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 مقاله مروری   

 ،و مقررات نیقوان بر دیکتا با رانیا در مرتع تیریمد تحوالت

 (اول بخش)ی برداران مرتعبهره قلمرو در مراتع یزیمم و 

 
 .رانیا، شهرکرد، دانشگاه شهرکرد ،نیو علوم زم یعیدانشکده منابع طب، عتیطب یگروه مهندس اریاستاد - 1* وندبیغریاله خدرحجت

 .رانیا، شهرکرد، کرددانشگاه شهر ،نیو علوم زم یعیابع طبدانشکده من عت،یطب یگروه مهندس اریدانش -یانیکهیطهماسب پژمان

 .رانیا، شورک یزداریو آبخ یعیالملل سازمان منابع طب نیو روابط ب یروابط عموم رکلیمعاون مد -پوریبدر نیحس

 .انریا، دشهرکر، ددانشگاه شهرکر ،نیو علوم زم یعیدانشکده منابع طب عت،یطب یگروه مهندس اریاستاد -پور یاصغر نق یعل

 .رانیا، هرکردش، دانشگاه شهرکرد ،نیو علوم زم یعیدانشکده منابع طب عت،یطب یگروه مهندس اریدانش -یمیابراه عطااهلل
 

1400مهر  08 تاریخ دریافت:  

1400آذر  06 تاریخ پذیرش:  

 چکیده   
 هاآن یهالشاز مشکالت و چا یابخش عمده ییشناسا در تواندیمراتع م ینهیدر زم یمرسوم فعل تیریبه مد یاز سنت یتیریمد راتییروند تغ قیعمدرک   مقدمه:

ه ا و داده ران،ی ا در مرتع تیریمد التتحو ینهیبر منابع در زم یمقاله با مرور نی. اکند کمکمراتع  داریپا تیریمد یبرا مناسب یراهبردها نیتدو بهو  باشد موثر
 . کندیم یابیو ارز لیوتحلهیتجز را یخیتار یهااطالعات دوره

(. س س  2) ش ودیم حیراتع تشرم یسنت تیریمد فیتضع یخی(. به دنبال آن، روند تار1) شودیم هیمراتع ارا یسنت تیریاز مد یا خچهیتار ،ابتدا  هدف پژوهش:

 یمرتع اشاره م تیریمد نهیزم درمقررات  و نیقوان از یبرخ هب(. در ادامه، 3) شودیم نییبه بعد( تب 1357)از سال  رانیا یمرتع در دوره بعد از انقالب اسالم تیریمد
ش ده  هیآمار ارا نیبراساس آخر ،یخیمختلف تار یهاضمن مرور آمار سطح مراتع در دوره ت،ی(. در نها4) رندیگ یقرار م یمورد بررس دیجد یهاچالش ظهورشود و 
 (.5شود ) یم هیمراتع ارا یزیمم زانیاز م یگزارش

نابع و ماز  یریو بهره گ یالعه مروربراساس مط، مرتع تیریمد تحوالت یخیتار یابیارز یکوتاه، در راستا یامقدمه هیارا ازپ   مقاله،  حقیق:شناسی تروش

 .دهدیقرار م یمورد بررس را یمحور اصل پنج ،اسناد و مدارک

اد و از من ابع و اس ن یری و به ره گ یبراساس مطالعه م رور، مرتع تیریمد تتحوال یخیتار یابیارزقلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر  :قلمروجغرافیایی پژوهش

 در مقیاس ایران می باشد. مدارک

شده  یاعمده راتییوامل مختلف دستخوش تغمراتع متاثر از ع تیریمد ،یخیتار یهادوره یط در دهدینشان م ،و مرور منابع یبندجمع جینتا ها و بحث:یافته

 است.  

