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طرحهاي مرتعداريدستورالعمل ممیزي و ادامه مبحث دستور جلسه: 

دکتر نعمت ا..ي، مهندس والی،مهندس بهزاد، ،(شورایعالی جنگل و مرتع)مهندس زهدي،افتخاريدکتری، مهندس خادم:حاضرین
ازمان جنگلها و مراتع)، ، مهندس علیزاده، مهندس مقیمی(بازنشسته ساژدري(شرکت سنستا)مهندسو سرکار خانم مهندس آزادي

.مهندس علمدار(نایب رییس کانون مرتعداران کشور) 

دکتر باغستانی،یاوري،مهندس مهندس فیاض، مهندس دالوري(معاون فنی اداره منابع طبیعی خراسان رضوي)،دکتر ارزانی،غایبین:
مهندس هلوان(رییس انجمن صنفی مرتعداران کشور)،مهندس پدکتر رزاقی،مهندس قزلسفلو(معاون فنی اداره منابع طبیعی گلستان)،

یوسفی.

:ارائه شده در جلسهنظرات

جلسات راهبردي مرتع بسیار مهم بوده و باید خروجی ملموس داشته باشد و موارد و مشکالت  اساسی مراتع کشور در آن مطرح -
د در خروجی این براي نجات از وضعیت فعلی به آن نیاز دارنآنچه مراتع کشورگردد و براي آنها راهکار  اندیشیده شود. اما مع االسف 

جلسات وجود ندارد.

دستورالعمل جدید داراي ایرادات قانونی، حقوقی و تعریفی است که شاید همه آنها قابل طرح در این جلسه نباشند. تعریف مراتع -
18و 17بندهاي هیرکانی شده استزاگرس وايمشجر قابل قبول نیست و همین تعریف غلط باعث صدور پروانه چرا در جنگله

هدف اصلی4دستورالعمل براياین. دباشصحیح نمی و بسیاري از تعاریف (مرتعدار روستایی) اشکال داشته و (مرتعدار عشایري)
تشکیلو خروج دام زمان ورودتعیین حدود سامانهاي عرفی، تعیین ظرفیت مراتع و تعداد دام چرا کننده و شناسایی بهره برداران، 

به نظر این دستورالعمل نمی تواند در جهت تعادل دام و مرتع حرکت کند. جنبه اجرایی دستورالعمل ضعیف بوده و آمار شده است. اما 
کالت نیز یکی از مشمراتع(تعداد بهره بردار، دام و ... ) به روز و صحیح نمی باشد. حقوق عرفی دامدارانی که ترك دامداري کرده اند

دامداري که دو سال ترك دامداري کند باید پروانه چرایش باطل شود. دستورالعمل سال دستورالعمل است که اجرا نمی شود یعنی
اکیپ 1368تا 1358از این دستورالعمل جدید بهتر است و در اجرا دستورالعمل جدید به مشکل بر خواهد خورد. در سالهاي 1381

ه سازمان جنگلها و مراتع در آن نقش کمرنگی داشته و در همین مقطع زمانی است که چوپانهاي هاي ممیزي تشکیل می شود ک
روانه چرا می شوند(به دلیل فرار دامداران بزرگ و ...) و به یکباره تعداد دام زیاد می گرددتا اینکه در سال پدامداران بزرگ نیز داراي 

سال 30ر ده سال یکبار باید از لحاظ کلیه شرایط مورد بازبینی قرار گیرند نه اینکه دوباره مراتع ممیزي می شود. مراتع اصوال ه1368
به حال خود رها شوند. ممیزي مجدد مراتع ایجاد تنشهاي اجتماعی می کند و لذا اجراي طرحهاي مرتعداري می تواند راه خوبی براي 

.... باشدبه روز رسانی آمار، حذف دامداران غیر مجاز، ترك دامداري کرده و

که شاید اوضاع را خرابتر کرده و مشکالت دوچندان شده و شاید دیگر قابل حل با ممیزي جدید بحران بزرگی حاصل خواهد شد-
نباشد. تجدید ممیزي شاید داراي مزایایی باشد اما با توجه به شرایط کشور و سازمان جنگلها و مراتع امکانپذیر نمی باشد لذا اجراي 

داري می تواند راه خوبی براي این موضوع باشد که متاسفانه به دالیل مختلف از جمله عدم تخصیص بودجه متوقف شده طرحهاي مرتع
.است

