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طرحهاي مرتعداريدستور جلسه: 

مهندس بهزاد، ،(شورایعالی جنگل و مرتع)مهندس زهدي،افتخاريدکتر،مهندس فیاضی، مهندس خادمدکتر ارزانی، :حاضرین
مهندس مهندس پویا(دبیر کانون انجمن صنفی مرتعداران کشور)، مهندس دالوري(معاون فنی اداره منابع طبیعی خراسان رضوي)، 

مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی معاون فنی صیادنژاد(مهندس ، (مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور)نهطاهري یگا
اژدري(شرکت سنستا).مهندسو دکتر رضويو سرکار خانم مهندس آزاديدکتر نعمت ا..ي، مهندس والی،،کشور)

، (بازنشست شدند)مهندس صفرزاده(معاون فنی اداره منابع طبیعی گلستان)،مهندس قزلسفلودکتر باغستانی،یاوري،مهندس غایبین:
مهندس یوسفی.مهندس پهلوان(رییس انجمن صنفی مرتعداران کشور)،دکتر رزاقی،

:ارائه شده در جلسهنظرات

گر بخشها در سازمان جنگلها بسیار مراتع در قیاس با دیپشتیبانی مالی در حوزه مدیریت ندارد، الزم رامرتع اقتدار مدیریتدولت در -
. دفتر فنی مرتع و عواقب کم توجهی به مراتع را به مدیران ارشد منعکس گردد. باید در این زمینه همه بخشها تالش کنند اندك است

دفتر فنی بهید و دانشگاه ها هم باکشور باید فعالتر و مطالبات بیشتري در این زمینه داشته باشد. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
و تصور بر این است که در دانشگاهها کاهش یافته رشته مرتع متقاضی. باید از ظرفیتهاي موجود بهتر استفاده شود. کمک نمایندمرتع 

ریم دانشکده دا28جذابیت رشته مرتع کم شده است لذا نام این رشته به رشته مهندسی طبیعت تغییر پیدا کرده است. در حال حاضر 
رشته مهندسی طبیعت ادغام نها تدریس می شود. با این تغییر نام سه رشته مرتع، آبخیز و بیابان در شته هاي منابع طبیعی در آکه ر

قصد حذف برخی رشته ها را در برخی دانشگاه ها دارد. مختلف،شده است. وزرات علوم هم با درجه بندي دانشگاه ها به سه رتبه
دکتر ارزانی).(زي و منابع طبیعی حذف خواهد شدآموزش مجازي هم از بخش کشاور

اقدامات و تصمیمات منجر به تضعیف مدیریت مراتع شده در سازمان جنگلها و مراتع و دیگر بخشهاي کشور از جمله دانشگاه ها -
ذف رشته مرتع و . اینکه مراتع با این وسعت و اهمیت اعتبارشان این قدر اندك و یا راه اندازي رشته مهندسی طبیعت و حاست

(مهندس بهزاد).مرتعداري در کشور استتضعیفآبخیزداري همه داللت بر حرکت به سوي 

و دیگري قانون 1341دو قانون اصلی و مادر در زمینه منابع طبیعی وجود دارد یکی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب سال -
تاثیر شگرفی در منابع طبیعی کشور 1341نگلها و مراتع مصوب سال شدن ج. قانون ملی1346حفاظت و بهره برداري مصوب سال 

داشته و متاسفانه تاکنون کار عملی راجع به تاثیر قانون ملی شدن جنگلها و مراتع بر عرصه جنگلها و مراتع وجود ندارد و موارد موجود
. دلیل این امر بر عرصه مراتع را منفی دانسته اندنظري هستند. نظرات موجود هم تاثیر این قانون بر عرصه جنگلها را مثبت وهمگی

هم وجود نظام و سیستم مدیریت چند هزار ساله و کارامد مرتعداري در کشور مبتنی بر دانش بومی مرتعداران بود. با ملی شدن مراتع 
اسبی نیز جایگزین نگردید. از این نظام کارامد که حاصل دانش و تجربه چند هزارساله بود به یکباره حذف و هیچ سیستم مدیریت من

شرط مبنی بر سوي دیگر با توجه به عدم وجود نیروي انسانی، نیروي متخصص کارامد و کافی، امکانات محدود و با توجه به وجود 
(مقیاس 36-1335وجود یا عدم وجود آثار شخم، بیشتر مراتع شخم زده شدند. عکسهاي هوایی سراسري ایران یکی متعلق به سال 