 رد،یگ بهره مرتع داریپا تیریمد یراستا در یامنطقه یهالیپتانس همه از بتواند که جامع یدگاهیتوجه به د ،مراتع داریو پا کسارچهیجامع،  تیریمد یستادر را :نتایج

 .رندیگیقرار م یمورد بررس انریا درمرتع  تیریمد نهیدر زم یمرتع بردارانبهره یشتیو مع یتیجمع تحوالت ،یابخش دوم، در مقاله جداگانه است. در یضرور
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  مقدمه
یه شده حاکی از آمارهای ارا باشند که عمدتاً در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند.ترین نظام کاربری اراضی در سطح زمین میمراتع وسیع

 مراتع رابطه با در یمتعدد فیتعار (.2008et al.,  Seréدهند )یم پوششکیلومترمربع از سطح زمین را مراتع میلیون  35آن است که حدود 
( وحش اتیح و دام یچرا جهت) نیزم یکاربر نوع و(، چرا قابل یعیطب اهانیپوشش گ ی)دارا نیزم پوشش نوع بهآنها  شتریب اما دارد، وجود
که  باشندیم یاگیاهان بوتهو  یلفعبرگان پهن ان،یشبه گندم ان،یمشتمل بر گندم عموماً مراتع در غالب اهانیگ(. Briske 2017) دارند دیتأک
 50 دیتول جمله از یمتعدد یفرهنگ و یستگاهیز ،یکنندگتنظیم تولیدکنندگی، خدمات جهان مراتع(. 1372 ،یها مناسبند )مصداقمانواع دا یبرا

 پستانداران یهاگونه از ییاالب تنوع جمله)از  یستیز تنوع داغ نقطه 25 از نقطه 8 و کربن یجهان زنمخ از درصد 30 رهیذخ دام، کل درصد
 (.Millennium Ecosystem Assessment .2005) دهند یم ارائه را( بزرگ

 که یحالدر  است،جهان حاکم  که در مراتع خشک است یغالب یروین یندگربا یریرپذییتغ مختلف در مراتع متغیر است؛در ابعاد  یبارندگ میرژ
منفرد  عیو شدت وقا نیدوره مع کیدر  یباران یروزها تعداد بارش، فصل ،بارش. مقدار مانندیخاک عمدتًا ثابت م اتیدما و خصوص میرژ

کمیت و کیفیت این عوامل در نهایت (. 1372 ،یمصداق)توامان عوامل عمده موثر بر مراتع می باشند دام  یدما و چرا میرژ ،یبا توپوگراف یبارندگ
مراتع را  هایو دگرگونییرات، نوسانات تغ یناز آن است که ا یشواهد حاک دهند.تولیدات مرتعی را تحت تأثیر قرار می آنها راتییتغ و نوسانات و

مناطق خشک و  ژهیوبه-توسعه درحال یاکثر کشورها یکه منابع مرتعطوریکرده است. به ریپذبیها را آسقرار داده و آن یرتحت تأث
 یشافزامنابع، غذا و  یبرا ی بیشترتقاضاضمن ایجاد  یت،، رشد جمعحالنیاند. درعداشته یروند کاهش یورازنظر سطح و بهره -خشکمهین

برداران بهره شتیمع یریپذبیآستشدید مراتع و به دنبال آن،  یبتخرو تغییر کاربری و کاهش سطح مراتع منجر به  یت،تعداد دام مازاد بر ظرف
که ایده طوریایجاب کرده است. به ،مراتع و انسان را تضمین کند-که تعادل دام یبردارها ضرورت توسعه نظام بهرهچالش نی. اگرددیم یمرتع

 Grice)  گرفته استبرداران مرتعی قراراران، محققان و بهرهذگعنوان پاسخی به این دغدغه مورد توجه سیاستبه و موضوع مدیریت پایدار مرتع

and Hodgkinson, 2002; Khedrigharibvand et al., 2015; Khedrigharibvand 2018; Khedrigharibvand et al., 

2019; Khedrigharibvand et al., 2021). 
های مرتعی، ر نظام( اظهار داشتند برای دستیابی به مدیریت پایدا2002) Grice and Hodgkinson در راستای مدیریت پایدار مراتع

یابد نمی مدیریت پایدار تحقق  ؛اقتصادی باید در تعامل پایدار و در سالمت باشند. این بدان معناست-های اجتماعیهای طبیعی و نظاماکوسیستم
که در طوریشود. بهبرداران مرتعی نیز در نظر گرفته های مرتعی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی بهرهاکوسیستمضمن مدیریت پایدار اینکه مگر 