ممیزي مراتع داراي چند اشکال اساسی است. شاید بهتر باشد تاریخچه ممیزي بررسی شود و پرسیده شود که سازمان جنگلها و -
به همان میزان با اجراي آن به دنبال حل چه چیزي بود. با دانستن این مساله باید از ممیزي مراتع کی ممیزي مراتع رو شروع کرد و
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انتظار داشت که قرار بود ممیزي آنرا حل نماید. ممیزي یک مرحله گذار در مراتع ایران بود و نباید این مقدار ادامه می یافت و باید در
ممیزي مراتع قرار بود اراضی ملی را از س طرحهاي مرتعداري اداره می شدند.حاضر ممیزي وجود نداشت و همه مراتع بر اسالحا

ف هدخصوصی جدا کند همچنین اینکه در اراضی ملی بهره برداران را هم به دقت مشخص نماید. ممیزي در آن زمان در نیل به هر دو 
آن و ... نمی باشد. در اصل ممیزي مراتع، اصل و اساس موفق عمل نمود. لذا در حال حاضر نیازي به روز رسانی، تجدید تا حدود زیادي

مرتعداري کشور نیست بلکه اساس مرتعداري کشور اجراي طرحهاي مرتعداري می باشد. با تجدید ممیزي و یا به روز رسانی آن مراتع 
ي به سمت اجراي لذا هدف غایی باید گذار از ممیزدرگیر چالشهاي عظیم و بزرگی خواهند شد که قابل حل نخواهد بود. 

طرحهاي مرتعداري و حذف ممیزي در مراتع کشور باشد. 

ممیزي در واقع یک سیاست هوشمندانه در آن زمان براي اداره مراتع بدون طرح و فیلتر خوبی براي گذار از یک مرحله یا یک مقطع 
اجراي ممیزي در آن مقطع خاص چند هدف حساس تاریخی در مرتعداري کشور بود؛ نه ابزاري براي ادامه مدیریت مراتع کشور. با

:اصلی دنبال می شد

حفظ اراضی ملی یا حفظ کمیت مراتع کشور.:اول

شناسایی بهره برداران از مراتع کشور براي مرحله بعدي(که همان اجراي طرحهاي مرتعداري می باشد). :دوم

ساس ظرفیت حدودي. اجراي تعادل نسبی دام و مرتع و بهره برداري از مراتع بر ا:سوم

شناسایی و حذف دامداران خرده پا و لغو پروانه چراي آنها براي اقتصادي شدن مرتعداري.:چهارم

با ادامه سیاست ممیزي مرتع به تنهایی نمی توان مشکالت مراتع پروانه چرا دریافت می کردند. راس دام نباید 10دامداران با 
کمیسیون ات دستورالعمل و یا به روز رسانی آن چالشهاي مراتع حل نخواهد شد.کشور را حل کرد و با دستکاري و تغییر

. یک مورد هم جایی سراغ نداریم که ممیزي مراتع باطل شده باشدمی تواند ممیزي را باطل کند اما متاسفانه حتی 49بند 
فانه تبدیل به یک اصل مدیریتی براي اداره مراتع اما متاسکالم آخر اینکه ممیزي مراتع در واقع مرتعداري و مدیریت مرتع نبوده است

درصد از مراتع کشور ممیزي نشده اند که 6تا 5کشور شده است در حالیکه توان حل چالشهاي فعلی مراتع را ندارد. قابل ذکر اینکه 
راتع اساسا قابل ممیزي نمی باشد. لذا این دسته از مکرد.پیدا نمی توان به آنها ورود ودر تعریف بیابان یا جنگل قرار گرفته اند یبخش

می توان به جرات بیان کرد که یک متر مربع مرتع در کشور وجود ندارد که شرایط مرتعداري در آن حاکم باشد و ممیزي نشده باشد. 
، داده می به دامدارانی که مدعی هستند حق آنها ضایع شدهسال در مناطقی که ممیزي شده است اجازه اعتراض 2باید ظرف مدت 

سال 100با باز گذاشتن ممیزي تا اما .شد و سپس بعد از دو سال ممیزي را کنار می گذاشتیم و به مرحله جدیدي ورود می کردیم
لذا .و ما همواره در همان گام نخست حل مشکل دست و پا خواهیم زدآینده نیز مشکالت مرتعداري کشور حل نخواهد شد

اید طرحهاي مرتعداري باشد و طرحهاي مرتعداري مبناي مدیریت مراتع کشور قرار گیرند و اشکاالت و مخلص کالم اینکه اساس کار ب
.نارسایی هاي انها بررسی شده و توسط کارشناسان امر برطرف شود

وجود میلیون هکتار اراضی5/2باید یک شاخص باشد ولو با خطا. لذا پذیرش مقداري خطا در ممیزي هم قابل قبول است. حدود -
به طور دقیق و عدم توان دارد که به دلیل مشکالت نیاز به ممیزي دارند. با توجه به مشکالت فعلی مراتع کشور و عدم اجراي ممیزي 