-1355و عکسهاي سراسري 46-1345به بعد می باشد(عکس هاي سراسري1345) و دیگري عکسهاي متعلق به سالهاي 1:55000
با مقایسه این دو سري عکس متوجه ) می باشد که مبناي قضاوت عرصه هاي ملی از مستثنیات هستند.1:20000) (مقیاس و ...56

لذا قانون ملی شدن جنگلها و مراتع دو ضربه مهلک به عرصه مراتع ح مراتع هستیم.تغییر کاربریهاي شدید در کشور به ویژه در سط
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وارد می کند اول حذف نظام مدیریت کارامد که حاصل علم و تجربه چند هزارساله بود و دیگري کاهش سطح مراتع ناشی از تغییر 
درگیر طبیعیرات منابعااسف آور دیگر اینکه هنوز نیز ادکاربري و به زیر شخم بردن عرصه هاي مرتعی به جهت تملیک بر آنها. نکته ت

قانون سال هنوز پرونده شخم مراتع باز است.55مراتع هستند. یعنی بعد از گذشت و تغییر کاربري غیر قانونیپرونده هاي شخم 
بر خالف قانون قبلی داراي نیز داراي تاثیراتی بر عرصه مراتع بوده است که خوشبختانه1346حفاظت و بهره برداري مصوب سال 

تاثیرات مثبت بر عرصه مراتع بوده و توانسته تا حدودي جلوي تخریب مراتع را بگیرد. دو اتفاق مهم در اثر  اجراي این قانون رخ داد 
ر نمونه در این قانون می باشد که به طو3نواقص قانون قبلی برطرف شده و موارد جدیدي به آن اضافه شد. از جمله ماده اول اینکه 

اشاره شده است که باید براي همه مراتع طرح مرتعداري تهیه شود و در صورت عدم تهیه طرح مرتعداري سازمان 3ماده 1تبصره 
جنگلها موظف است با تهیه دستورالعملی براي مراتع فاقد طرح عملیات ممیزي انجام دهد و پروانه چرا براي مراتع فاقد طرح مرتعداري 

وم اینکه بالفاصله پس از تصویب این قانون وزارت منابع طبیعی ایجاد می شود که این یعنی ساز و کار دولتی اجراي قانون تهیه کند. د
فراهم می شود. تشکیالتی قوي و متخصص با رویکرد حفاظت از عرصه هاي منابع طبیعی. اولین طرح مرتعداري نیز در 1346سال 
با نظارتخلشکوه گیالن زکوه و دومین طرح مرتعداري نیز در سطح وسیع و در منطقهفیرودر منطقهدر سطح وسیع 1347سال 

میلیون هکتار 15تهیه شده و آگهی می شود. و حدود 1348دکتر گودوین تهیه می شود. اولین دستورالعمل ممیزي مرتع نیز در سال 
به بعد دو قانون مهم و سند فرادستی در عرصه مراتع و ممیزي می شود. لذا از این سالها 1350از مراتع کشور نیز تا دهه هاي 

که می گوید هر طرحی که قرار است در عرصه مراتع تهیه شود باید بر مبناي 3تشکیالت متولی آن وجود دارد. یکی قانون ماده 
باشد اما حق بهر ه برداري و باشد. بر طبق این دستورالعمل عرصه مراتع باید ملی باقی مانده و در مالکیت دولت3دستورالعمل ماده 

بخش اصلی بود. 4شامل مرتعقانون دوم ممیزي مراتع می باشد. ممیزيانتفاع از مراتع به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود. 
اول تشخیص عرصه یا حدود اربعه سامان عرفی، دوم تشخیص دامدار(ان) ذیحق بر مبناي حقوق عرفی، سوم تعیین ظرفیت چراي 

دستورالعمل جدیدي تصویب می شود که نقطه عطفی در به هم خوردن تعادل 58- 1357ع و چهارم تعیین فصل چرا. در سالهاي مرات
نفره تشکیل می شود که دستورالعمل ممیزي قبل از انقالب را منتفی می 7دام و مرتع در کشور می باشد. بعد از انقالب هیات هاي 

نفر تنها 7نفره تشکیل می شود در حالیکه از این 7) تهیه شده و هیات هاي 60ل ممیزي دهه کنند. دستورالعمل جدیدي(دستورالعم
یک نفر از بخش منابع طبیعی بوده است. همزمان بسیاري از دامداران بزرگ نیز که انسجام و نظم بهره برداري در مراتع نیز تا حدود 

ایران خارج شده و از عرصه مدیریت مراتع حذف می شوند. چوپانها و کارگران زیادي به حضور و مدیریت این افراد وابسته بوده است؛ از
در شرایط مساعد به وجود امده که عرصه ها خالی از بهره بردار شده است، تقاضاي پروانه از کشور،خارج شدهبزرگ واین دامداران

یشتر در جهت حمایت از اقشار ضعیف بوده است، براي این نفره هم با توجه به شرایط آن بازه زمانی که ب7چرا می کنند. هیات هاي 
صاحب پروانه چرا و حق بهره در این زمانلذا بخش زیادي از چوپان هاي کم تجربه و حتی کارگرانافراد پروانه چرا صادر می کنند. 