 Khedrigharibvandشده است )برداران تعریفوری بلندمدت مراتع و تضمین معیشت بهرهعنوان بهرهمدیریت پایدار مراتع به ،مطالعات اخیر

et al., 2015ی دستیابی به پذیری معیشت، دستیابی به این هدف غیرممکن است؛ بنابراین، براوجود، در صورت تخریب مراتع و آسیب(. بااین
توجه قرار گیرد.  برداران مرتعی باید موردی مدیریت پایدار مراتع، جلوگیری از تخریب مراتع و حمایت از معیشت بهرهزمینه دیدگاهی جامع در

اند. قرار دادهتحقیقات اندکی روند تاریخی مدیریت مراتع را مورد بررسی  ،اند به این دغدغه پاسخ دهنداگرچه برخی از مطالعات تالش کرده
ها و اتخاذ تواند مشکالت و چالشی مدیریت مراتع میشک درک تاریخی از روند تغییرات مدیریتی از سنتی به مدیریت مرسوم فعلی در زمینهبی

 ی مدیریت مراتع را شناسایی کند.راهبردهای پایدار درزمینه

ای هو مدیریت تی نادرسهایارذگاستیسقوانین و  ی،، اشتباهات راهبردهایکاستبرخی مراتع  تیریمد ینهیدر پ  تحوالت تاریخی در زم
 تیریبر مد یخیتار ی(. مرورKhedrigharibvand 2018؛1398 ،یزهد) اندها پرداختهبه آن یمطالعات راًیکه اخ است نییتب قابلغیراصولی 
 هیارا ازپ   ،مقاله نیا. دهد هیاجرا اراقابل یارذگاستیس یهارچوبچا مراتع، داریپا تیریمد یهاها و چالشگذر از بحران در تواندیمراتع م
مراتع  یسنت تیریمد یابی. ابتدا ارزدهدیقرار م ید بررسمور را یمحور اصل پنج ،مرتع تیریمد تحوالت یخیتار یابیارز یکوتاه، در راستا مقدمه
 یز انقالب اسالمابعد  دوره(. سس  2) شوندیم حیمراتع تشر یبرداربهره یسنت تیریمد فیتضع یخیروند تار ،(. به دنبال آن1) شودیم هیارا
 یم رارق یبررس مورد دیجد یهاالشچو ظهور  یاراض تیریمد نیو قوان هااستی(. در ادامه، س3) شودیم نییبه بعد( تب 1357)از سال  رانیا
 در(. 5)شودیم هیع ارامرات یزیمم زانیم آمار نیبراساس آخر یخیتار یهابرآمار سطح مراتع در دوره یمرور هیضمن ارا ت،ی(. در نها4) رندیگ

 .دنریقرار گ یررسبمورد  رانیا در یرتعم برداران بهره یشتیمع تحوالتو  یتیجمعتغییرات  ،جداگانهای مقاله  در دوم، بخشآن  دنبال به و ادامه
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 ها و بحثیافته
 مرتع تیریمد تحوالت یخیتار یابیارز

 مراتع یسنت تیریمدـ 
ردد. به گیبرم ،رفتگها قبل که رابطه انسان و طبیعت شکل مدیریت مردم بومی و جوامع محلی به هزارهبرمحور تاریخچه منابع طبیعی 

ازگار س یتیریمد یهاظامو ن یکمرانح ی، سازگاریجمع داتیو تول تیقدرتمند، هو یاجتماع یهاسازمان ،یاجتماع روابط یخیبا تحول تار جیتدر
کردند.  دایتوسعه پ وحشاتیبع حو منا بریبه غذا، آب، ف یابیدست یبرا یها و مناطق ساحلها، مراتع، تاالبدر جنگل دهیچیپ کیاکولوژ طیبه شرا
نظام  درتع اند. مراکرده نیتأم نیماز کره ز یعیدر مناطق وس راانسان و خوراک دام  یدراز مراتع غذا انیسال یط ،یاتیمنابع ح نیا انیم در
شده بود که محور توسعه دادهجتماعا-تیریمد یهانظام، ارتباط نیا . درشدندیم تیریمد یعموم تیحقوق مالک یهامیتحت رژ یسنت تیریمد
ام نظ وکارآمد  ینتسمطلوب و مؤثر، حقوق  یدهبا سازمان ینهاد باتیواقع، ترت . درکردیم قیرا تصد یمطلوب یو حفاظت ییچرا یهاروش
 (.2018ibvand Khedrigharکرد )یم نیرا تضم یاز منابع مرتع داریپا یبرداربودند که بهره افتهیدرگذر زمان تکامل یاراض یتصد
 یهانهیگز (ومیبو  یمالکیت عرف جمعی، حقوق یهاتیفعال ی حقوق مالکیت اشتراکی )د، مدیریت منابع در قالب نظام نهایطورکلبه

