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مدیریت مرتع
»طرح های مرتع داری«

مهدی زهدی* 
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مقدمه 
پس از ملی شدن مراتع، براساس تکلیف تعیین شده در تبصره یک 
ماده سه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع )مصوب 
1346/5/30(، تهیه و اجرای طرح های مرتع داری به عنوان مهم ترین 

سیاست دولت برای مدیریت مراتع کلید خورد.
 این سیاست پس از گذشت بیش از پنج دهه، هنوز پابرجا است 
آبخیزداری کشور ا)سازمان  و  مراتع  از طرف سازمان اجنگل ها،  و 
ج.م.آ( ابه عنوان برنامه امحوری برای مدیریت دمراتع پیگیری  و اجرا 

می شود. 
تعریف  در  بهره برداری،  و  حفاظت  قانون  یک  ماده   21 بند  در 
طرح  مرتع داری آمده: »طرح  مرتع داری طرحی است که به منظور 
واقع  طبیعی  منابع  وزارت  تصویب  مورد  مرتع  از  بهره برداری 
تعریف طرح  سازمان ج.م.آ،  مقررات مصوب  در  بعدها  شود«. 
و  فنی  شیوه نامه  اول  فصل   1۹ بند  در  شد.  کامل تر  مرتع داری 
اجرایی بهره برداری از مراتع کشور )ابالغیه مورخ 13۹۹/5/11( 
و بند 15 فصل اول راهنمای تهیه و اجرای طرح های مرتع داری  
)ابالغیه مورخ دی ماه 13۹۹(، طرح مرتع داری این طور تعریف 

شده است: »سندی مشتمل بر 
مجموعه فعالیت های مربوط 
اصالح،  احیاء،  حفظ،  به 
بهینه  بهره برداری  و  توسعه 
از مراتع که در قالب برنامه 
معین  مکانی  و  زمانی 
حجم  پیش بینی  نیز  و 
هزینه  برآورد  و  عملیات 
تأیید  به  و  تهیه  و درآمد، 
کشاورزی  جهاد  وزارت 
می رسد«.  )سازمان( 
اعتبارات  عمده   بخش 
دولتی در مدیریت مراتع، 

در حداقل سه دهه  گذشته، برای اجــرای اطرح های مرتع داری تخصیص 
و هزینه شده است، ولی ابا وجود گذشت بیش از پنج دهه از تهیه و 
اجرای اایناطرح ها به عنوان اسیاست محوری دولت برای مدیریت امراتع، 
طرح های یادشده تکامل اچندانی نداشته و سازمان ج.م.آ تنها در کمتر 
از یک چهارم سطح مراتع این طرح ها را واگذار و اجرا کرده است.

طرح های مرتع داری در گذر زمان
هرچند سرآغاز مدیریت مراتع را بر مبنای طرح های مرتع داری، 
سال های پس از تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 
و مراتع )مصوب 1346( می دانیم، ولی تفکر اداره مراتع برمبنای 
طرح و اصول علمی و فنی  به سال ها قبل تر بر می گردد. در آبان 
و  وظایف  »سازمان،  عنوان  با  کتابی  خورشیدی،   132۸ سال 
چاپ  وزارت خانه  این  توسط  کشاورزی«  وزارت  برنامه های 
مقدمه  کشاورزی،  وزیر وقت  مقبل،  احمد  دکتر  آقای  که  شد  
عمیق و جالبی را برای آن نوشته و در آن به مسائل مختلف 
مقدمه  این  از  منابع طبیعی می پردازد. در بخشی  و  کشاورزی 
»میلیون ها  می دارد:  بیان 
طبیعی  مراتع  هکتار 
ما  دامپروری  که  کشور 
در  دارد،  بستگی  بدان 
بی رویه  چرای  معرض 
حفظ،  است.  نابودی  و 
این  ازدیاد  و  اصالح 
است  آن  مستلزم  مراتع 
که نوع علوفه و ارزش 
غذایی آنها، فصل چرا، 
عادات  مراتع،  ظرفیت 
اوضاع  و سایر  محلی 
و احوال بررسی شود 

 * پژوهشگر منابع طبیعی و عضو پیشین شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری
 mezohdi@yahoo.com :پست الکترونیک 

عکس 1- طرح مرتع داری آزادبر از مراتع ییالقی استان البرز، سال 13۹1 )عکس 
از: مهدی زهدی(
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گودوین کارشناس آمریکایی فائو، مدیر کل، معاونین و کارشناسان دفتر 
فنی مرتع، محققان مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی )مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع( و کارشناسان مرتع ادارات کل استان ها تشکیل شد، 
نیز از استان های مختلف شرکت داشتند.  تعداد 30 نفر از مرتع داران 
در کنفرانس یادشده مرحوم مهندس سراج که در آن مقطع کارشناس 
عنوان »طرح های  با  مقاله ای  بود،  مرتع  فنی  دفتر  مرتع داری  مسئول 
مرتع داری در ایران« تدوین و ارائه کرد که مرجع خوبی برای معرفی 
ساختار و اهداف طرح های مرتع داری بزرگ در سال های اولیه است. 
طبیعی  منابع  وزارت  تشکیل  بدو  »از  آمده  مقاله  این  از  بخشی  در 
فنی  کادر  تشکیل  به  اقدام  مداوم  کوشش  با  مرتع  فنی  دفتر  تاکنون، 
اجرای  تهیه و  برای  تهیه تجهیزات الزم  و 
خوشبختانه  که  کرده  مرتع داری  طرح های 
تشکیل  عالوه بر  توانسته  کوتاه  مدتی  در 
طرح  دو  کار،  انجام  برای  الزم  سازمان 
ساوه  زرند  و  خلشکو  مناطق  برای  کامل 
تهیه  به زودی  نیز  را  دیگر  تعدادی  و  تهیه 
 ،)134۹ )سراج،  کند«  آماده  اجرا  برای  و 
و زرند ساوه  مرتع داری خلشکو  دو طرح 
فنی  دفتر  در  شده  تهیه  طرح های  اولین 
مرتع بوده اند، ایشان می افزاید، برای تهیه و 
اجرای طرح های مرتع داری چهار اقدام مهم 

در دفتر فنی مرتع انجام شد: 
مطالعات  )منظور  فنی  و  اجتماعی  اطالعات  و  آمار  الف( جمع آوری 

الزم برای تهیه طرح بوده است(.
ب( تشکیالت و کادر فنی
ج( اجرای طرح و نظارت

د( برنامه های آموزشی و سازمان آینده
باید  مرتع داری  جامع  طرح  یک  تهیه  برای  می کند،  بیان  همچنین 
بازدیدهای صحرایی  براساس  اطالعاتی  و  انجام  منطقه  در  مطالعاتی 

جمع آوری شود که این اطالعات عبارتند از: 
• اطالعات اجتماعی، جمعیت، روستاها، وضعیت اقتصادی، زراعت، 
محصوالت زراعی و سایر امکانات موجود، تعداد و انواع دام موجود 