1369توجه این امر شده و در سال د. دستگاه متولی مرتع مد دامدار در این کشور زیاد می شوبرداري می گردند. و به یکباره تعدا
از زیاديسطوح1381تا سال 1369دستورالعمل جدیدي تهیه می کند که تا حدودي برخی مشکالت را حل و فصل می کند. از سال 

لی ممیزي مرتع را دستورالعمل ممیزي جدیدي تهیه می شود و دستورالعملهاي قب1381. در سال می گرددمراتع کشور ممیزي
) دستورالعمل ممیزي جدیدي تهیه می شود که متاسفانه از دستورالعمل سال 1395ر نهایت در سال گذشته (می کند. دتکمیل 
خیلی موثر عمل نماید. دو در حل مشکالت تعادل دام و مرتع به نظر نتواند ضعیف تر بوده و داراي اشکاالت حقوقی می باشد. و 1381

که در این قانون به 1371ایر ژنتیکی مصوب سال اتع وجود دارد. اولی قانون حفظ ذخطبیعی و مرقانون مهم دیگر در ارتباط با منابع 
سال در بسیاري 25حفظ گونه هاي مهم درختی و گونه بوته اي گون اشاره شده است. اشاره به گونه گون باعث شده است که در این 

که واگذاریها به اوج خود رسیده بود، کارشناسان زبده و فهیم آن زمان 70ه از مناطق از واگذاریها جلوگیري به عمل آید. در واقع در ده
گون از تاراج منابع طبیعی جلوگیري کردند. قانون دوم شیوه نامه بررسی و تعیین حقوق عرفی سازمان جنگلها و مراتع با اشاره به گونه 
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در صورت واگذاري مراتع، حقوق مرتعداري دامدار محاسبه شده مرتعداران می باشد که تبدیل به احکام دایمی شده است. در این قانون
وز و به او تحویل داده می شود. در نهایت باید اذعان نمود که بسیاري از قوانین موجود در عرصه مراتع نیاز به بازنگري داشته و باید به ر

نفر مشخص شد که اطالعات 256صاحبه و پرسشنامه با شوند. نکته مهم دیگر اینکه با توجه به تحقیق اینجانب در رساله دکتري و با م
متخصصین مرتع نسبت به مسایل حقوقی و قانونی در مراتع اندك می باشد. و این ناشی از عدم کفایت دروس حقوقی و قانونی براي 

نین مرتعداري انجام قواسال هیچ تحقیقی روي 55دانشجویان این رشته در دوره کارشناسی می باشد. در بخش تحقیقات هم در این 
(مهندس زهدي).نشده است

اینکه آنها قانونی نبوده و مردم خودشان مراتع را مدیریت می کردند و مشکلی هم نبوده است.(رژیم قبلی)هاي قبلیدر دوره-
اموال خودشان می توانستند مراتع را خوب مدیریت کنند به این دلیل بود که تعلق خاطر به مراتع خود داشتند و مراتع را جزء 

دانستند. امروز دولت براي عشایر تعیین می کند که چگونه مرتعداري کنند درحالیکه تمام اجداد این افراد دامدار بوده و به خوبی مراتع
ت. باید امروز با وجود نظارت دولت، قوانین و ... تخریب روز به روز در مراتع در حال افزایش اس.تحت مدیریت خود را اداره می کردند

اي نجات و احیاء مراتع اشتباهات و نواقص گذشته را بپذیریم و براي حل مشکالت برنامه داشته باشیم. شاید امروز آخرین شانس بر
.(دکتر رضوي). همانگونه که قبال بودبراي مرتعداري کشور استصحیح بهره بردارينظامانسجام وایجادو این شانس کشور باشد

با انجام شده است، دو تا از تیره هاي طایفه فارسی مدان ایل قشقایی در ییالق در یک عرصه نسبتا کوچکدر یک تحقیق که-
قوانینی در سالهاي اجرايزان و شدت تخریب مراتع بررسی شد و نتایج بررسی نشان داد که ماهواره اي میتصاویرعکسهاي هوایی و