ن ابهره بردار کلیه دامداران و یبرداربهره یهاشده بود. در چنین نظامبه رسمیت شناخته مراتع ای پایداری اکولوژیکی برمتناسب و مطلوبی 
بر  یبرداران مرتعهرهبارد کنند. و یاتیمنابع ح نیابه  یخسارت نکهیبدون ا کردندیم یبرداربهره یریپذتیلئوتعهد و مس ،مرتعی از مراتع با ظرافت

از مراتع  یبردارحق بهره از دست دادن یتح ایو  مهیاحتمال جر ،یاتیمنابع ح نیمطلوب از ا یبرداردر صورت عدم بهرهکه واقف بودند امر  نیا
 ،لمثاعنوانودند. بهبو پاسخگو  ریپذتیلئواز منابعشان مس یمنطق یبرداربهره یبرداران برابهره هیقالب، کل نی. در ادارد وجود ن،یدوره مع یبرا
 را یمیراج ینهاد باتینبود ترت بندیپا شدههیوصتو  نییکرد و به اصول تعیم یبرداربهره یریپذتیلئوو عدم مس یمباالتیبردار با ببهره کیاگر 

یپاسخگو م ،ثروم ینهاد باتیترت نیبرداران خود را در ابهره کهییجاکرد. ازآنیمحدود م یااو را در دوره یبرداربهره یو حت گرفتیدر نظر م
و  تیمرتع( عقالن) عتیو طب رابطه انسان خیاز تحوالت تار ییهادر دوره ن،یکنند. بنابرا یبردارو خردمندانه بهره یکردند عقالنیم یدانستند سع
 با شدند؛یم یبردارو بهره تیریمد داریطور پاهرچند منابع به هادوره نیا در کهنیابود. الزم به ذکر  یمنابع مرتع تیریمد هیمابن یخرد جمع

برداران بهره یصادو اقت یتماعاج توسعه زیها بعد نتوسعه و تا دهه هیبا ظهور نظر یمغفول مانده بود حت یو اقتصاد یتوسعه اجتماع وجود،نیا
 است.  ماندهینشده و مغفول باقدغدغه حل کیعنوان به
 

 مراتع  یبرداربهره یسنت تیریمد فیتضعـ 
های هجری شمسی نظام 1300های سیاسی مرتبط از سال پهلوی و دولت ران، با پذیرش کورکورانه مدرنیزاسیون )اروپامداری(، رژیمدر ای

برداری اراضی را تضعیف کرده بودند. در ارتباط با این امر، تشکیالت و برداری مرتع و نهادهای مرتبط با بهرهمتعارف و سازگار با طبیعت بهره
 تیها را در وضعکه آننیا ضمن( ی) اسکان اجبار ریعشا یقاپو تخت استیس یمثال، با اجراعنوانجتماعی سنتی ایلی تضعیف شدند؛ بهساختار ا
در نقاط اسکان را به دنبال داشت.  یمنابع مرتع بیو تخر یعینامطلوب منابع طب یبرداربهره دیقرار داد، تشد ینامطلوب یو اقتصاد یاجتماع
های در دوره .)2013et al.,  Naghizadehبودند ) یاجبار اسلحه به دنبال اسکان اجبار( به1300-320در دوره رضاشاه ) ژهیوهها بدولت

ها و ( و بعدها در قالب اعمال سیاست1320-1357های متوالی از طریق محدود کردن اراضی عشایر، به ویژه در زمان محمدرضاشاه )بعد، دولت
های و بدون توجه به زمینهرا محدودتر نمودند برداران مرتعی ها و مراتع عشایر و بهرهصالحات ارضی و ملی شدن جنگلجمله ا قوانین از