و بررسی اوضاع دامداری و نحوه استفاده از مرتع
نوین  روش های  از  استفاده  با  قسمت  این  در  فنی؛  اطالعات   •
همچون  منطقه  طبیعی  اوضاع  خصوص  در  اطالعاتی  آماربرداری، 
آب و هوا، پوشش گیاهی، تعیین روش بهره برداری، اقدامات اصالحی 
جاده سازی،  آغل،  و  آبشخوار  احداث  علوفه کاری،  قرق،  همچون 
و  دامی  تولیدات  مبنای  بر  اقتصادی  محاسبات  غیره،  و  آب  ذخیره 
نقشه ها  تهیه   فنی  بررسی های  در  می شود.  تهیه  و  برداشت  غیره 
براساس عکس های هوایی استوار بوده که توسط وزارت منابع طبیعی 
و  تهیه  برای  می شد.  داده  سفارش  کشور  نقشه برداری  سازمان  به 
گروه  چهار  مرتع  فنی  دفتر  مرتع داری  قسمت  در  طرح ها،  اجرای 
نقشه  تهیه  گروه  صحرایی،  گروه های  شناسایی،  گروه  با عنوان: 
وظیفه  آزمایشگاهی  گروه  گرفت.  شکل  آزمایشگاهی  گروه  و 
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تا از روی بصیرت طرح مناسبی برای مرتع داری هر ناحیه تنظیم و 
عملی شود« )بی نام، 132۸(. چند نکته بسیار مهم و قابل توجه در این 
بخش از صحبت های ایشان دیده می شود؛ اول اینکه در هفتاد سال 
قبل نیز چرای بی رویه را یکی از مهم ترین عوامل نابودی مراتع بیان 
می دارد و در ادامه به نکات بسیار مهمی اشاره می کند که با توجه به 
عدم توسعه علم مرتع داری در آن زمان، دیدگاه ایشان به عنوان وزیر 
کشاورزی بسیار جالب و ستودنی است. در این مطلب به ارزش غذایی 
گیاهان علوفه ای، تعیین فصل مناسب چرا، ظرفیت مرتع و درنهایت 
به مسئله مهم عادات محلی که همانا مسائل عرفی در هر محل است، 
)آگاهی(  بصیرت  روی  از  باید  می دارد؛  بیان  همچنین  می کند.  اشاره 

طرح مناسبی برای مرتع داری در هر ناحیه 
تنظیم شود، یعنی ایشان به این مسئله مهم 
نیاز به طرح  از مراتع کشور  ناحیه  که هر 
مناسب خود دارد به خوبی و درستی واقف 

بوده و اشاره می کند.
کارشناسان  حضور  با   1347 سال  در 
مرتع  و  جنگل  آموزشکده  در  آمریکایی 
دوره  پایان  پروژه  انجام  به منظور  گرگان، 
طرح  اولین  آموزشکده،  این  دانشجویان 
مرتع داری به عنوان یک دوره آموزشی در 
مراتع همند آبسرد دماوند توسط دانشجویان 
گودوین پرفسور  راهنمایی  با  آموزشکده 

)Dr. D. L. Goodwin( از کارشناسان فعال فائو در ایران، تهیه شد. 
الگوی تهیه این طرح، از طرح های مرتع داری در آمریکا اقتباس شده بود 
که عمومًا در سطوح وسیع تهیه و اجرا می شوند. در سال های بعد دفتر 
فنی مرتع با شناسایی و انتخاب مراتعی در استان های مختلف، تعدادی 
از این طرح ها را که بعدها به طرح های مرتع داری بزرگ معروف شدند، 
تهیه کرد )زهدی، 13۹7(. با  این وجود، تهیه و اجراي طرح هاي مرتع داري 
به طور رسمی از سال 134۸ جزو وظایف قانوني وزارت منابع طبیعي 
قرار گرفت. بعد از تشکیل وزارت منابع طبیعي و ایجاد دفتر فني مرتع، 
اعتباري  با ردیف  تولید علوفه«  در سال 134۸ »طرح مرتع داري و 
خاص در برنامه های این دفتر پیش بینی شد )بی نام، Zohdi .)13۸۸ و 
همکاران )201۸(، بیان می کنند، طبق مفاد تبصره یک ماده سه قانون 
حفاظت و بهره برداری، هر نوع بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی 
مستلزم تهیه طرح  است و سیاست دولت در ارتباط با مدیریت مراتع 
بر پایه این قانون شکل گرفت. با وجود آنکه برخی از طرح ها همچون 
طرح های جنگل داری از یکی دو دهه قبل از تصویب قانون حفاظت 
و بهره برداری تهیه و اجرا می شدند، این قانون دولت را مکلف نمود تا 
هر گونه بهره برداری از عرصه های طبیعی در قالب طرح انجام شود. 
برای  مراتع  آموزشی  »کنفرانس  باعنوان  مرتع داری  کنفرانس  اولین 
سنتو  مرکزی  پیمان  سازمان  حمایت  با  مرتع«  فنی  کادر  و  دامداران 
)Cento( در روزهای چهارم تا هشتم مهر  ماه سال 134۹ در ایستگاه 
و  با حضور  که  پنج روزه  کنفرانس  این  در  برگزار شد.  آبسرد  همند 
دکتر  سنتو،  کارشناسان خارجی  طبیعی،  منابع  وزیر  معاون  سخنرانی 

طبیعی  مراتع  هکتار  میلیون ها 
بستگی  بدان  ما  دامپروری  که  کشور 
دارد، در معرض چرای بی رویه و نابودی 
است. حفظ، اصالح و ازدیاد این مراتع 
و  علوفه  نوع  که  است  آن  مستلزم 
آنها، فصل چرا، ظرفیت  ارزش غذایی 
و  اوضاع  سایر  و  محلی  عادات  مراتع، 
از روی بصیرت  تا  بررسی شود  احوال 
طرح مناسبی برای مرتع داری هر ناحیه 

تنظیم و عملی شود
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عکس 2- اجرای عملیات اصالح و احیاء در مراتع )مراتع قشالقی استان البرز( )عکس ها از: مهدی زهدی(