شده و دچار تغییر کاربريمراتع به شدت ،راتع، افزایش بهره وري کشاورزي و ... )(قانون ملی شدن مکه بري منابع طبیعی تصویب شد
و جالبتر اینکه عرصه هاي مراتع ابتدا .و در عوض به وسعت زمینهاي کشاورزي به میزان زیادي افزوده شده استتخریب شده اند

بخش کشاورزي ابالغ وري بهرهافزایش قانون که1389سال به ویژه درتبدیل به زمینهاي زراعی و در نهایت تبدیل به باغ می شوند.
شده است. برخی بندهاي این قانون علمی و معقول بوده است اما در یک بند این قانون اشاره شده است که افرادي که داراي پرونده 

ادعا کنند. این بند باعث شده که هاي تخریب و تصرف زمین هستند به مدت یکسال زمان دارند تا در مورد مالکیت زمینهاي یاد شده 
(مهندس تخریب شوندشخم خورده و هم جمعیت افراد موجود در روستاهاي کشور زیاد شود و هم مراتع به شدت1389در طی سال 

اژدري).

قانون دراما دستورالعمل ممیزي جدید داراي اشکال است. قبال اگر عشایر اسکان می یافتند قطب مخالف انها واگذار می شد52ماده -
جدید قطب موافق هم واگذار می گردد و معلوم هم نیست که به چه شخصی و با چه شرایطی واگذار می شود. این مساله به تکه تکه 

. این در حالیست که عشایر خود با دامهایشان در محل اسکان حضور مراتع منجر خواهد شدبیشتر مراتع و بر هم خوردن هندسهشدن
متعلق به خود آنها باشد و براي آنها ایجاد انگیزه کند نه اینکه با واگذاري مراتع به افرادي که وافقمراتع قطب محداقلدارند و باید

قطب موافقمراتعمراتع روستایی و حریم را برايصالحیت و حق آنرا ندارند ایجاد تنشهاي اجتماعی کنیم. حتی می توان قوانین 
(دکتر نعمت ا...ي).عشایر اسکان یافته اجرا نمود 

به ایجاد زیرساخت براي هر طرحی از امور اساسی مدیریت می باشد و تا زیر ساخت طراحی و معرفی نشود هیچ طرح را نمی توان-
در بررسی تاریخچه مرتعداري کشور نکته مهم و باریکی وجود دارد و آن مردم(دامدار روستایی و اجرا نمود. طور موفقیت امیزي

روستا نشده است تا دامداري کند. هیچ شخصی از شهر واردهمان افراد قدیمی هستند و ، چوپان و ... ) هستند. دامداران عشایري
جامعه بهره بردار از قوانین تغییر می کنند و عوض می شوند اما مردم همان مردم هستند. جامعه مرتعداري کشور تقریبا ثابت است.

خود را بشکنند و قوانین موجود تطبیق می دهند نه اینکه با قوانین نند نه هندسی یعنی خود را بامراتع به صورت منحنی فکر می ک
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سازمان جنگلها و مراتع باید با برنامه ریزي منظم و صحیح پیش برود و به دنبال اجراي دقیق برنامه خود باشد نه کامال تغییر دهند. 
اب و تحمل هیچ پیشنهادي را ندارد. ترك دامداري نباید باعث ستوري عمل می کند و تسازمان جنگلها و مراتع داینکه آنرا رها کند. 

ابطال پروانه شود بلکه ترك مرتعداري باید باعث ابطال پروانه گردد. باید اطالعات دامداران ثبت و ضبط شود و هندسه مراتع و 
و فقط از ست و بیشتر در جهت لغو حق دامدار می باشدیکپارچگی آنها حفظ شود. در اجراي طرح مرتعداري قراردادها یک طرفه ا

. اما اگر دامداري در مرتع خود بذرپاشی کند و تولید مرتع خود را باال ببرد به او اجازه افزایش تعداد دام را نمی دامدار تعهد می گیرند
نتیجه این کار خروج .ندارندا و اصالح مراتع خود دامداران نیز انگیزه اي براي احیمنافع دامدار را سازمان لحاظ نمی کند و لذا .دهند

نخبگان از مراتع و انجمنهاي صنفی است. اینکه انجمنهاي صنفی از کارایی باالیی برخوردار نمی باشند شاید به همین دلیل و دالیل 
عملکرد مناسبی الت دامداران در حل مشکشعبه در کشور،با این تعداد مرتعدار و این همه انجمن هاي صنفی مرتعداراندیگر باشد.