 .(2012et al.,  Naghizadehها به وجود آوردند )ای در ساختار اجتماعی آنتغییرات عمده ،اکولوژیکی که بر پایداری منابع مؤثر است
 پ  با ملی شدن منابع طبیعی، مالکیت کلیه منابع ازاجرا شد و ازآن 1341شدن منابع طبیعی در ایران در سال قوانین اصالحات ارضی و ملی 

های خاص بر منابع محلی اجرا شد، اما جمله مراتع به دولت )دولت( واگذار شد. اگرچه قانون ملی شدن مراتع برای درهم شکستن انحصار گروه
  (. 2018Khedrigharibvandکردن مراتع تلقی شد ) اشتباه تفسیر و به معنای ملیبه

دو نظام  نیغالب و حاکم بود. ا رانیبر مراتع ا یتیرع-و نظام ارباب یری، نظام عشا1341در سال  یضااصالحات ار یقبل از اجرا
مراتع تحت  .)2013et al.,  niAbolhassa)بودند  صیتشخقابل تیحقوق مالک یهامیبا رژو  جدا نبودند گریکدیکامالً از  یبرداربهره
بر  یریعشا یبرداربود. بهره یخصوص تیمالک میتحت رژ یتیرع-ارباب ستمیس کهیدرحال ندمشترک بود تیمالک میتحت رژ ریعشا تیریمد
 یالکانم (. 2018Khedrigharibvandشاخه بود ) نیشامل چند ومختلف  فیمتشکل از طوا یریحاکم بود. جامعه عشا رانیمراتع ا شتریب
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 یاراض تیمالک با یداراننیواقع زم در لیسران قبا شتریداشتند. ب اریرا در اخت رانیاز مراتع ا یگرید یهابودند، بخش یاسناد رسم یکه دارا
اجاره  رارداددر قالب ق ریو عشا التیاز دام به افراد ا یو مقدار محدود نیمدت مع یخود را برا یمراتع خصوص داراننیاز زم یبودند. برخ یادیز

 .)2013et al.,  Abolhassani)جدا نبود  یریاز نظام عشا رندگانیگمیازنظر تصم یتیرع-نظام ارباب یطورکل. بهکردندیمواگذار 
م برداران و عدبهره ینامطلوب زندگ طیشرا لیبه دل- یبرداربهره یهانظام نیا یداریادعا داشت پا توانینم یعلم دگاهیاز د ،وجودنیباا

 است. شدهیم نیتأم -یجوامع محل یماندگو عقب یافتگیتوسعه
 وجودنیباا. کردندیمی را به نحو پایدار مدیریت کیاکولوژو مراتع و اصالحات ارضی نهادهای سنتی تا حدی منابع  هاجنگلقبل از ملی شدن 

. با پیشرفت و تغییرات جهانی، نهادهای سنتی در برابر تغییرات بودند ماندهیباقی و اقتصادهنوز در فقر و عدم توسعه اجتماعی  بردارانبهره
هرچند فروپاشی نهادهای سنتی ممکن ی قرار داده بود. ریپذبیآسرا در معرض  هاآنی، فنجهانی نتوانسته بودند سازگار شوند و عدم تطبیق 

حالت  نیترنانهیبنسبت داده شود؛ حتی اگر این باور در خوش ها در برابر رشد مداوم جمعیت و رشد اقتصادیاست تا حدودی به کارکرد ضعیف آن
 ,.Abolhassani et al ;2006 نبود گونهنیبوده است ا غالبایران که اهداف سیاسی آن  در خصوصصادق باشد، حداقل در آن زمان 

2013) 

et al.,  (Badripour رای ب یین مناسباختارهای جدید جایگزها و سدهد نهاددر بیشتر موارد، شواهدی وجود دارد که نشان می. هرچند
   (.Badripour et al., 2006نهادهای قبلی نبودند و ناکارآمد عمل کردند )