جمع آوری  علوفه  نمونه های  توزین  گیاهی،  گونه های  شناسایی 
است.  داشته  عهده  بر  را  اطالعات  و  طرح ها  بایگانی  و  شده 
سوم  روزهای  در  که  کشور  مرتع  کارشناسان  کنفرانس  دومین  در 
فریدون  مهندس  شد،  برگزار  شیراز  در   134۹ سال  بهمن  هشتم  تا 
نیکنام معاون مدیر کل دفتر فنی مرتع، مقاله ای با عنوان »طرح های 
مرحله ای مرتع داری« ارائه کرد. در بخشی از این مقاله بیان می کند 
»هم اکنون استفاده از مراتع آمریکا براساس طرح هایی است که طی 
بهره برداری  و  شده  شناخته  آنها  پتانسیل  و  طبیعی  منابع  ارزش  آن 
انجام می شود. بی شک  مرتع داری  پیشرفت های فن  براساس آخرین 
با  که  بود  خواهد  برنامه ای  اجرای  چنان  ایران  در  ما  نهایی  هدف 
موقعیت ما توجیه شده باشد«. ایشان در ادامه بیان می دارد، طرح های 
و صدور  مرتع  ممیزی  او  می شود،  تدوین  مرحله  سه  در  مرتع داری 
می کند،  تعریف  طرح ها  تهیه  از  مرحله  اولین  را  دام  چرای  پروانه 
در واقع قرار بوده ممیزی مرتع و صدور پروانه چرا و تهیه طرح های 
مرتع داری در طول یکدیگر قرار گیرند و به عبارت دیگر ممیزی مرتع 
و  تهیه  عدم  به دلیل  که  بوده  ایران  مرتع داری  در  گذار  دوران  یک 
اجرای طرح های مرتع داری همچنان ادامه دارد، مرحله دوم طرح ها 
تکمیل مطالعات، تهیه نقشه های مربوطه، تدقیق زمان ورود و خروج 
دام و تعیین ظرفیت و تعیین محل ترانسکت های ثابت در مراتع بوده 
الزم  برنامه های  دوم،  مرحله  طرح های  در  بود  قرار  همچنین  است. 
برای تأمین علوفه و آب شرب دام و نیز حمل و نقل دام از ییالق به 
قشالق و برعکس نیز تعریف شود. در پایان این برنامه پیشنهادهایی 
برای بخش های تحقیقاتی به منظور انجام تحقیقات تکمیلی داده  شده 
و دوم ممکن  اول  مراحل  انجام  بود  معتقد  مقاله  این  نویسنده  است. 
استفاده  با  تا 10 سال طول بکشد. در مرحله سوم طرح ها  است 3 
از اطالعات دقیق تر که از ترانسکت ها، قفس های بررسی، مطالعات 
دموگرافی، جامعه شناسی و تاریخچه مناطق و منابع غذایی دام موجود 
به دست می آید، طرح در قالب واقعی خود قرار می گیرد. در نهایت 
مقرر بوده با تشکیل شرکت های تعاونی و سهامی و واحدهای بزرگ 
آبیاری  طریق  به   علوفه  تولید  برنامه های  و  پرواربندی  و  دامداری 

 .)134۹ )نیکنام،  شود  تکمیل  مرحله  این  وسیع  سطح  در  دیم  و 
ایرانفر )13۹6(، بیان می کند، ابتدا استفاده از مراتع طبیعی از طریق 
صدور پروانه  چرای دام با شرایط و ضوابط فنی انجام می شد. بعدها 
شرکت های  یا  دامداران  به وسیله  مراتع  از  بهره برداری  شد  مقرر 
تعاونی دامداری براساس طرح های مرتع داری انجام شود. متأسفانه 
اجرای طرح های مرتع داری به دلیل مشکالت اجتماعی، منطقه ای و 
عدم سازش دامداران جهت تشکیل شرکت های سهامی دامداری تا 
سال 1355 به درستی اجرا نشد، ولی با موافقت وزارت کشاورزی 
قانون  سه  ماده  اجرای  در  مرتع داری  طرح های  واگذاری  بر  مبنی 
حفاظت و بهره برداری، اقدامات گسترده ای در جهت تهیه طرح های 
و  آمد  عمل  به  کشور  مختلف  مناطق  حشمداران  برای  مرتع داری 
مرتع داری  طرح   24 تعداد   1355 اوایل  و   1354 سال  اواخر  تا 
تهیه شد )جدول  یک(. همچنین اسامی یازده طرح  مرتع داری دیگر 
در سال  بزرگ(  مرتع داری  )طرح های  قبلی  قالب طرح های  در  که 
1355 تهیه شدند را بدون ذکر مساحت به این شرح اعالم می کند: 
دهلران  و  یونس آباد  امین آباد،  شیرین بالغ،  مرتع داری  طرح های 
مورچه خورت  و  قهیز  طرح های  مرکزی؛  استان  سرجنگل داری  در 
خان لیلی  طرح  ایالم؛  استان  در  مشکان  طرح  اصفهان؛  استان  در 
سرجنگل داری  در  ولیک بن  و  جواهرده  طرح های  کرمانشاه؛  در 
و  گرگان  سرجنگل داری  در  گمیشان  مرتع داری  طرح  و  نوشهر 
این  تدوین  در  علمي  موازین  آنکه  با وجود  می افزاید  ایشان  گنبد. 
طرح ها )طرح های بزرگ( رعایت شده بود، به سبب وسعت زیاد و 
عدم توجه به محدوده هاي عرفي و مسائل اجتماعي، این طرح ها به 
مرحله اجرا نرسیدند. پس از انحالل وزارت منابع طبیعي و تشکیل 
وزارت کشاورزي و منابع طبیعي و تغییر مدیریت و حضور برخی 
از  حاصل  تجربیات  به  توجه  با  و  مرتع  فني  دفتر  در  کارشناسان 
طرح هاي جنگل داري، از سال 1355 به بعد تهیه و اجراي طرح هاي 
مرتع داري شکل دیگري به خود گرفت و با تأکید بر همکاري بخش 
با  قرارداد  عقد  با  مرتع داري  طرح هاي  تهیه  بهره برداران،  با  دولتي 
طرح های  اجرای  و  تهیه  شروع  زمان  این  شد.  شروع  بهره برداران 

طبیعت ایران/ جلد 6، شماره 2، پیاپی 27، خرداد- تیر  1400



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 24

سال  در  است.  عرفی  سامان های  قالب  در  کوچک  مرتع داری 
به ازاي هر هکتار،  مقرر شد  1356 طي مصوبه هیئت وزیران 
50 ریال بابت تهیه طرح مرتع داري از مجریان دریافت  شود. 
متعاقب آن، گروه هاي تهیه طرح در تمام استان ها شکل گرفتند 
و طرح هاي زیادي تهیه شد که ابتدا در شوراي عالي جنگل و 
سبب  به  بعدها  ولی  می شد،  تصویب  و  بررسی  سازمان  مرتع 
فني  دفتر  به  شوراي عالي  طرف  از  آنها  تصویب  طرح ها،  این  تعدد 
مرتع تفویض اختیار گردید. همچنین به منظور آموزش کارشناسان، 
کالس هاي آموزشي متعددي براي آنان در سرجنگل داري ها تشکیل 
زمان  آن  تا  که  مرتع داري  طرح هاي  تهیه  آموزش ها،  این  با  و   شد 
طبیعی  منابع  کل  ادارات  به   می شد،  انجام  مرتع  فني  دفتر  توسط 
مرتع داري  تا 1357 طرح هاي  از سال 1355  استان ها محول شد. 