52ماده گذر از آن لذا به نظر می رسد باید ممیزي ادامه یابد و از اینرو بر طرف کردن مشکالت دستورالعمل ممیزي مهم می باشد. 
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زیرا مرتع از عشایر گرفته می شود و به غیر عشایر اي عشایر و کارشناسان عشایري قابل قبول نیست دستورالعمل بر
.داده می شود که این مساله ایجا تبعات اجتماعی می نماید

ممیزي گذار از یک مرحله خاص در تاریخ مرتعداري کشوربا توجه به نظرات ارائه شده چند نکته مهم وجود دارد. اول اینکه -
به دلیل عدم توان گذر از مرحله اینکه هر چند سالی دستورالعمل ممیزي به روز می شود امابوده و نباید تاکنون ادامه می یافت.

دوم اینکه دستورالعمل فعلی متاسفانه از لحاظ جنبه اجرایی تصحیح شیوه نامه همت گمارده شود.ممیزي می باشد و لذا باید براي 
و بهبود تنها شیوه نامه لزوما منتج به وضعیت بهتر مراتع ممیزي نخواهد شد و لذا باید براي ر اجرایی را نداردضعیف بوده و ساز و کا

حوي تهیه شده است که سیاستهاي موجود در آن . و سوم اینکه دستورالعمل به نجنبه اجرایی آن که مهمتر است؛ نیز فکري شود
ند بند از دستورالعمل ایراد دارد که به شرح زیر می باشند. چخیلی در مسیر تعادل دام و مرتع نمی باشد. 

متر به باال هستند. در حالیکه در استان گیالن در ارتفاعات کمتر از این هم مرتع وجود 2400مراتع شمال از ارتفاع ، اشاره شده2بند
دارد. 

صل آستارا تا گلیداغی معرفی شده است اما اشاره اي به تعریف مراتع ییالقی شمال کشور، مراتع دامنه شمالی البرز حد فا2در بند 
عرض این محدوده نشده است. 

در قسمت جنگل عرض منطقه نیز تعریف شده است. 3در بند 

واحد دامی، دام دارد. عده کثیري از دامداران روستایی در کشور 10روستایی دامدار به فردي اطالق شده است که کمتر از 18در بند 
ن قرار آاین تعریف، طیف وسیعی از دامداران روستایی در اساسواحد دامی، دام دارند لذا بر 30این تعداد و عموما کمتر از بیش از 

ضمن اینکه بهتر است از دو واژه روستایی دامدار و دامدار روستایی در قانون ممیزي استفاده شود. اولی براي افرادي که نخواهند گرفت. 
واحد دامی، دام دارند. 30می دام دارند و دومی براي افرادي که بیشتر از واحد دا30کمتر از 

2و بند نهم اشاره شده است که پروانه چرا در مراتع روستایی به نام شوراي اسالمی روستا صادر می گردد و نیز در فصل 2در فصل 
.معرفی روستایی دامدار بر عهده شوراي اسالمی روستا نهاده شده است33بند 

شناسایی  دامدار ذیحق بر عهده ،مع االسف با توجه به تجربیات و شواهد دال بر تخلف هاي شورا در روستاها بهتر است در قانون
گذارند. نهیات ممیزي بوده و از شوراي اسالمی در صورت صالحدید کمک بگیرند  پروانه چرا و معرفی دامدار بر عهده شورا 

ن می کند که مراتع شمال پس از بالمعارض شدن در اختیار اداره کل جهت مدیریت قرار می گیرد. اما تبصره دوم بیا13بند 2فصل 
در سایر مناطق براي مراتع بالمعارض بر طبق قانون باید طرح مرتعداري تهیه شده و بعد از ان به مرتعدار واگذار شود. این مساله دست 

ارزش زمین در مراتع شمال کشور می باشد. این نامرگذاشته است دلیلباز ...ادارات در واگذاري و تغییر کاربري و

عمال ایندرصد پوشش ممنوع است.5عنوان شده چراي دام در ایستگاههاي تحقیقاتی و یا در مراتع کمتر از 15در فصل دوم و بند 
تر است.قانون اجرا نمی شود. اجراي قانون ضعیف از داشتن قانون قوي بدون پشتوانه اجرا به

دامدار عشایري اسکان یافته داللت دارد در حالیکه نباید هر دو قطب از وي گرفته شود. ضمن به ابطال هر دو قطب 52فصل دوم ماده 
اینکه مشخص نیست که این مراتع به چه اشخاصی و با چه ضوابطی واگذار خواهد شد. 
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ز قبیل ظرفیت چرا، مدت و زمان استفاده باعث ابطال پروانه چرا می شود. اما اشاره دارد عدم اجراي مفاد پروانه چرا ا5فصل سوم ماده 
ید پس از دو بار اخطار و در بار سوم. متاسفانه با توجه به گستردگی مراتع، کمبود نیرو و امکانات و ... بررسی یکبار مفاد پروانه چرا شا

دامداران به راحتی می توانند موارد مندرج در پروانه می دهدند نشانبعد از چندین سال نیز در یک مرتع امکانپذیر نباشد لذا این ب
چرا را رعایت نکنند. 