.و بهره برداران کشور حل شده بود، امروز بسیاري از مشکالت مراتعتوسط این انجمنها حل شده بودمشکل 100تاکنون اگر.ندارد
ط ایده راجع به مراتع بیشتر نظر داده شده است در حالیکه باید تحقیق انجام شود. یعنی به جاي کار عملی در کشور که پایه است فق

یا منازعات بین مرتعداران و دولت، ارگانی براي داوري و حل و فصل تعیین و باید براي منازعات بین مرتعدارانهاي نظري وجود دارد.
ما در شناخت، طراحی و برنامه ریزي در مراتع مشکل . ما هنوز مشکالت مراتع خود را نمی شناسیم. نه اینکه از دولت حمایت شودشود

اساسی داریم. تا ندانیم مشکالت مراتع چه می باشد آیا می توان برنامه مناسبی براي حل معضالت مراتع ارایه کرد؟! اگر پزشک مشکل 
(مهندس خادمی).بیمار خود را خوب تشخیص ندهد آیا بیماري درمان می شود؟!

مدیریت به صورت کلی . در پی داشته استمراتع مدیریت عمیقی در تاثیرناظر بر مدیریتمی دهد که قانونتجربه در کشور نشان -
).(مهندس فیاضضعیف شده است. لذا چگونگی تقویت تشکیالت مراتع، بهبود و به روز کردن قوانین نیاز به تحقیق داردتمراتع کشور 

راجع به مردم بومی و دانش ما اطالعات اندکی باشد؛ مردم آنرا نخواهند پذیرفت. اگر قانون مطابق زندگی و معیشت و عرف مردم ن-
رفع موانع تولید به منابع طبیعی کشور بسیار صدمه زده است. به طور نمونه در منطقه افزایش بهره وري وبومی آنها داریم. قانون

براي واگذاري را هکتار2700درصد تقاضاي 100با پوشش ارسباران استاندار و نمایندگان در بهترین منطقه در موقعیت سه تیغ 
دادند که خود چنین تقاضایی بسیار جاي تعجب داشته و مایه تاسف است. واگذاري معادن در نقاط مختلف بسیار مراتع را معادن 

موجب آن کارگروهی را در را تصویب کرده است که بهبخش معدن  قانونیاست و باید براي آن راهکاري اندیشیده شود.تخریب کرده 
سازمان جنگلها و مراتع و استان ایجاد می کند و در صورت مخالفت منابع طبیعی اجازه را از کارگروه مربوطه می گیرد. کما اینکه 

مینه براي تعیین یک ماده واحده در این زلذامقابله با موراد اینچنینی ندارند.هیچ قانون تدوین شده و خاصی هم برايادارات مربوطه
رفع موانع تولید، اگر هیچ ارگانی هم با توجه به قانون جدید .ضروري می باشدحفظ مراتع از تخریب وسیع ناشی از فعالیت معادن

و بهره برداري از معدن را به شخص متقاضی می و اجازه واگذاريمی شودتشکیل اجازه واگذاري و بهره برداري را نداد یک کارگروه
(مهندس زهدي).معضل مهم در مدیریت مراتع کشور می باشد که باید براي آن فکري کرد دهد. این یک

دستورالعمل خوبی است و مشکل خاصی ندارد. این دستورالعمل در راستاي کاهش تصدي گري 1395دستورالعمل ممیزي سال -
کل اجراي قانون در کشور به چشم می خورد. باید قوانین مشکل خاصی ندارند و بیشتر مشدولت و افزایش تعلق خاطر دامداران است. 

قضات منابع طبیعی مسایل مربوط به مرتع را بدانند و با توجه به دانش منابع طبیعی و اهمیت حفظ و تبعات ناشی از تخریب مراتع، 
ن هکتاري میلیو5/6ار از مراتع قضاوت را انجام بدهند. بخش ترویج هم باید دامداران را از اهمیت هاي مراتع آگاه کند. سیصد هزار هکت

درصد مراتع ممیزي 90خراسان ممیزي نشده است. در بقیه مراتع خراسان عملیات ممیزي انجام شده است. در کل کشور نیز حدود 
ارات منابع شده اند. ابزار کار و اجراي قانون مرتع قوه قضاییه است و متاسفانه قوه قضاییه اقتدار را از سازمان جنگلها و مراتع و اد



بسمه تعالی 
)96- 05- 28(مهشتو بیستبندي جلسه جمع

٥

طبیعی گرفته است زیرا در اجرا و اعمال قانون عملکرد قابل قبولی ندارد و این ناشی از عدم آگاهی قضات به مسایل منابع طبیعی و 
(مهندس دالوري). مراتع کشور می باشد

ه مرتعداري و قوانین آن داشتند. مرتعداران قدیمی اطالعات خوبی راجع بمرتعداران قوانین را خوب می دانند و ناآگاه نمی باشند. -
ن ظرفیت مرتع را قبل از ورود به مرتع توسط افراد خبره برآورد می نمودند و بر مبناي آن دام وارد می نمودند. رفتار آنها بر مبناي قانو

و حفظ مراتع بوده است(دکتر رضوي). 