زیادي در استان ها تهیه شد، ولي براساس آمار از 407 طرح 
به  طرح   30 فقط  و  تصویب  فقره   ۸7 تعداد  تنها  شده  تهیه 
پذیرش  و  موفقیت  عدم  نشان دهنده  که  درآمد  اجرا  مرحله 
است. بوده  عرفی  بهره برداران  سوی  از  طرح ها  این گونه 
در سال 1353 دستورالعمل تهیه طرح هاي مرتع داري توسط 
نعمتی(  )دکتر  نعمتي  ناصر  مهندس  توسط  مرتع  فني  دفتر 
همچون؛ مواردی  آن  در  که  شد  تدوین  پژوهان  بهروز  و 
1( بررسی تاریخچه بهره برداري و اجراي مقررات، 2( آمار 
دام )موجود و مجاز(، 3( تشریح اوضاع طبیعي منطقه شامل: 
موقعیت و مساحت، پستي و بلندي، بارندگي، باد و سرعت 
متوسط آن، زمین شناسي و دیرینه شناسي، خاك و پوشش 
گیاهي، 4( تجزیه و تحلیل آمار واحدها و نقشه هاي طرح، 

جدول 1- طرح های مرتع داری )بزرگ( تهیه شده تا سال 1354

مساحت به هکتارموقعیت طرحنام طرحردیف

۸5276۹۹ کیلومتری رودبارخلشکو1
17۹7۸4جنوب کرمانطرح مرتع داری کرمان2
20۸5۹66 کیلومتری سبزوارطرح مرتع داری سبزوار3
1001۹1044 کیلومتری جاده ساوهطرح مرتع داری ساوه و زرند4
104۸4115 کیلومتری سنندجطرح مرتع داری اباتو کردستان5
2۸130000 کیلومتری تهران ورامینطرح مرتع داری ورامین6
110176747 کیلومتری تهران به گرمسارطرح مرتع داری گرمسار7
525۹744 کیلومتری اصفهان به تهرانطرح مرتع داری مورچه خورت۸

145۹۹۹73 کیلومتری مشکین شهر- سرابطرح مرتع داری مغان و سبالن۹
100527265 کیلومتری شمال غرب شیرازطرح مرتع داری سد داریوش10
153۸7۹0 کیلومتری جاده شهرکردطرح مرتع داری تنگ صیاد11

12022011 کیلومتری شمال غرب بجنوردطرح مرتع داری بهکده رازی12

1323۸715 کیلومتری شمال شرق تبریزطرح مرتع داری ارسباران13

1144340 کیلومتری جاده تهرانطرح مرتع داری دهلران بر تش14
26۹000جنوب شهرستان مهابادطرح مرتع داری آبخیز رودخانه بیطالس15
۹۸000خوزستانطرح مرتع داری جکه و موسیان16
24000کرمانشاهطرح مرتع داری خان لیلی17

24000کرمانشاهطرح مرتع داری گندمیان1۸
10000گرگان و دشتطرح مرتع داری آقبند1۹
10000گرگان و دشتطرح مرتع داری نازلی20

10000گرگان و دشتطرح مرتع داری قره ماخر21
۸5000سنندجطرح مرتع داری سد قشالق22
-گیالنطرح مرتع داری حاکینه علیا و سفلی23
۸500ایالمطرح مرتع داری چاالب24

22446۹3جمع مساحت )هکتار(– بدون احتساب ردیف 23
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5( تعیین وضعیت، گرایش و ظرفیت مرتع، 6( استفاده هاي 
غیر مستقیم، 7( برنامه هاي اصالحي پیشنهادی، ۸( روش 
بهره برداري پیشنهادی، ۹( تشکل ها، 10( کادر الزم، 11( 
اعتبارات الزم، 12( تجزیه و تحلیل هاي اقتصادي و 13( 
پیشنهادات و نتیجه گیري در نظر گرفته شده بود )اشرقی 

و معین الدین، 1372(.
با  اسالمي  انقالب  از  پس  مرتع داري،  طرح هاي  تهیه 
رکود جدي مواجه و در سال هاي 135۸ تا 1362 تقریبًا 
متوقف شد. بین سال هاي 1360 تا 1362 بار دیگر، تهیه 
اقداماتی  قالب  این  در  و  شد  امتحان  بزرگ  طرح هاي 
مورد  وسیع  سطوح  در  علوفه  کشت  طرح هاي  همچون 
دستورالعمل  تغییر  با   1362 سال  در  گرفت.  قرار  توجه 
ممیزي مراتع و بها دادن هر چه بیشتر به دام به جاي انسان 
)مرتع دار(، تغییرات زیادي در نحوه و ساختار بهره برداري 
یکي  که  بهره برداران،  جمعیت  رشد  شد.  ایجاد  مراتع  از 
هست،  هم  هنوز  و  بود  کشور  مراتع  عمده  مشکالت  از 
با  این تحوالت  و  بعد شکل گرفت  به  این سال  از  بیشتر 
تهیه طرح هاي  تا  فنی مرتع سبب شد  تغییر مدیریت دفتر 
و   1362 سال هاي  در  و  شده  کم رنگ  بسیار  مرتع داري 

1363 به کمترین میزان خود برسد، تا جایی که در سال 1363 هیچ 
طرحي تهیه نشد. ولی از سال 1365 طرح هاي مرتع داري به عنوان 
اصلی ترین سیاست و برنامه اجرایی سازمان دوباره مورد توجه قرار 
مرتع داري  طرح هاي  قرارداد  مدت  سال،  این  در  همچنین  گرفتند. 
30 سال  به  15 سال  از  بهره برداران،  تعلق خاطر  افزایش  با هدف 
عنوان  با  کتابچه ای   1365 سال  در   .)1377 )بی نام،  یافت  افزایش 
مراتع« توسط  احیای  »روش مشارکت مردم در عملیات اصالح و 
مراتع  اصالح  کارشناس  زمان  آن  در  که  باباخانلو،  بهمن  مهندس 
بخش  در  شد.  چاپ  سازمان  توسط  و  تألیف  بود،  مرتع  فنی  دفتر 
اول این کتاب، در ارتباط با روش  های مشارکت مردم در عملیات 
اصالح و احیاء و اجرای طرح های مرتع داری مواردی ذکر شده و 
در ادامه فرم قرارداد اجرای طرح های مرتع داری تشریح شده است. 
تهیه  روش  دستورالعملی خالصه،  قالب  در  دوم  بخش  در  همچنین 
برخی  بعد  طرح های مرتع داری شرح داده شده است. در سال های 
طرح های  تهیه  در  تسریع  به منظور  مرتع  فنی  دفتر  کارشناسان  از 
مرتع داری، اطالعات مورد نیاز طرح ها را در قالب فرم هایی طراحی 
مرتع داری«  طرح های  »فرم  عنوان  با  کتابچه   به صورت  که  کردند 
شد  چاپ  ج.م.آ  سازمان  توسط   136۸ سال  در   )136۸ )بی نام، 
در  بیشتر  مرتع داری  طرح های  تهیه   1370 دهه   در   .)3 )عکس 