بیان می دارد  عدم پرداخت حقوق و عوارض قانونی موجب ابطال پروانه چرا می باشد موردي که مع االسف در بیشتر 6فصل سوم ماده 
.توسط مرتعداران رعایت نمی گرددمراتع

که عنوان شد یک مرحله گذار در مراتع ایران بوده است که متاسفانه به دالیل متفاوت به درازا کشیده شده است.  ممیزي همانگونه-
می توان مدت زمانی براي اعتراض گذاشت و به اعتراضات نیز رسیدگی کرده و سپس ممیزي را کنار گذاشت. باید با گذار از ممیزي به 

از ابتدا نیز قرار بر این بود که با گذار از ممیزي باید ناظر مرتعداري کشور باشد نه مدیر آن. تلمرحله مدیریت مرتعداري وارد شد. دو
.مرتعداري یا مدیریت اصولی بر عرصه هاي مرتعی آغاز شود و بر اساس اصول مرتعداري، مراتع کشور مورد بهره برداري قرار گیرند

ا شده و مسائل فرعی مثل ممیزي تبدیل به مشکل و مسئله اساسی شده است. به نوعی رهمرتعداري کشور اصلیمسائل و مشکالت-
مردم، مشارکت، انگیزه، مالکیت و ... مسایل اصلی است که رها شده اند. هنوز نتوانسته ایم راه را پیدا کنیم. پیچیدگی کار مرتعداري 

.ل شود بقیه مسایل را نیز با خود حل خواهد کردکشور ممیزي نمی باشد. اقتصاد دامداران مهمترین مساله می باشد که اگر ح

در ممیزي در اصول اساسی 1360پایه و اساس ما گذشته و سوابق موجود است و نمی توان آنرا نادیده گرفت. در ممیزي هاي سال -
افراد با تحصیالت گاها توسط نظر گرفته نشده است و افرادي که آنرا انجام داده اند اغلب داراي سواد الزم نبوده اند به نحوي که حتی

میلیون هکتار مراتع کشور ممیزي شده است و مناطقی که ممیزي 87میلیون هکتار از 79دیپلم انجام شده است. در حال حاضر 
نشده اند مسایل مربوط به خود را دارند(تنش هاي اجتماعی و ...). 

و آبخیزداري مراتع ،شده قبلی می باشند. آمارهاي سازمان جنگلهاآمارهاي قدیمی و مشکالت به ارث گذاشته:مشکالت ممیزي شامل
اجاره، ورثه، تداخل مراتع سال ثابت و بدون هیچ گونه تغییر می باشد. مشکالت اساسی امروز مراتع ما شامل 10بعد از کشور بعضا

د پروانه چرا و صدور پروانه به دلیل کمبود عشایري و روستایی، شوراي اسالمی روستا و حریم روستا(طرح هادي) می باشد. پول تمدی
.نیرو گرفته نمی شود

حل مشکالت شیوه نامه ممیزي ضروري می باشد. فردي سالهادر آمریکا  زندگی می کند اما همچنان پروانه چرا براي او صادر می -
در در مقایسه با ممیزي قبلی کاهش داد.را می توان تعداد دامدار و دامدرست گردد. لذا در ممیزي هاي جدید با یک بررسی و کنترل 

فصل چراي مراتع در طی .بالاستفاده باقی می ماندتعیین فصل چراي مراتع نظر مرتعدار پرسیده نمی شود و لذا دانش بومی مرتعداران 
سال تغییر 30در طی این سال ثابت مانده است در حالیکه اقلیم، ترکیب گیاهی، نوع مدیریت و بسیاري از موارد تاثیر گذار دیگر30

اشاره کرده است که اگر مرتعی وقف باشد پروانه چرا به نام زمین ملی نباید وقف شود درحالیکه در قانون ممیزي جایی پیدا کرده است. 
مالی باشد قانون مدنی بیان می دارد که واقف باید مالک 57. زیرا ماده با اصل ملی بودن مغایرت داردکهمتولی وقف صادر می گردد 

.تع ملی بدون صاحب خاص چگونه وقف هستند!؟اکه آنرا وقف می کند حال مراتع ملی بوده و سوال اینجاست که مر