کوتاه شدن ممیزي دد. از جمله مشکالت دستورالعمل جدید قانون وحی منزل نمی باشد. باید ایرادات قانون شناسایی و برطرف گر-
می باشد و اینکه قراردادها دو طرفه و قابل پیگیري باشند نه اینکه به صورت سال 15سال به 30مراتع از از دوره حق بهره برداري

را داد، باید اداره کل منابع طبیعی حکمی از سازمان جنگلها و مراتع باشد. اگر مرتعداري تقاضاي بررسی تجدید نظر در ظرفیت مرتع
(مهندس خادم).اطالع داده شودآنرا انجام دهد. باید قوانین جدید به صورت اطالعیه یا پیامک به مرتعداران 

میلیون هکتار مراتع ممیزي نشده در کشور داریم که سطح آنها اغلب کوچک بوده و در آنها تنشهاي اجتماعی شدیدي وجود دارد.  9-
دور ؛اي انجام شده در طی این جلسات کمی جسته و گریخته بوده و از طرحهاي مرتعداري که اصل ماجرا و بحث اصلی می باشدبحثه

بسیاري از مسایل بحث می شود اما از طرحهاي مرتعداري کمتر حرفی به میان می آید. باید در این شدیم. به نحوي که راجع به 
ه، تصویب، واگذاري، قرارداد، اجرا و نظارت بر طرحهاي مرتعداري به طور جداگانه و مفصل جلسات راجع به شرح خدمات، نحوه تهی

گذشته، حال و آینده طرحهاي مرتعداري بحث انجام شود و به یک نتیجه واحد برسیم و آنرا براي بخشهاي مختلف کشور ارسال کنیم. 
روي آن کارشناسی انجام شود و اشکاالت آنرا برطرف کرد. قضات و پیشنهادات راجع به طرحهاي مرتعداري ارایه شده است. می توان

(مهندس بهزاد).منابع طبیعی نیز با نحوه قضاوت خود اقتدار سازمان جنگلها و مراتع و ادارات منابع طبیعی را از بین برده اند 

شده ارزیابیا کمک کارشناسان استانها پیگیري زیاد از طرف سازمان جنگلها و مراتع و بو رالعمل ممیزي مرتع با حساسیتدستو-
است. در ارتباط با قانون و قوانین مرتعداري در کشور سه مشکل بزرگ وجود دارد. اول در مواردي که راجع به موضوع و یا مشکلی 

شکل سوم که از راجع به موضوع و یا مشکلی، قانون داریم اما قدیمی است و به روز نمی شود و مقانونی نداریم، دوم در مورادي که
همه مهمتر است اینکه راجع به موضوع و یا مشکلی، قانون داریم و قانون مناسب و به روز است اما اجرا نمی گردد یعنی بیشتر 

. مثال قانون حفظ ذخایر ژنتیکی نیاز به مشکالت در عدم اجراي قوانین می باشد. لذا قوانین منابع طبیعی کشور ضمانت اجرایی ندارند
در طرحهاي مرتعداري یا مراتع داراي به روز و جدیددر مورد گون دارد که متاسفانه انجام نشده است. یا بحث رقومی سازيبازنگري

ممیزي از اهم موارد است که بسیاري از موارد همچون سطح مراتع، ظرفیت آنها و بسیاري از موارد ضروري دیگر را حل می کند که 
(مهندس آزادي).به فراموشی سپرده شده است امکانات و تجهیزاتمتاسفانه به دلیل نبود بودجه، 

برگزار به طور مفصل بحث شده است. در گرگان راجع به دستورالعمل جدید ممیزي مراتع انجمن صنفی مرتعداران چندین جلسه -
ر مراتع یکبار علف چین انجام می شد در ارتباط با ظرفیت مرتع قبال در اکثجمالت این دستورالعمل بند بند بررسی و تصحیح شده اند.