عکس 3- کتابچه های منتشر شده در دهه 1360 توسط دفتر فنی مرتع
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توجه  مورد  بهره بردار  کم  تعداد  با  یا  بهره بردار  یک  با  مراتعی 
بیشتر مراتعی که چنین شرایطی  برای  قرار گرفت و سعی شد 
داشتند طرح مرتع داری تهیه و تصویب شود. در این مقطع و تا 
اواسط دهه  13۸0 اقدامات دفتر فنی مرتع منسجم تر شد و با 
توجه به طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی متعدد که با همکاری 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و دانشکده های منابع طبیعی 
به خصوص دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد، فعالیت های 
دفتر سمت و سوی بهتری به خود گرفت. به منظور بررسی نقاط ضعف 
و قوت و رفع مشکالت طرح های مرتع داری در سال 1377، طرح 
ارزیابی طرح های مرتع داری در دفتر فنی مرتع کلید خورد و نتایج آن 
به صورت کتابچه ای در پاییز سال 137۹ منتشر شد. براساس اطالعات 
مندرج در این کتابچه، تا سال 137۸ در سطح 16/4 میلیون هکتار 
از مراتع کشور طرح  مرتع داری تهیه و واگذار شده است. همچنین در 
کشور  مرتع داری  طرح های  از  40درصد  می شود  مقرر  ارزیابی  این 
به صورت تصادفی بررسی و ارزیابی شود. در جمع بندی نتایج ارزیابی، 
در رابطه با مشکالت تصویب طرح های مرتع داری تهیه شده، مهم ترین 
دالیل را عدم ارائه طرح در کمیته فنی استان و عدم رفع اشکاالت 
فنی و حقوقی اعالم می کنند. همچنین در بررسی مشکالت واگذاری 
تهیه  هنگام  در  مجری  بین  هماهنگی  عدم  شده،  تصویب  طرح های 
طرح و عقد قرارداد و مشکالت حقوقی را به عنوان مهم ترین مشکالت 
ذکر می کنند. در تشریح علل مشکالت اجرای طرح های واگذار شده 
نیز، عدم تمایل مجریان طرح، ناهماهنگی با مجری، اختالف با مراتع 
مشکالت  طرح،  مزایای  و  اهداف  با  مجریان  آشنایی  عدم  هم جوار، 
را  مناسب طرح  و عدم طراحی  مالی مجریان  توانایی  حقوقی، عدم 
از دالیل اصلی ذکر می کنند. قابل توجه است که این ارزیابی توسط 
کارشناسان بخش مرتع ادارات کل و دفتر فنی مرتع انجام شده است.
مرتع داری  طرح های  تصویب  دستورالعمل   137۹ سال  خرداد  در   
ابالغ  شورای عالی  رئیس  توسط  و  تهیه  مرتع  فنی  دفتر  توسط 
تصویب  طریق  این  از  و  بود  بند   14 شامل  دستورالعمل  این  شد. 
استان ها  منابع طبیعی  ادارات کل  فنی  به کمیته   طرح های مرتع داری 
مرتع داری  همچنین شرح خدمات طرح های  گردید.  اختیار  تفویض 
بند  بند اصلی و 3۸  یازده  قالب  به روزرسانی و در سال 13۸1 در 
جزئی تر تهیه و برای اجرا به ادارات کل منابع طبیعی استان ها ابالغ 
شد. برای نظارت بهتر بر طرح های مرتع داری نیز  دستورالعمل نظارت 
اجرای  قرارداد  متن  آنکه  ضمن  شد.  ابالغ  استان ها  به  و  تهیه  نیز 
طرح های مرتع داری بازنگری و طرح های مرتع داری مصوب برمبنای 
دعوت  با   13۸7 سال  آبان  و  مهر  در  شد.  واگذار  مجریان  به  آن 
معاونین  گردهمایی  سازمان،  نیمه خشک  و  خشک  مناطق  معاونت 
فنی و رؤسای ادارات مرتع استان ها در مرکز آموزش دکتر جوانشیر 
)کالك کرج( با موضوع مشکالت طرح های مرتع داری برگزار شد. در 
پی طرح مسائل در این گردهمایی، کارگاهی در آذر ماه همان سال با 
حضور تعدادی از رؤسای ادارات مرتع و مشاورین تهیه طرح در اداره 
اجرای  و  تهیه  روند  نمودن  منطقی  به منظور  زنجان  طبیعی  منابع  کل 
طرح های مرتع داری به همراه توانمندسازی جوامع محلی و مشارکت 

آنان در امر تهیه و اجرای طرح ها تشکیل شد که حاصل این کارگاه 
»شیوه نامه مراحل اجرایی تهیه و اجرای طرح های مرتع داری« بود 
که طی ابالغیه شماره 130۹۸/41/4 مورخ 26 بهمن 13۸7 توسط 
کل  ادارات  به  سازمان  نیمه خشک  و  خشک  مناطق  وقت  معاون 
استان ها ابالغ شد. همچنین در پایان این شیوه نامه، خالصه مراحل 
انجام کار و مراحل اجرایی تهیه و اجرای طرح های مرتع داری در 
نیز  شیوه نامه  پایانی  بخش  در  است.  شده  تنظیم  نمودار  یک  قالب 
تهیه  برای  مناسب  عرصه  شناسایی  شاخص های  و  معیارها  جدول 
مدیریت  تغییر  با  در سال 13۹0  است.  ارائه شده  مرتع داری  طرح  
در  و  تشکیل  سازمان  رئیس  مشاور  نظر  زیر  کارگروهی  سازمان، 
طرح های  خدمات  شرح  از جمله  مرتع  با  مرتبط  موضوعات  به  آن 
از جمع بندی،  پس  یادشده،  شد. شرح خدمات  پرداخته  مرتع داری 
توجه  با  ولی  شد.  ارسال  شورای عالی  به  تصویب  و  بررسی  برای 
مطرح  سازمان  در  جامع  مدیریت  موضوع  مقطع  همان  در  آنکه  به 
خدمات  شرح  قالب  در  نیز  مراتع  به  مربوط  موارد  شد  مقرر  بود، 
مطالعات مدیریت جامع دیده و در نظر گرفته شود. در سال 13۹3 
مراتع  امور  دفتر  پیشنهاد  سازمان،  شورای عالی  در  کارگروهی  در 
برای به روزرسانی شرح خدمات طرح  های مرتع داری جهت تقویت 
شد.  بررسی  و  مطرح  مرتع  از  چند منظوره  بهره برداری های  بخش 
پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد دفتر امور مراتع »راهنمای فنی 
تهیه طرح های مرتع داری تلفیقی )چند منظوره(« را برای ادارات کل 
استانی ابالغ کند. این دستورالعمل تفاوت هایی با شرح خدمات قبلی 
در بخش مطالعات پوشش گیاهی با تأکید بر مطالعه گیاهان دارویی 
این  پایانی  بند  در  داشت.  استفاده های چندمنظوره  بخش  تقویت  و 
افزوده  مرتع داری  طرح های  پایش  و  نظارت  موضوع  دستورالعمل 

