتباط با مدیریت و حل اختالف مرتع قابل توجه بود. در 
مراتع کوه شاقی در شهرستان ممسنی، اختالف مرتعی به وقوع پیوست 
که حل آن یا اطالع دقیق از گذشته، ضروری به نظر رسید، موضوع 
منابع طبیعی در  اداره کل  آقای محمد حسن خان دره شوری در  با  را 
و  مشکل  حل  به  که  دادند  مبسوطی  توضیح  ایشان  گذاشتم،  میان 
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 عدم سازش در سرمشهد کازرون نیز به آقای 
حسین خان فارسیمدان، منجر به عدم شکایت بعدی و حل مشکل شد.

2-2- مدیریت کوچ 
گذشته  دوره  روال  به  تقریبًا  کوچ،  در مورد  تصمیم گیري  و  مدیریت 
نقش  بنکوها  رؤساي  و  کدخدایان  رابطه  این  در  و  داشت  وجود 
میان بند  مراتع  اینکه  به  توجه  با  داشتند.  تصمیم گیري  در  را  مهمي 
بود  نشده  تغییرات چنداني  ایل راه عشایري دستخوش  مسیر  به ویژه 
اطراف  مراتع  از  بهره برداري  براي  بین روستا و عشایر  اختالفات  و 
روستاها و در مسیر عبور ایل افزایش چنداني نیافته بود، معمواًل روال 
کوچ عشایر در مسیرهاي عبوري آنها بدون مشکل ادامه پیدا مي کرد 
و اگر اختالفي در این موقع بروز مي کرد از طریق کالنتران و نیروهاي 

انتظامي و کدخدایان و بزرگان روستاها حل مي شد. 
ییالق  مراتع  به  ورود  براي  مناسب  زمان  و  ییالق  مراتع  از  استفاده 
در کوچ بهاره تقریبًا به صورت گذشته انجام مي شد، یعني در حقیقت 
کوچ زودرس به ندرت اتفاق مي افتاد و در ارتباط با کوچ پاییزه نیز 
به روال گذشته عمل مي شد. شایان ذکر است، بعضي از ضعف هاي 
زیر  افزایش سطح  به  افراد  تمایل  کوچ،  به  دادن  در شکل  مدیریتي 
مسیر  در  و  میان بند  مناطق  در  به ویژه  کشاورزي  محصوالت  کشت 
در  دام  تعداد  افزایش  مسطح(،  مناطق  و  دشت ها  )در  عشایر  عبور 
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)افراد جوان  دامداران جدید  افزایش  و  عشایري  خانوارهاي 
خانواده و تشکیل خانواده جدید( باعث بعضي از ناهماهنگي ها 

و نارسایي هاي مدیریتي شد.
در یک دوره سي ساله، تعداد دام در ایل قشقایي تقریبًا سه 
هر  دام  متوسط  و  برابر   1/74 کوچ رو،  خانوار  تعداد  برابر، 

خانوار، 2/74 برابر شده است )جدول 3(.

 این موضوع نشان مي دهد، تعداد دام به دلیل افزایش خانوار عشایري، 
همچنین افزایش متوسط دام در هر خانوار در مدت سی سال، سه 
مرتع  گیاهی  پوشش  به  فشار  درنتیجه  است،  یافته  افزایش  برابر 

افزایش یافته است. 
تقریبًا 80درصد دام عشایر و 57درصد دام استان متعلق به ایل قشقایي 

بود )جدول 4(.
جدول 3- تعداد خانوار و تعداد دام و متوسط دام در یک دوره سي ساله در ایل قشقایي )صفی نژاد، 1369(

تعداد دام )رأس(سال
تعداد خانوار

کوچ رو

متوسط دام خانوار

)رأس(

13236630001404047

1353186600014491129

جدول 4- تعداد کل دام و خانوارها و متوسط دام خانوارها به تفکیک روستا و عشایر در استان فارس )1353( )صفی نژاد، 1369(

متوسط دام خانوارها )رأس(کل خانوارهاکل دام )رأس(-

8780002143004روستا 

235500019300122عشایر1

323300023360014جمع 

1. منظور عشایر ایل خمسه و ایل قشقایي است.