که االن انجام نمی شود و این باید به نوعی در طرحهاي جدید در ظرفیت مراتع در نظر گرفته شود. در ارتباط با ورود و خروج هم هر 
ر که داراي طرح بودند؛ ساله با توجه به بارش و درجه هوا اداره منابع طبیعی زمان ورود و خروج را تعیین می کند. بهترین مراتع آزادب

و بعد از تشکیل شهرك صنعتی و ساخت سیلو و ابنیه مشاهده می شود که کرده اندتغییر کاربري داده و تبدیل به شهرك صنعتی 
شهرك با نصف ظرفیت یا کمتر کار می کند. سوال اینجاست پس چرا این مقدار زمین تقاضا داده شده است. لذا بیشتر هدف زمین 

(مهندس پویا).نه ساخت شهرك صنعتی.خواري است 
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در یک استان و یا شهرستان از مناطق داراي طرح مرتعداريواگذاريدر واگذاري براي شهرك صنعتی قانون می گوید که یکبار -
اربري . بخش اعظمی از تغییرات کباید حتما با اجازه دفتر فنی مرتع باشدي براي شهرك صنعتیاما دومین واگذارامکانپذیر است

(مهندس دالوري).قانونی است و در قالب قانون به مردم واگذار می شود

ما تقریبا همه مسایل و مشکالت مرتعداري کشور را می دانیم. اما اینکه چرا در مدیریت مراتع و ایجاد رفاه براي دامدار موفق نبوده -
. باید بررسی کرد جامعه نسخه پیچی کردو بر اساس واقعیات امروزباید واقعیتهاي جامعه را دید ایم جاي سوال، تعجب و بررسی دارد. 

قانون باید باعث حفظ منابع طبیعی، تعادل دام و مرتع و در نهایت باعث اقتصادي .که چرا ما نمی توانیم قانون منابع طبیعی بنویسیم
مرتع بر علیه مردم شکایت کرده است اما اداره در استان فارس اداره شدن مرتعداري گردد نه اینکه اهرمی براي آزار مردم باشد.

آبخیزداري مردم را تشویق می کند که بادام بکارید تا به شما سند بهره برداري واگذار شود. جالب اینجاست که هر دو بخش در یک 
(دکتر ارزانی).وزارتخانه، یک سازمان، یک استان، یک اداره و یک ساختمان هستند!؟ 

العمل ممیزي جدید آمده است که در صورت واقع شدن پروانه چرا در محدوده شهرها که طرح جامع یا تفضیلی در فصل سوم دستور-
آنها به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشد به شرط رعایت و پرداخت حقوق بهره برداري توسط دستگاه متولی پروانه چرا ابطال 

بهره برداري ده ساله از مرتع و یک علوفه مراتع، تعداد دام مجاز،در نظر گرفتنباه حقوق عرفی یک مرتعدار می گردد. به طور نمون
شغل، تبدیل به یک دامدار بدونرا به او می دهند و او میلیون تومان بابت حق دامداري4تا 3کرده ومحاسبه سري ضرب و تقسیم  

(مهندس اژدري).کنندمی و بدون آینده مرتعبدون

بعد از آن قانون در سازمان ها تبدیل به آئین نامه و بخش .تغییر دادتوانرا نمی ی را که در مجلس تایید می شودقانوناغلب موارد-
طرح جامع مدیریت باید وجود داشته باشد تا تکلیف دامدار نامه می شود که روي این موارد باید کار کرد که قابل دخل و تصرف است.

نند قدیم که دامدار ییالق، قشالق، میان بند و مسیر رفت و آمد داشت. تاریخ رفت و برگشت او تقریبا در طول سال مشخص باشد. هما
درصد به مرتع آسیب رسانده و 40روز بیشتر ماندن در مرتع گاهی تا 15دامداري او در کل سال مشخص بود. مشخص بود و تکلیف

(مهندس خادم).باعث تخریب آن می شود 

در به مرتع وابسته نیست.هم طیور به مرتع وابسته نیستند. بخشهماز مراتع بسیار ناچیز است. گاو هاي شیريسهم تولید شیر-
بز راسمیلیون20گوسفند و راسمیلیون47در کشور داریم که از این میزان راس گسفند و بز میلیون67بخش تولید گوشت هم 

هزار تنی کشور(از 350گوشت درصد تولید 25رصد آن به مراتع وابسته هستند و حدود د25در کشور وجود دارد. از این میزان حدود 
و (شناسایی، ثبت و انتخاب). دو راه براي بهبود اقتصاد دامداري وجود دارد. اولی اصالح نژاد دامبخش گوسفند و بز) را  تامین می کنند

. دامداري که مرتع خود را تحویل می دهد باید در سامانه غیر دامیدوم بهبود روش دامداري براي بهبود و افزایش تولید محصوالت
. باید وضعیت موجود را خوب شناسایی کرد تا بتوان مشکل را مرتعی مجوز دامداري صنعتی بگیرد و دستورالعمل آن هم مشخص باشد