شده است.
 در آخرین اقدام، سازمان ج.م.آ طی ابالغیه شماره ۹۹/12/30۹1۹ 
طرح های  اجرای  و  تهیه  راهنمای   ،13۹۹ ماه  دی  سوم  مورخ 
مرتع داری را در پنج فصل، ابالغ کرد. عناوین فصل های این ابالغیه 
شرح  دوم،  فصل  بند،   23 شامل  تعاریف  اول،  فصل  از:  عبارتند 
بند   57 و  اصلی  بند   10 شامل  مرتع داری  طرح های  تهیه  خدمات 
فرعی، فصل سوم، روش شناسی تهیه طرح های مرتع داری شامل 16 
مرتع داری  طرح های  اجرای  و  تهیه  فرایند های  چهارم،  فصل  بند، 

شامل 7 بند و فصل پنجم، نظارت بر اجرای طرح های مرتع داری.
عهده  بر  مرتع داری  طرح های  تهیه  هزینه های  حاضر  حال  در 
مشاور  شرکت هاي  توسط  طرح   تهیه  از  پس  است.  بهره برداران 
فني  کمیته هاي  به  تصویب  برای  طرح ها  متخصص،  کارشناسان  یا 
ادارات کل منابع طبیعی استان ها تحویل داده می شود تا در صورت 
تصویب  شوند.  ابالغی  دستورالعمل های  و  خدمات  شرح  با  تطابق 
پس از تصویب طرح، در مراتع تک بهره بردار )مفروز( بهره بردار مرتع 
به عنوان  بهره برداران  از  یکي  مشاعي  مراتع  در  و  مجري  به عنوان 
نماینده سایر بهره برداران مجري طرح شده و در دفتر اسناد رسمي 
در  مي شود.  واگذار  مجري  به  طرح  ابالغی،  قرارداد  متن  براساس 
روستا  اسالمی  شورای  طرف  از  طرح  مجری  نیز  روستایی  مراتع 
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معرفی می شود. براساس قرارداد منعقده، مجري موظف به اجراي مفاد 
طرح است. براي هر طرح مرتع داري یک ناظر شهرستاني )کارشناس 
ناظر  یک  و  طرح(  اجراي  محل  شهرستان  طبیعي  منابع  اداره  مرتع 
استان  طبیعي  منابع  کل  اداره  مرتع  اداره  کارشناسان  از  که  استاني 
موظفند  کارشناسان  این  می شود،  منصوب  است،  اجراي طرح  محل 
براساس فرم هاي مشخص، طبق زمانبندي ذکر شده در شناسنامه از 
طرح بازدید و مراحل حسن اجراي طرح را ثبت و به ستاد سازمان 
معین در  کارشناس  استان ها یک  از  کنند. همچنین هر یک  گزارش 
دفتر امور مراتع )ستاد سازمان( دارد، وظیفه این کارشناس نظارت بر 
ذکر  است.  مربوطه  استان هاي  در  مرتع داری  اجراي طرح های  نحوه 
این نکته الزم است، براساس دستورالعمل جدید و توافقات به عمل 
شهرستان  ناظران  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  با  آمده 

می توانند با تأیید اداره کل از اعضای نظام مهندسی استان باشند. 

بحث و جمع بندی
براساس جدید ترین آمار دریافت شده از دفتر امور مراتع، اطالعات 
مربوط به تهیه، تصویب و واگذاری طرح های مرتع داری تا پایان سال 
13۹۸ در جدول 2 آمده است. براساس این اطالعات، ، تا پایان سال 
مرتع داری  طرح  کشور  مراتع  از  هکتار  میلیون   34/۸ برای   13۹۸
تهیه شده است که از این میزان 32/7 میلیون هکتار )۹4 درصد( در 
کمیته های فنی تصویب شده و تنها 20/2 میلیون هکتار )معادل 5۸/16 
درصد( از طرح های تهیه شده، به بهره برداران واگذار شده است. توجه 
به آمار ارائه شده از آن جهت مهم و تأمل برانگیز است که سؤاالتی را 
در ذهن مطرح می کند. »چرا تاکنون نیمی از طرح های تهیه شده به 
از  استقبال مرتع داران  مرتع داران واگذار نشده است؟« و »علت عدم 
اجرای طرح های مرتع داری چیست؟«. در این ارتباط به نتایج برخی از 

مطالعات انجام شده اشاره می شود. 

27 طبیعت ایران/ جلد 6، شماره 2، پیاپی 27، خرداد- تیر  1400

جدول 2- آمار طرح های مرتع داری استان های مختلف کشور تا پایان سال 13۹۸ )منبع: دفتر امور مراتع سازمان ج.م.آ کشور(

استان
طرح های واگذار شدهطرح های تصویب شدهطرح های تهیه شده

سطح اراضی ملی تعداد )فقره(سطح اراضی ملی )هکتار(
تعداد )فقره(سطح ملی )هکتار(تعداد )فقره()هکتار(