در این دستورالعمل به زیر ساختهاي مهمتر است.زیر ساختهاي مرتعداري بسیاری مراتع کشور ممیزي نیست و سمشکل اسا-
روش بهره برداري و هندسه مراتع باید مشخص باشد دامداري(عشایري و دامداري) و شکل و سیاق دامداري هر دسته اشاره نشده است.
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داري می دامهايبهترین شیوهو رمه گردانیروش دامداري عشایرينه اینکه یک خط تعریف براي هر کدام در دستورالعمل بیاید. 
. نبود اطالعات یا اطالعات غلط مدیریت را غیر ممکن می سازد چگونه سازمان بدون که باید در قانون به خوبی تعریف شونددنباش

سازمان چندین سال است که روي یک برنامه کار می کند تا آمار دقیق مرتعداران، اطالعات درست می خواهد مراتع را مدیریت کند.
میزان زیادي از مراتع کشور را مراتع بهره برداران بی و ... را داشته باشد که متاسفانه هنوز بارگذاري نشده است.تعداد دام، تک قط

اما باید بحث است. اجاره ذاتا ایرادي ندارد جنگلها و مراتع. اجاره در واقع عکس العمل مردم نسبت به تصمیم سازماناجاره می کنند
رخی از مشکالت احتمالی ناشی از اجاره کم شود. درد باید عریان گفته شود تا درمان شود و نباید پنهان قانونی آن ساماندهی شود تا ب

اجاره تنها می سازمان جنگلها و مراتع به جاي ساماندهی باشد. پزشک هم از روي لباس مریض خود را معاینه نمی کند. اما متاسفانه
همگی خود مراتع را اجاره می در کشور داریم که مرتعداريانجمن صنفی 32ن کند.گوید اجاره ممنوع است و مایل است آن را پنها

لذا سازمان باید مساله را حل و آنرا ساماندهی کند نه اینکه صورت مساله را پاك کند. مسایل را باید بیان کرد و براي آن راه حل کنند.
باطل کرد. بلکه باید این عده مورد تشویق نیز قرار بگیرند. اقتصاد با معیشت عنوان نمود. نباید پروانه بهره برداري دامدار بدون دام را 

راس دام نیست و این تعداد دام سطح زندگی معیشتی است. زندگی معیشتی یعنی بخور و نمیر. 230. اقتصاد شامل فرق می کند
.باید به این تعداد از دام گله اقتصادي گفته شودبسیاري از افراد تحت این شرایط شغل خود را رها خواهند کرد و در قانون ممیزي ن

. لذا بهتر است بنویسیم "باطل کردن می گردد"یعنی ؛ ابطال صفت فاعلی به معناي باطل کردن است. لذا معنی ابطال می گردد-
ول و دوم و سوم کار را قوانین موجود بازوي اجرایی ندارند و جنبه اجرایی آن ضعیف است. مشکل اخطار اباطل می شود یا می گردد.

به معناي واقعی براي اعمال قانون مشکل می کند. قانونی که قابل دور زدن باشد، قانون نیست. ممیزي هاي قدیمی داراي ارقام و آمار 
ه از نرم . به روز سازي مساحتها با استفادغیر قابل اعتماد است. مساحتها قدیمی بوده و گاها تا بیش از دو برابر کمتر و بیشتر است

افزارها کار خیلی پیچیده اي نمی باشد و باید انجام شود. سازمان جنگلها و مراتع متولی مرتع است یا دام یا اشتغال یا واگذاري اراضی 
یا معدن. هنوز مشخص نمی باشد. این بند نیز که همه وراث باید راضی باشند بند غلطی است زیرا خیلی از وراث خارج از کشور بوده و 

مرتع قابل انتقال است. قانون جدیدي قرار است اضافه شود اگر دو سوم وراث راضی باشند ترسی به آنها امکانپذیر نمی باشد. البتهسد
.اما سوال اینجاست که سهم آن یک سوم چه می شود

ح تهیه شود تا دست کارشناس در دستورالعمل ممیزي فعال تنها ابزار کار ادارات مراتع استانها می باشد لذا باید جامع، قوي و صحی-
دفاع از مراتع باز باشد. سطح مراتع در ممیزي هاي سالهاي گذشته غالبا اشتباه می باشد و این امر خود سبب فشار مضاعف بر مراتع 

تا ضمانت می گردد. بحث اجاره و ورثه در این دستورالعمل به خوبی دیده نشده است. قانون باید با عرف تا حد امکان مشابه باشد 
به سن دیرزیستی رسیده اند و مرتعدار اجرایی داشته باشد. یکی از مشکالت مدیریتی مراتع کشور این است که مرتعداران کشور 