3- سال های 1357 تا 1362 
که  ایلي،  ساختار  به  نهایي  ضربه  ایران،  اسالمي  انقالب  از  بعد 
ضربه  حدودي  تا  و  شده  تزلزل  دچار   1341 سال  در  پیش از این 
خورده بود، وارد و ساختار قدرتي آن دچار تزلزل و از هم پاشیدگي 
انتفاع، پروانه  با حق  ارتباط  از روابط گذشته، که در  شد. بسیاري 
رفت.  بین  از  داشت،  وجود  غیره  و  کوچ  بهره برداري،  نظام  چرا، 
و  تخریب ها  تشدید  در  دولت  کنترل  نبود  دولتي،  مدیریت  رکود 
تغییر کاربری ها، نبود برنامه ریزي مناسب در احیا و اصالح مراتع و 
نظام بهره برداري، شرایط ویژه سیاسي و جنگ تحمیلي علیه ایران، 
اساسي  تغییرات  و  مقررات  و  قوانین  از  بعضي  رفتن  سؤال  زیر  به 
کاربری  تغییر  ایلي عشایر،  از هم پاشیدن ساختار  نظام مدیریتي،  در 
مراتع دشتی در اطراف روستا و ایل راه عشایري به مزارع، کشت و 
زرع و از بین رفتن بعضي از ایل راه ها و ضربه وارد شدن به مراتع 
میان بند و مسیر کوچ عشایر به عنوان یک منطقه اکولوژیکي کوچ از 

ویژگي هاي این دوره است. 

3-1- مالكیت و حق انتفاع و بهره برداري 
تقریبًا تمام پروانه های چرا که قبل از انقالب صادر شده بود، اعتبار 
قانوني نداشت و بسیاري از آنها به دنبال بازدید هیئت ممیزي و شرایط 
ویژه این دوره، خودبه خود باطل شد. هیچگونه دستورالعمل مشخص 
و مدوني براي ممیزي و تعیین صالحیت دامداران از طریق سازمان 
ابالغ نشد.  استان ها  به  جنگل ها و مراتع کشور )وزارت کشاورزي( 
یا  کنترل،  هیچ  بدون  مرتع  در  دام  چرانیدن  و  مراتع  از  بهره برداري 
نظارتي از طریق دستگاه هاي دولتي انجام مي شد. بسیاري از دامداران 
خرده پا و چوپانان، افراد جوان و غیره در مراتع بهره برداري مي کردند. 
اختالفاتی بین عشایر و روستا در ارتباط با مراتع اطراف روستا، مسیر 
ایل راه ها، مراتع میان بند، همچنین در ییالق و قشالق بروز کرد و منجر 
به تعارضات بسیاري شد، به طوری که دولت در دوره بعدي، مجبور به 
تعریف حریم روستا و عدم واگذاري مسیر کوچ ایل نشینان و حریم 
مربوط به آن )ماده 2 آیین نامه اجرایي الیحه قانوني واگذاري اراضي 
در جمهوري اسالمي ایران مصوب 59/2/31 شورای انقالب( و دادن 
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پروانه چرا به دامداران روستایي از طریق شوراهاي اسالمي شد. در 
حقیقت مي توان گفت، مالکیت، یا حق انتفاع و بهره برداري داراي یک 

نظام خاص مدیریتي نبود و بهره برداران بالتکلیف بودند. 
در قشالق و به خصوص در مراتع ییالقي که مراتع عشایر در مجاورت 
مراتع روستایي و حریم روستا قرار داشت، هرچند که بنا به سنت و 
ساختار گذشته، چرا در فصل مناسب انجام می شد و موضوع تجاوز 
به مراتع دیگران وجود نداشت، اما در این دوره این مراتع بیشتر مورد 
بهره برداري بي رویه و نامناسب قرار گرفت. چراي زودرس و نگرانی 
عشایر از چرای مراتع عرفی همراه با تخریب و تصرف مناطق میان بند 
پوشش  فقر  درنهایت  و  کاهش  باعث  کوچ(،  سیستم  از  بخش  )یک 
مانند گذشته و  مراتع  از  بهره برداري  مناسب  نبود روش  گیاهي شد. 
بی اعتباری پروانه های چراي صادر شده قبل از انقالب به بهره برداری 

نامناسب کمک کرد.
بنابراین مي توان نتیجه گرفت، در این دوره مدیریت خاص بر مراتع 
اعمال نشد و هر کسي در هر جا عرفي داشت، به بهره برداري از مراتع 
مشغول بود. حق انتفاع قبل از انقالب که به واسطه پروانه چرا، یا سایر 
مدارک غیررسمي و برخي روابط خاص وجود داشت، ارزش و اعتبار 
الزم را نداشت. با توجه به از بین رفتن ساختار اجتماعي– قدرتي ایل، 
عناصر قدرتي گذشته به ویژه خوانین و مالکان مرتع، توانایي اعمال 

حق مالکیت، یا دیگر رسوم موجود را نداشتند. 