7۸16776044602523721۹707617۸آذربایجان شرقی

104603۸1012۹54515۹36437۸414۹3آذربایجان غربی

42453۸46۸3۹۹3۸6445225۹1۹233اردبیل

212743053520414325251۸414۹۹43۹اصفهان

157244111131525۹46134746البرز

75۹۹5۹37675۹۹5۹376200۹66224ایالم

۸۸7076507۸۸7076507345۹۹422۹بوشهر

۸45۸372۸۹52650۸21737۸7۹2122تهران
چهارمحال و 

5363200420350000327260500206بختیاری

20663032021۹۸57511۹۸11۸4732105خراسان جنوبی

20616464۸3201۸۹6۸44۸1102۹۸321۸خراسان رضوی

5۸۸4۸622351211۹17۹25565۸106خراسان شمالی

70312743767522042140۹5742۹7خوزستان

62005037۹62۸۹5۸37۹3362۸11۹4زنجان

23۸166161222547۸۹5731۹265۹04۹3سمنان

200062610320006261031442003۸۸سیستان و بلوچستان

364425221013050۹141۸2625۸76۹41560فارس

5۹20213۹65۹20213۹64146572۸2قزوین

50۹00113147۹14۸123413324۹4قم

100072۹502100072۹50234۹157143کردستان

طرح های واگذار شده طرح های تصویب شده طرح های تهیه شده
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ازکیا و همکاران )1374 و 1375(، با بررسی 155 طرح مرتع داری در 
استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد نشان دادند، دامداران در جامعه 
مورد بررسی تا حد زیادی با طرح های مرتع داری آشنایی دارند، ولی 
پذیرش طرح های مرتع داری از سوی عشایر و دامداران و مشارکت آنان 
در طرح ها منوط به شرایطی است که به تدریج و به مرور زمان و پس از 
انتفاع از نتایج طرح ها حاصل خواهد شد. نتایج این تحقیق مؤید آن است 
که انگیزه بیش از 60 درصد از مرتع داران در اجرای طرح های مرتع داری، 
کسب مالکیت اراضی بوده است. مرتع داران عضو طرح های گروهی با 
رویکرد احراز مالکیت یا تثبیت دائمی حقوق انتفاع، اغلب به افراز و 
تقسیم عرفی اراضی محدوده طرح ها در بین خود اقدام کرده اند. نتایج 
مطالعات نشان می دهد که طرح های مرتع داری واقع در مناطق ییالقی 
به مراتب بیشتر از طرح های واقع در مراتع قشالقی دچار مسئله اند و 
این مسلمًا از سنت تقسیم بندی اراضی مرتعی در مراتع قشالقی در مقابل 
مشاعی و یکپارچه بودن مراتع ییالقی نشأت می گیرد. تبریزی )1377( 
پژوهشی را با هدف شناسایی و مطالعه محرك های روانی– اجتماعی بر 
میزان پذیرش و مقبولیت طرح های مرتع داری از سوی مرتع داران دو 
استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد انجام داد. نتایج او نشان می دهد، هر 
اندازه شناخت مرتع داران از مفهوم، اهداف و فلسفه طرح های مرتع داری 
بیشتر باشد، میزان پذیرش آنان از این طرح ها، یا تمایل آنان به حفظ 
یکپارچگی اراضی مرتعی بیشتر است. میان احساس مالکیت فردی و 
پذیرش طرح های مرتع داری رابطه معکوس وجود دارد و مرتع دارانی 
که دارای احساس مالکیت فردی باالیی هستند، عالقه مندی کمتری به 
پذیرش طرح های فوق نشان می دهند. با افزایش میزان تشابه فکری و 
توافق ارزشی و نگرشی مرتع داران عضو طرح های مرتع داری، میل آنان 

253۸46۹35525137۹۹34۹741544122کرمان

2۹26334۸2۸۹۸3۹464۹۸07624۸جیرفت- کهنوج

۹1750470۹۹151۸4703306۸55234کرمانشاه

5۹۸۸4747۹5۹۸۸4747۹2۹27۸6234کهگیلویه و بویراحمد

61۸66620۹61۸66620۹432۹۸۸136گلستان

21704625021076۹232153۹5۹174گیالن

63۸۸0330363۸۸033032۸3۸67131لرستان

3۹41266713۸506364۹341460564مازندران- ساری

1۹1۸5621۸1۹1۸5621۸132507126مازندران- نوشهر

۸5۹1۹2427۸402۹3421673۸02324مرکزی

13۸4۸361۸713۸4۸361۸7۸17231117هرمزگان

57۸0۹76۹257۸0۹76۹23۹533142۸همدان

1۸75۸234211۸75026420126۸2۹2272یزد

34839799148603275097313855202630168632جمع کل

با  افزایش می یابد.  به کار گروهی و مشارکت در طرح های مرتع داری 
کاهش اندازه گروه عضویتی، میل مرتع داران به کار گروهی و مشارکت 
ارتقای وضعیت  و  افزایش  با  می یابد.  افزایش  مرتع داری  در طرح های 
فردی  مالکیت  به  آنان  تمایل  میزان  به  مرتع داران  اقتصادی  اجتماعی– 
در  می کنند،  بیان  و 13۸6(   13۸5( مهدوی  و  علیزاده  می شود.  افزوده 
پذیرش یا عدم پذیرش یک سیاست یا برنامه در استان های مختلف و 
حتی در مناطق مختلف یک استان تفاوت معنی دار وجود دارد. بنابراین 
الزم است با توجه به شرایط استان و منطقه، برنامه های مناسب تدوین و 
اجرا شود. بیشتر سیاست ها و برنامه های اتخاذ شده در مدیریت مرتع و 
تعادل دام و مرتع مورد پذیرش بهره برداران و مجریان طرح های مرتع داری 
بوده و به آن اعتقاد دارند. برخی از سیاست ها و برنامه های ارائه شده 
از مقبولیت الزم برخوردار نبوده و مورد پذیرش بهره برداران و مجریان 
نیست که باید از برنامه های مدیریت مرتع حذف، یا زمینه  پذیرش آنها 
Abolhassani .فراهم شود بهره برداران  ترویج و توجیه  با آموزش و 

بهبود  برای  ج.م.آ  سازمان  می دارند،  بیان   ،)2013( همکاران  و 
مرتع داری طرح های  تهیه  میالدی   1۹67 سال  از  مراتع  شرایط 

را در دستور کار قرار داد. این طرح ها براساس اصول اکولوژی گیاهی 
طراحی و هدف اصلی آن نرخ دام گذاری صحیح و ایجاد تعادل دام و 
مرتع بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد، درك بهره برداران نسبت به 
طرحمرتعداری با خصوصیات نوآورانه می تواند بر تصمیم گیری یک فرد 
برای پذیرش یا رد آن تأثیر بگذارد. مزایای اقتصادی به عنوان مهم ترین 
عنصر در پذیرش طرحمرتعداری و نیز برای هر برنامه ای که برای مدیریت 
پایدار مرتع ارائه می شود، مؤثر است. فقدان آثار قابل رؤیت، مانع دیگری 
بر موفقیت طرح های مرتع داری بوده است، زیرا مزایای اجرای طرح های 
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مرتع داری در طوالنی مدت آشکار می شود. ناسازگاری ساختار طرح های 
مرتع داری با اعتقادات و ارزش های محلی، از جمله توزیع زمین، دانش 
محلی و مقررات عرفی، یکی دیگر از دالیل میزان پذیرش کم این طرح ها 

است. 
زهدی )13۹7(، در بخشی از پژوهش انجام شده براساس نظرسنجی از 
26۸ نفر از متخصصان مرتع داری کشور در ارتباط با طرح های مرتع داری 
نتایجی را به دست آورد که به طور خالصه در چند بند زیر ارائه می شود. 
• بیشتر مخاطبین تحقیق معتقدند طرح های مرتع داری در مدیریت مراتع 

اثربخشی متوسط تا کم داشته است.
• بیش از  5۸ درصد از مخاطبین تحقیق معتقدند، طرح های مرتع داری 
الگوی مناسبی برای مدیریت مراتع کشور نیست و بیش از  ۸3 درصد از 

آنان بیان کرده اند چهارچوب این طرح ها نیاز به بازنگری دارد. 
• بیش از ۸7 درصد از متخصصان معتقدند مراتع روستایی و غیرروستایی 

نیاز به الگوهای متفاوت برای مدیریت دارند. 
• ۸2 درصد از مخاطبین معتقدند، الگوی فعلی طرح های مرتع داری جامع 
و کامل نیست و دارای نقایصی است و بیش از ۹1 درصد معتقدند، الگوی 
طراحی شود.  اکولوژیک  شرایط  با  متناسب  باید  مرتع داری  طرح های 
همچنین ۸4 درصد هم معتقدند که شرح خدمات طرح های مرتع داری 

نیاز به بازنگری دارد. 
• در حدود 70 درصد از مخاطبین معتقدند تهیه طرح های مرتع داری 

توسط شرکت های مشاور مشکل دارد و بیش از ۸۸ درصد گفته اند این 
طرح ها به درستی اجرا نمی شوند.