.جدیدي وارد سیستم نمی گردد و یا تعداد ورودي ها کم بوده و اغلب بی عالقه و بی انگیزه هستند

یش تعداد بهره بردار خواهد شد و مشکالت مرتعداري با ممیزي مجدد حل نخواهد تجدید و به روز رسانی ممیزي فقط منجر به افزا-
شد. بلکه اجراي طرحهاي مرتعداري و اصالح قوانین و ساختار منابع طبیعی تنها راه عالج مشکالت مراتع کشور است. مرتعداري و 

ن اتالف زمان در این مرحله منجر به بروز مشکالت مدیریت مراتع کشور نباید براي یک مدت و دوره طوالنی در ممیزي گیر کند. چو
به هر نحو ممکن از آن عبور کرد.بیشتر و پیچیده تر می گردد و لذا باید

حاضر تنها ابزار ادارات لنمود که گرچه ممیزي یک دوره گذار است اما به دلیل اینکه در حادر جمع بندي بحث ممیزي باید اذعان -
باید مجموعه مشکالت ممیزي مراتع از لحاظ قانون دستورالعمل و جنبه اجرایی آن جمع آوري شود و سپس منابع طبیعی می باشد لذا

اختیار دفتر فنی مرتع قرار گیرد.در
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قسمت دوم جلسه: ادامه مبحث طرحهاي مرتعداري

بهتر ساز و کار اجرایی طرحهاي از پرداختن به بحث طرحهاي مرتعداري باید پله زیر آن یا همان زیر ساخت و یا به عبارتقبل -
مرتعداري را هم دید واال با بهترین طرح مدیریتی اما فاقد ضمانت اجرایی هم نمی توان به هدف رسید. با بررسی شرایط مراتع کشور در 

راي طرحهاي می یابیم که راهی جز اجراي طرحهاي مرتعداري در کشور نداریم که مع االسف اجرا نمی گردد. باید به طریق ممکن اج
سازمان جنگلها و مراتع قرار دهیم.مرتعداري را در دستور کار 

قانون می گوید که طرح حتما باید براي همه مراتع کشور اجرا شود و کلیه مراتع کشور همانند جنگلها بر اساس طرح مدیریتی مورد -
نجام شود اما سیاست کالن مراتع را باید در سیاست گذاریها تهیه طرحهاي مرتعداري باید در سامانهاي عرفی ابهره برداري قرار گیرند. 

دید. قبل از اجراي طرح باید ابتدا سیاست جامع مراتع تهیه گردد. و سپس بر اساس آن طرحهاي مرتعداري طراحی و اجرا شوند تا 
د. طرح مدیریتی ابزاري الزم براي ضمانت اجرایی داشته باشند. مثال طرح جامعی باشد که طرحهاي کوچکتر درون آن قرار گرفته باشن

با توجه به زمان، اقلیم، شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... عوض شوند. سطح بندي در مدیریت مراتع کشور است اما رویکردها باید 
ري قوي باشد تهیه طرحهاي مرتعداري خیلی مهم است و باید دیده شود. یعنی باید براي طرحهاي مرتعداري یک سیاست کالن و باالس

.که حامی تهیه و اجراي آنها باشد

شرح خدمات -2مراحل مقدماتی(قبل از تهیه طرح) -1مرحله خالصه نمود. 9تهیه و اجراي طرحهاي مرتعداري را می توان در -
مرحله -6تصویب طرحهاي مرتعداري -5مرحله تهیه طرحهاي مرتعداري -4قرارداد طرحهاي مرتعداري -3طرحهاي مرتعداري 

پایش و ارزیابی مداوم- 9نظارت بر  طرحهاي مرتعداري - 8طرحهاي مرتعداري مرحله اجراي-7واگذاري طرحهاي مرتعداري 
طرحهاي مرتعداري. 

مرحله قبلی را بررسی و ارزیابی می کند. این مرحله 8مرحله نهم یا پایش طرحها شاید از همه مراحل دیگر مهمتر باشد زیرا برآیند 
موارد زیر می باشد: نون در سازمان جنگلها و مراتع نبوده است. چالش هاي اصلی و فعلی در تهیه طرحهاي مرتعداري شامل تاک

عدم تمکن مالی درصد زیادي از بهره برداران  - 3تهیه طرحها باید از سوي متقاضی و مجري باشد -2تهیه طرح اعتباراتحذف -1
عدم نظارت بر -6پیمانی شدن طرحهاي مرتعداري -5تانها اعتبارات اندکی دریافت می کنند) استانی شدن اعتبارات (برخی اس-4

طرحهاي مرتعداري (از یک سو با افزایش سطوح طرحها و از سوي دیگر کاهش نیروي متخصص).