 ریعشا یگو فرهن یاقتصاد و یاجتماع تیوضع وقت، حکومت توسط یریعشا جامعه فیتضع ومراتع  تیریمد در ناکارآمدنهادهای جایگزین 
از  یها و مراتع و اصالحات ارضگلشدن جن یملفرض شود  اگرار داده بود. از ابهام قر یااز گذشته در هاله شیا بعنوان قشر وابسته به مراتع ربه
 تیه وضعو کمک ب ،مراتع وابسته به یریعشا جامعه به توجه ،یپهلو حکومت کالن رویکرد زمان خود بودند اما رمطلوب د یهااستیس

 دیتأک خیتار هیدر پو یرانیا نینشهکو ریعشا هایاریکتاب بخت بر یشگفتاریدر پ یزدی یپاپل نیحمدحسنبود. دکتر م ریعشا یو اقتصاد یاجتماع
اندازه گانه بهاز جوامع سه کیچیه 1357تا  1300. از سال دیگرد یدچار دگرگون ریسرنوشت عشا رانیدر ا یحکومت پهلو لیتشک با" کندیم

 یسایس یف نظامبه طرق مختل ریعشا قرنمیاز ن شیب. در طول دینگرد یاسیو س  یقتصادا-یاجتماع قیضربات عم چارد یریجامعه عشا
. با دیگرد التیا یو ادار یاعو اجتم یاسیس  التیتشک  یختگیگسهممنجر به از تاًیفشار قرار داشتند و نهاتحت یو فرهنگ یاجتماع-یاقتصاد
 ریبه عشا ضربه را نیترزرگبفلج اعصاب  نی. ادیبدون سلسله اعصاب فلج گرد یبدن چونهم یریجامعه عشا ،یلیا التینظام و تشک یفروپاش

ه بخش اعظم ک یریه عشاز جامعا یها نبود اثردستگاه یو تضاد درون گریکدیبا  یدولت یهادستگاه یو ناهماهنگ یوارد کرد و اگر ناهمگون
 (. 1374 ان،ی)محسن "ماندینم یباق ،بودند یبرداران مرتعبهره
 

 به بعد( 1357 سال از) رانیا یاسالم انقالب از بعددوره ـ 
 ینهیدر زم یارذگاستیس ماتیبه تصم یبود، پاسخ ینمونه مشارکت فعال مردم نیترکه بزرگ 1357سال اسالمی در انقالب پیروزی 
روند  یخگوانستند پاسنتو زین نیزگیجا ینهاد باتیو ترت دیگرد یو بوم یسنت یاجتماع یهابود که منجر به زوال نظام «تهیمدرن»توسعه و 

 ماندهیباق یوز برجاهن زیآن ن د که اثراتکر دیتشد را یناعادالنه اراض تیریمد یهاموارد نظام یاریدر بس جه،ینت و تحوالت باشند. در راتییتغ
 نیا در گرفت؛ قرار مملکت مختلف اماتقمجه رو مورد توکوچ ریعشا ژهیوو به یریبه جامعه عشا یرسانخدمات یانقالب اسالم یروزیپ بااست. 
 یورار گرفت و شقرا یظر جهاد سازندگن ریز ریسازمان عشا یبعد از انقالب اسالم راتییادامه، تغ در .کشور به وجود آمد یریسازمان عشا راستا
(. 1374 ان،یمحسنردند )ک دایپ یشتریب ینگهماه یعمران یهاها و پروژهطرح ،از آن به بعد دیگرد لیتشک ریوزنخست استیبه ر یریاعش یعال
نهادها به جامعه  یرساندماتخراستا،  نیا دراند. شده ت شناختهیبودند احساس کردند به رسم دهیستمد قرنمیاز ن شیکه در طول ب ریعشا
و با  یاز انقالب بدون مطالعه قبلسال بعد  3-4شده در طول انجام یهااز طرح یاریسرعت عمل باعث شد که بس نیو ا دیگرد عیتسر یریشاع