»طرح های  که  داشته اند  بیان  پاسخگویان  از  درصد   70 حدود  در   •
مرتع داری به عنوان سیاست اصلی و محوری دولت در مدیریت مراتع« 
در شرایط کنونی پاسخگوی مدیریت پایدار مراتع نیست و تنها 15 درصد 

خالف این را معتقدند. 
• در ارتباط با تأثیر طرح های مرتع داری بر افزایش درآمد مرتع داران، 
بیش از 42 درصد پاسخگویان تا حدودی این تأثیر را مثبت می دانند و 

تنها 35 درصد معتقدند که تأثیر زیادی دارد.
• در حدود 46درصد از مخاطبین این تحقیق معتقدند، اجرای طرح های 

مرتع داری می تواند موجب تعادل دام و مرتع شود.
• پاسخگویان، بیشترین مشکالت طرح های مرتع داری را عدم تطابق 
چهارچوب طرح با شرایط اکولوژیک و اجتماعی مراتع، عدم مشارکت 
بهره برداران، نبود بیالن اقتصادی، نظارت ضعیف و عدم اجرای صحیح 

طرح بیان نموده اند. 
با شرح خدمات و دستورالعمل  ارتباط  ابالغیه های متعدد در  بررسی 
طرح های مرتع داری، مؤید اعمال تغییرات شکلی و مختصر در آن بوده 
و ظاهراً این رویه به نوعی ابتکار مدیریتی برای هر مدیر جدید تبدیل 
طرح های  شرح  خدمات  بررسی  که  است  حالی  در  این  است.  شده 
مرتع داری از ابتدا تا آخرین ابالغیه )دی  ماه سال 13۹۹( به وضوح 

عکس 4- طرح مرتع داری الرك از مراتع ییالقی استان البرز )بوته های گیاه کزل Diplotaenia cachrydifolia( )عکس از: مهدی زهدی(
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نشان می دهد، در پنج دهه گذشته تغییر چندانی در چهارچوب 
طرح های مرتع داری ایجاد نشده و تنها سعی شده برخی از 
گذشته  نیم  قرن  در  اگرچه  شوند.  اضافه  یا  عناوین حذف، 
طرح های مرتع داری اصلی ترین سیاست سازمان ج.م.آ )دفتر 
سیر  طرح ها  این  ولی  بوده،  مراتع  مدیریت  در  مراتع(  امور 
تکاملی خود را به درستی طی نکرده و از چهارچوب های 
مؤید  متعدد  مطالعات  نتایج  همچنین  است.  نشده  آن خارج  اولیه 
)تک بهره بردار(  مفروز  مراتع  در  مرتع داری  که طرح های  است  آن 
مثبت  نتایج  بهره بردار(   3 )حداکثر  بهره بردار  کم  تعداد  با  مراتع  و 
و نسبتًا قابل قبول داشته اند، ولی این طرح ها نتوانسته اند در مراتع 
روستایی  مراتع  در  به خصوص  و  زیاد  بهره بردار  تعداد  با  مشاعی 
الگوی موفق و قابل قبولی باشند. بیش از نیمی از سطح مراتع کشور 
را مراتع روستایی تشکیل می دهد، ولی دولت تاکنون الگوی مناسبی 
برای مدیریت این مراتع ارائه نداده و طرح های مرتع داری در مراتع 
روستایی موفقیت چندانی نداشته اند. با وجود آنکه دفتر امور مراتع 
سازمان ج.م.آ متولی مدیریت پایدار اکوسیستم های مرتعی در کشور 
این دفتر  است، طرح های مرتع داری فعلی که اصلی ترین سیاست 
است، عمدتًا بر بهره برداری از طریق چرای دام و تولید علوفه در 
سامان های عرفی تمرکز داشته و هیچگونه برنامه خاصی برای مراتع 
پیرامون و خارج از سامان عرفی یادشده ندارد. بنابراین، توجه بیش 
از حد بر این طرح ها با چهارچوب هایی که تا کنون داشته، نمی تواند 
وظایف حاکمیتی سازمان ج.م.آ را در مدیریت پایدار مراتع تحقق 
بخشد. این نکته که تمام مراتع کشور دارای بهره بردار عرفی بوده 
و بدون رفع مشکالت بهره برداران رسیدن به مدیریت پایدار مراتع 
میسر نخواهد بود، کاماًل صحیح و منطقی است. ولی مسئله قابل 
تأمل آن است که سیستم اداری و کارشناسان در ستاد و ادارات 
کل به قدری به موضوعات دامداران و حل و فصل اختالفات میان 
آنان مشغولند که تا حد زیادی از وظایف اصلی خود که مدیریت 
پایدار اکوسیستم های مرتعی است، جا مانده اند. در این راستا توجه 

به پیشنهادهای زیر می تواند تا حدی راه گشا باشد.
1( اصالح و بازنگری رویکرد  مدیریت مراتع در سازمان ج.م.آ. و 

توجه بر مدیریت پایدار اکوسیستم های مرتعی
2( در نظر داشتن دو سطح راهبردی و عملیاتی برای مدیریت مراتع 

کشور و تدوین سیاست  و برنامه برای هر دو سطح 
3( تدوین طرح  های مرتع داری جامع به عنوان اسناد فرادستی به منظور 
اعمال وظایف حاکمیتی برای مدیریت پایدار اکوسیستم های مرتعی 
4( ساده سازی طرح های مرتع داری فعلی و توجه جدی به دانش 
بومی و همکاری و مشارکت بهره برداران در طراحی و اجرای آن با 

هدف افزایش بهره وری پایدار مرتع داری در سامان های عرفی 
5( به روز رسانی و تکمیل داده های اکولوژیک و اجتماعی و اقتصادی 

مراتع و تشکیل بانک اطالعات مراتع کشور
و  اکولوژیک  داده های  با  ارتباط  در  دوره ای  پایش های  انجام   )6

اجتماعی- اقتصادی
7( همکاری با بخش های تحقیقاتی و دانشگاهی در ارتباط با تهیه 

نقشه و کدبندی اکوسیستم های مرتعی در سطح کالن و خرد و تدوین 
انجام مطالعات الزم  نیز  اکوسیستم و  برای هر  پایداری  شاخص های 

برای دست یابی به تعادل دام و مرتع 
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