، اعتبارات ی افزایش یابدلذا براي رفع این مشکالت پیشنهاد می شود که اعتبار اجراي طرحها از طریق اعتبارات عمومی و اختصاص
ص جذب سازمان جنگلها و مراتع شوند.استانی، ملی شوندو کارشناسان متخص

طرحهاي مرتعداري به طور حتم باید ادامه پیدا کنند. زیرا این طرحها هیچ گونه مشکل اساسی ندارند و مشکالت اندك آنها نیز با -
ت و زیربناي طرحهاي مرتعداري مشکل داشته و به همین دلیل ساز و کار همفکري متخصصان قابل بر طرف شدن است. اما زیر ساخ

اجرایی محکم و تضمین شده اي در کشور ندارند. تا زیر ساخت ها فراهم نباشد هیچ طرحی در مراتع کشور قابل اجرا نیست. باید 
ذاتا ایرادي ندارند. باید یگر باید پذیرفت که طرحها برخی اشکاالت طرحها را بپذیریم و آنها را برطرف کرده و به روز کنیم. اما از سوي د

رویکردها و دیدگاهها را تصحیح و به روز کرد. نظارت و پایش طرحهاي مرتعداري نیز یکی دیگر از اهم موارد اساسی در این زمینه می 
عدم داري در کشور می باشد.اي مرتعتعدد بهره بردار و تمکن مالی آنها نیز دو مشکل اساسی در روند اجراي هر چه بهتر طرحه.باشد

مدیریت گله و بلد نبودن گله داري یکی از معضالت اقتصادي نبودن مرتعداري کشور است.
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به عبارتی باید فراتر دید و از بیرون داخل را دید. مثال عشایر مرز داشته باشیم. و گسترده ايباید در تهیه طرحهاي مرتعداري دید باز-
سد و قلمرو خودش را می شناسد. لذا در طرحهاي عشایري باید بر اساس قلمرو عشایر و نیاز آنها طرح تهیه شود. سیاسی را نمی شنا

.بعد اقتصادي طرحها را می توان در جامع نگري و در نظر گرفتن قلمرو هندسه عشایر دید

نگهبان مانتی هم براي مرتعدار ندارد. مرتعدار فقط بسیاري از دامداران تمکن مالی تهیه طرح را ندارندکما اینکه تهیه طرحها هیچ ض-
ساله واگذار شوند. در این حالت وضعیت مراتع به 99است. براي ایجاد انگیزه واقعی در مرتعداران باید مراتع مانند مزارع به صورت 

خواهد رسید. شخص بنده به عنوان دلیل ایجاد انگیزه و حس تملک قطعا بهبود خواهد یافت و عواید این بهبودي نیز به دولت و مردم
میلیون پول دادم اما طرح تصویب نشد. چون مدیران کل نمی خواهند 4یک بهره بردار دو بار طرح مرتعداري تهیه کرده ام و هر بار 

طبیعی و اج به منابع. نباید مدیران و مسئوالن، چوب حرطرح هاي مرتعداري تصویب شوند چون در واگذاریها دستشان کوتاه می شود
مراتع بزنند.

مراتع باالخره باید بر اساس یک طرح مدیریتی اداره شوند و قطعا اسم آن طرح، طرح مرتعداري می باشد. لذا به اصل طرح نمی توان -
ست اما . در واقع موارد و محتوي درون طرحها قابل اصالح اایراد گرفت. اما می توان نواقص و مشکالت آنها را شناسایی و برطرف نمود

با یکی از مهمترین آنها اینکهاصل و ذات آنها خیر. طرحهاي مرتعداري چند ویژگی مثبت دارند که باید از آنها حداکثر استفاده را کرد. 
اجراي طرحهاي مرتعداري، واگذاري ها سخت می گردد. لذا مدیران منابع طبیعی با اجراي طرحهاي مرتعداري به همین دلیل مخالف 

سال یک کار غیر عاقالنه است 15سال به 30حال حاضر معضل تمدید طرحهاي مرتعداري مطرح است. تبدیل طرحها از در هستند.
که هیچ توجیه عقالنی ندارد. با توجه به کاهش نیروي دولتی در زمینه منابع طبیعی قطعا دولت نمی تواند مراتع کشور را اداره و 

مردمی منابع طبیعی صورت پذیرد. باید ساختار جدیدي تشکیل به سمت مردم یا تشکلهاي مدیریت کند و باید انتقال قدرت از دولت
قسمتهاي اجراي طرحهاي مرتعداري را تشکلهاي منابع طبیعی انجام شود که مدیریت مراتع را بهره برداران انجام دهند. باید همه 