.(مهندس طاهري یگانه)حل کرد و برنامه ریزي انجام داد

نباید تنها یکبار بهاي آن به مرتعدار پرداخت شود بلکه باید مثل بقیه نقاط دنیا واگذار می شودشده واز مرتعدار گرفتهاگر زمینی-
از این مرتع درآمد داشته حق مادام العمر براي مرتعدار در نظر گرفته شود زیرا مرتعدار می توانسته خودش و فرزندانش تا ابد

(دکتر رضوي).باشند

و به سمت توسعه می رود. شاید جایی بتوان جلوي آنرا به نفع خودمان بگیریم. اما در کل نمی توان و جهان در حال تغییر است-
و را به حداقل رساندهشاید نباید جلوي توسعه و تغییرات را گرفت. باید یک قوه عاقله روي تغییرات مدیریت کند تا آثار منفی تغییرات
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. باید تغییرات همگون باشد یعنی اگر تغییري اتفاق افتاد باید تواما در مرتع، رات داشته باشیمحداکثر استفاده را با کمترین ضرر از تغیی
، به همان اندازه و یا دو برابر سطحی که هر گاه ارگانی تغییرات ایجاد کرددام و ... اتفاق بیافتد. به عبارتی تغییرات باید موزون باشد. 

ع را تقویت کند و باعث افزایش بیوماس مراتع شود. و به این ترتیب هر تغییر یا توسعه اي مراتع را تغییر کاربري می دهد باید مرات
لذا دارند جایگاه نیازبه بهترین چونکهاستایجاد مزارع اجداد طیورمثال این موضوعلزوما به ضرر منابع طبیعی و مراتع نخواهد بود.

امون خود را با کاشت علوفه دگرگون کرده و توان تولید و بیوماس را باال بردند به پیرمحیطاین مزارع در بهترین مراتع ایجاد شد اما
تغییرات ماهواره اي پیرامون این مناطق از سرسبزترین نقاط به شمار می رود.تصاویر هوایی یا عکسهايدر با مشاهده امروز نحو یکه

داري از سال و شاید در آینده در  طول زیادي از سال تغذیه دستی ح مراتع به سمتی می رود که ناچاریم دامها را در حداقل مقوسط
بهتر است مثل بسیاري از .اصل بر حفظ منابع طبیعی باشد و تغییرات را به بهترین نحو مدیریت کنیمنمائیم. باید به سمتی برویم که 

میلیون 5/4هزار تن گوشت وارد شده است. 90سال گذشته کشورها حداقل چند حوزه آبخیز را بدون هیچ تغییري نگه داري نماییم.
باشد. بین آمار و ارقام تفاوتهاي فاحشی وجود دارد و هزار تن گوشت می20راس دام هم از ایران صادر شده است که تقریبا معادل 

مراتع کشور است. قوه این مساله مدیریت در مراتع را سخت می کند لذا کدگذاري و شماره گذاري دام یک طرح ایده آل براي مدیریت 
پیگیري کند که دامها داراي کد باشند. اجراي این سیستم در حال حاضر ارزان قضاییه هم قرار شده است که دزدي دامها را به شرطی 

صیادنژاد).مهندس (و ساده است در حالیکه در گذشته چنین نبود و اجراي آن سخت بود

دلیل است که نقش مرتعداران براي دولت شناخته شده نیست. پروانه چرا براي مرتعدار اینکه دولت به مرتع توجه نمی کند به این -
نحوي نسبت به پذیرش آن بهقبل از اجراي هر سیستمی باید مردم را با آموزشآن وابسته است. خیلی مهم است زیرا معیشت او به 

(مهندس والی).ترغیب کرد

جمع بندي:

و یا موجب تغییر کاربري مراتع را فراهمتخریب زمینهمی تواند نواقص و ضعف قوانین راتع داشته و مقانون اثرات عمیقی در مدیریت -
. دارندمراتع نیاز به بازنگري موردقوانین موجود در و یا جلوي تخریب در مراتع را بگیرد. شودمراتع 

نحوه است.س با دیگر بخشها در سازمان جنگلها بسیار اندك دولت در ارتباط با مرتع اقتدار کافی ندارد، اعتبارات بخش مراتع در قیا-
کشور قانون در مراتع صحیحبا متخلفان در پرونده هاي منابع طبیعی از دالیل ضعف مدیریت مراتع کشور و اجرايقضاتبرخورد 
هستند.

ح منابع مرتعی می باشد.ایجاد انسجام و نظام صحیح بهره برداري از مراتع کشور تنها راه کار اساسی مدیریت صحی-

داراي اشکاالتی است که برخی از آنها توسط کارشناسان سازمان و انجمنهاي صنفی برطرف شده اما 1395دستورالعمل ممیزي سال -
برخی دیگر هنوز نیاز به بازنگري دارند. 

والسالم. 