 یو برا یرسانو کمک یرخواهیخ تین باشده انجام یهاتیهرچند فعال کهنیا جهی. نتدیجامعه انجام گرد نیمسائل و مشکالت ا قیشناخت دق
 (.1374 انیمحسن) شتدا معکوس جینتا یدر موارد یحتو  نداشتند یچندان تیموفق حال،نیوضع موجود بود باا رییبهبود و تغ
تعادل متناسب و  نکهیا بدونشد  دیتشد یدامدار توسعه و رینگرش جامع از عشا بدون تیحماواسطه از مراتع به یبرداربهره روند حالنیباا
ایش دادند تا ملی افز/دامداران تراکم دام را در مراتع عمومی ریعشا از تیحما با دوره نیا در باشد. جادشدهیمرتع و دام و انسان ا نیب یداریپا

مشکالت که پیامد این امر تشدید طوریبهفزایش دهند، ت لبنیادامی و درآمد خود را از طریق فروش بیشتر محصوالت  ،هیرویچرای ب ضمن
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، دوره 1367عراق در سال  -رانیجنگ ا انیزمان با پاهم (.Badripour et al., 2006) بودازجمله تخریب مراتع  یطیمحستیز
اقتصاد در  یبازساز یساله را براپنج هتوسع یها. دولت برنامهافتیشهرت  یدوران سازندگ ای یآغاز شد که به دوره بازساز یدیجد یزیربرنامه

 (. 2018Khedrigharibvandکرد ) بیپ  از جنگ تصو یو اقتصاد یاسیس یپرتو ثبات نسب
 نظام ودر انقالب  راها و نقش سازنده آن یپرستوطنو  شجاعتنقالب پ  از ا یهادولت کهیدرحال ر،یعشا ینهیدر زمالزم به ذکر است 

 مدنظر قرار گرفت هایزیررنامهبدر  دیجد یو تحول رییعنوان تغبه ینیکجانشی، اسکان و ستودند یم کشور اقتصاد به کمک و دیتول
(2012et al.,  Naghizadeh). را در  یلبرداران و جوامع محبهره شتیمع تیو بهبود وضع یو اقتصاد یاغلب مطالعات اهداف اجتماع
 ،چه  مدنظر بودل آندر عم منتهااند برجسته کرده را ریعشا ینیکجانشیو  اسکانشدن جنگل و مراتع و ازجمله  یمل ،یاصالحات ارض یاجرا

در زمان ریاست جمهوری -ریعشا امور یعال یوراش  ی، رئ1371در سال  ر،یعشا ینیکجانشیاسکان و  ینهیدرزم ،مثالعنوان. بهافتیتحقق ن
را صادر کرد و اعتبارات  ریعشا ساله اسکان 20برنامه  نیدستور تدو یاعالم کرد. و ریاسکان عشا یخود را برا دهیا -یرفسنجان یهاشم
 هاچالش ریسا و راتییغت با همراه ری، اسکان عشاتینها ردمنظور اختصاص داد.  نیساله توسعه به اپنج یهابرنامه قیرا از طر یتوجهقابل
وابسته به  یدامدار هویش ریعشا از یدایکرد. بخش ز کیبر منابع اکولوژ یمبتن یرا مجبور به ترک اقدامات حفاظت ری( جوامع عشایجهان راتیی)تغ

 (.CENESTA, 2003; 2004) شد جادیا ریعشا یو اجتماع یدر ساختار فرهنگ یتوجهقابل راتییرا رها کردند و تغ یسنت قیمراتع به طر
 ریعشا افتهیسکانادر مناطق  یبرداران مرتعبهره تعداد حالنیبزرگ کاسته شد. باا یریعشا یاز دامدار یادیتا حد ز ،هرچند با اسکان عشایر

 گر،یطرف د زا. شد دیشدت زیاتع نمر بیتخر یحتماند و  یمرتع همچنان باق تیریقشالق را نتوانست کاهش دهد. لذا مشکالت مد ایو  القییدر 
 تیریمد یهازهیها و مراتع انگنگلجشدن  یمل و یبه اصالحات ارض مربوط نیقوان و هااستیس یو اجرا نیتدوپ  از  هیاول یهاسال چند هر
 هایکاربر ریسا هببه  یع ملمرات یموارد در یدر دوره انقالب اسالم یحت وبعد  یهادهه دررا کاهش داده بود  یاراضاز  داریو استفاده پا حیصح
 دیتشد مناطق مجاور درمراتع را  بیتخر دامداران یتحت چرا یکه با توجه به محدود شدن اراض افتندیشده اختصاص مناطق حفاظت ازجمله
در سال  آن زانیم نصف از کمتر که فتای کاهش هکتار ونیلیم 3/9به  1374در سال  ،یمراتع درجه عال ،دهدیآمارها نشان م کهیطوربه. کرد
 نیالخلقه ) بدون تأمبازار محور ناقص دیتول یهاها به نفع نظامدولت داریناپا یهااستی، سدهه شش یط کهنیا جهینت(. 1)جدول  بود 1341
 یالزم برا یهاترساخیتوسعه ز و یریاز جامعه عشا یکافو مناسب یهاتی( و بدون حمایو نهاد یالزم و رفع موانع ساختار یهارساختیز