ساده بوده و به راحتی قابل اندازه گیري باشد و دوما با مشورت و دهند و تنها نظارت را دولت انجام دهد. ضوابط نظارت هم باید اوال 
همفکري انجمنهاي صنفی مرتعداران انجام پذیرد. سپس بر اساس این ضوابط ارزیابی ها انجام شود و سیستم تشویق و تنبیه نیز وجود 

اشد.داشته ب

ي جدید به وجود آید. زیرساختهاي تصمیمات کالن باید باید رویکردهاي ما تغییر کند. ساختارهاي قدیمی عوض شود و رویکردها-
ایجاد شوند. انجمن هاي صنفی مرتعداران دکوري شده و بسیار ضعیف است. در حالیکه انجمن هاي صنفی در بسیاري از زمینه ها 

.پتانسیل باالیی دارند که باید به کار گرفته شوند و اداره و نظارت امور را بر عهده بگیرند

راي اجراي طرحهاي مرتعداري به صورت موفق به یک ساز و کار اجرایی، نیروي انسانی متخصص، بودجه، سیاست باالسري و قطعا ب-
حامی، رویکرد جدید و زیرساخت اساسی نیاز داریم. باید تک تک این موارد در این جلسات بررسی و تعیین شوند. طرحهاي مرتعداري 

وضعیت نزول یا کاهش درجهبین بروند. بلکه باید در صورت حفظ شرایط مرتع تمدید و در صورت نباید با خاتمه مدت زمان قرارداد از
بهره برداران در طرحها در صورت لزوم عوض شوند، سیاستها به روز شود، رویکردها مرتع به مرتعدار واجد شرایط دیگري واگذار شوند. 

.باید ادامه یابدتغییر کند، اصول فنی دچار تحول گردد اما طرح مرتعداري
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جمع بندي:

ممیزي -الف

باید با همفکري با کارشناسان و انجمنهاي صنفی مرتعداران ایراد دارد،اریفقانونی، حقوقی و تعاز نظردستورالعمل جدید ممیزي -
برطرف شود. 

نابع طبیعی تنها راه عالج مشکالت مشکالت دوچندان شود. اجراي طرحهاي مرتعداري و اصالح قوانین و ساختار مبا ممیزي جدید-
مراتع کشور است. مرتعداري و مدیریت مراتع کشور نباید براي یک مدت و دوره طوالنی در ممیزي گیر کند. چون اتالف زمان در این 

مرحله منجر به بروز مشکالت بیشتر و پیچیده تر می گردد و لذا باید به هر نحو ممکن از آن عبور کرد. 

یک دوره گذار در مراتع ایران بوده است اما به دالیل متعدد ادامه یافته و در حال حاضر تنها ابزار ادارات منابع طبیعی گرچه ممیزي-
می باشد لذا باید مجموعه مشکالت ممیزي مراتع از لحاظ قانون دستورالعمل و جنبه اجرایی آن جمع آوري شود و سپس در اختیار 

دفتر فنی مرتع قرار گیرد

حهاي مرتعداري طر-ب

زیر ساخت و یا به عبارت بهتر ساز و کار اجرایی طرحهاي مرتعداري را هم دید واال با بهترین طرح مدیریتی اما فاقد ضمانت باید -
اجرایی هم نمی توان به هدف رسید.

احل به دقت مورد نقد و مرحله خالصه نمود که باید تک تک این مر9مراحل مختلف اجراي طرحهاي مرتعداري را می توان در -
بررسی قرار گیرد و مشکالت و نواقص در هر یک از این مراحل برطرف شود. 

اما. کنیمروزبهوکردهبرطرفراآنهاوبپذیریمراطرحهااشکاالتبرخیباید. کنندپیداادامهبایدحتمطوربهمرتعداريطرحهاي-
طرحهايپایشونظارت. کردروزبهوتصحیحرادیدگاههاورویکردهاباید. ندارندراديایذاتاًطرحهاکهپذیرفتبایددیگرسوياز

. طرحهاي مرتعداري نباید با خاتمه مدت زمان قرارداد از بین بروند. باشدمیزمینهایندراساسیموارداهمازدیگریکینیزمرتعداري
تمدید شوند. بلکه باید در صورت حفظ شرایط مرتع توسط بهره بردار، 

باید انتقال قدرت از دولت به سمت مردم یا تشکلهاي مردمی منابع طبیعی صورت پذیرد. باید ساختار جدیدي تشکیل شود که -
مدیریت مراتع را بهره برداران انجام دهند. باید همه قسمتهاي اجراي طرحهاي مرتعداري را تشکلهاي منابع طبیعی انجام دهند و تنها 

لت انجام دهد. نظارت را دو

والسالم. 