3-2- مدیریت و سیستم کوچ 
ساختار  و  عرفی  غیردولتی،  مدیریت  مبنای  بر  که  مراتع  مدیریت 
بودند،  شده  شدید  تزلزل  دچار  مي شد،  اعمال  قدرت  اجتماعي– 
بنابراین، مدیریت مناسبي در ارتباط با نحوه استفاده از مراتع، زمان 
مناسب چرا، زمان ورود و خروج دام از مرتع، کوچ و ساماندهي آن 
سیستم های  دوره  این  در  نداشت.  وجود  احتمالي  اختالفات  حل  و 
مدیریتي غیردولتي گذشته و دولتي فعلي، حاکمیتي بر روند بهره برداري 

از مراتع و جنگل ها نداشتتند. 
مراجعه به سوابق پرونده های مراتع موجود در اداره کل منابع طبیعي 
استان در خالل سال هاي 1357 تا 1362، حاکی از اطالعات بسیار 
البته در برخی مناطق که هیئت هاي ممیزي  ناچیز در پرونده ها بود. 
ترکیب مرتب و مشخصی نیز نداشت، با بازدید از مراتع، تعدادي از 
پروانه های چراي مالکان و خوانین باطل شد و افراد موجود در مرتع 

صاحب حق و عرف شدند. 
رعایت زمان بندي کوچ، که در دوره هاي قبل با ساماندهي و زمان بندي 
و نظم و ترتیب خاصي انجام می شد، چندان رعایت نمي شد و کوچ 
زودرس به خصوص کوچ بهاره، که خسارت های جبران ناپذیري را به 
عادت  یک  به صورت  مي کرد،  وارد  ییالق  و  میان بند  مناطق  گیاهان 
براي دامداران کوچنده درآمد و نتایج نامطلوب آن سال به سال بیشتر 
شد. روند تخریب و تصرف و تبدیل اراضي مسطح دشتي به خصوص 
در مناطق میان بند و ایل راه ها رو به افزایش بود، به گونه اي که مناطق 
به تدریج دچار  اکولوژیکي کوچ،  از سیستم  به عنوان بخشي  میان بند، 

تغییرات عمده و اساسی شد. 

دامدار  دام و  تعداد  میان  تعادل  به دلیل  انقالب  از  پیش  در گذشته و 
دام  تعداد  بین  تناسب  به ویژه  و  عشایري  جوامع  بر  حاکم  روابط  و 
اعمال می شد،  بزرگان و ریش سفیدان  از طریق  که  مرتع،  با ظرفیت 
تعادل نسبي بین دام و مرتع وجود داشت و به دلیل سنت پدرساالري و 
خویشاوندي نزدیک در بین عشایر، دام کمتر تقسیم می شد. هم اکنون 
بیشتر افراد عالقه مند به داشتن مرتع انفرادی و مالکیت فردي و تنسیق 
مرتع داري  طرح هاي  اجراي  به  تمایل  هستند.  مراتع  ساماندهی  و 
به صورت فردي و بهره برداري مشاعي اهمیت کمتري پیدا کرده است. 
این موضوع باعث افزایش جمعیت دامدار شد و براي آنکه یک خانوار 
معیشت و درآمد اقتصادي خود را به حد تعادل و معقول برساند، نیاز 
به نگهداري دام بیشتر داشت، درنهایت با افزایش دام، تعادل نسبی دام 
و مرتع نیز به هم خورد. این موضوع در مطالعه فاز اول بررسي مسائل 
فارس  استان  در  مرتع داري  طرح هاي  فني  و  اجتماعي–اقتصادي 

به خوبي نمایان است.
به طور کلی در این دوره، دستورالعمل و ضوابط مدونی برای مدیریت 
مرتع وجود نداشت و هرج و مرج در مدیریت و بهره برداری از مراتع 
به شدت  متولی،  دستگاه  حاکمیت  در  بالتکلیفی  و  بی ثباتی  به دلیل 

افزایش یافت.
دوره های  توضیحات  ادامه  برای  محترم  عالقه مندان  و  خوانندگان 
مدیریتی )دوره چهارم شامل سال های 1362 الی 1369 و دوره پنجم 
شامل سال های 1369 تا کنون( می توانند به شماره های بعدی نشریه 

طبیعت ایران مراجعه نمایند.
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