 یکمتر تیهما رگذاریعنوان عوامل تأثهب یابیبازار و بازار تیریو مد یبوم داتیتول یرقابت برا کهیطور. بهاست کرده عملجامعه  نیاتوسعه 
 .شده است دیمدت تأککوتاه جینتا و یجوامع محل نیتسک، بر یاراضاز  داریاستفاده پا یسازنهیبه یجاداده شدند و به

 

 دیجد یهاو ظهور چالش یاراض تیریمدو مقررات  نیقوان

 مراتع  تیریبر تحوالت مدو مقررات موثر  نیقوان ی ازبرخ ـ 
 (1341) مصوب شدن جنگل ها و مراتع  ی( قانون مل1

ء کشور جز یلجنگ یو اراض یعیطب یهاشهیبمراتع و  ها،جنگل هیکل یانیاع و عرصهشدن جنگل ها و مراتع،  یمل قانون بیتصو خیتار از
 4ته باشند. ماده گرف تیمالک سند و کردهافراد آن را متصرف  خیتار نیقبل از ا نکهیمحسوب و متعلق به دولت قلمداد شدند ولو ا یوال عمومام

 هیکل انونق نیا بیتصو از بعد و داشتتند تیاست که سند مالک یمشجر ریغ و مشجر مراتع تیمالک مورد درو مراتع  هاجنگل شدن یمل قانون
 نهاآ از یبرداربهرهقانون که  نیول او مراتع مشم هاجنگلدر مورد  قانون، نیا 7. ماده گرفت یم تعلقدولت  تیو به مالک شدیم ابطال داسنا
ه ب لیورت تماصدر  بردارانهرهباست و  یقانون ملغ نیا بیتصو خیاسناد مزبور از تار شده، واگذار شخص به عنوان هر به یرسم اسناد طبق
و حق  انیدر مورد مصارف روستائ ،انونق نیا 8الزم اتخاذ شود. ماده  باتیترت و گزارش مراتع و هاجنگلمراتب را به سازمان  دیبا یبرداربهره
 .دهد یردارببهرهبهره مالکانه اجازه  افتیبدون در دیسازمان با ،است شده اعالم یمل قانون نیا 1 ماده طبق که یهمجوار یاراض از یبرداربهره
 
 (1354( و سوم )1349(، دوم )1348اول ) های هیاصالحبا (، 1346ها و مراتع )مصوب از جنگل یقانون حفاظت و بهره بردار (2

 به. شودیم شده شناخته مادر قانونعنوان  به هنوز اریبس معارضات وجود با واست  بوده کشور یعیطب منابع قانون نیترکاملقانون  نیا
 شده یمل مراتع و هاجنگل از یبرداربهره توسعه، اصالح، اء،یاح حفظ، تیمسئول ،ها و مراتعاز جنگل یحفاظت و بهره بردارقانون  2 ماده موجب
 یبرداربهره هرگونه که دیآیم بر نیچن یقانون ماده نیا یمحتوا از. باشدیم کشور یزداریآبخ و مراتع ها،جنگل سازمان عهده بر دولت، به متعلق
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 نیا 3 ماده 1 تبصره(. 1394 همکاران، و یحجاز) باشدیم سازمان نیا از مجوز اخذ به وطمشر یکشور تحت هر عنوان یهاجنگل و مراتع از
 ازراستا،  نیا در. است یمرتعدار یها طرح یاجرا و دام یچرا پروانه صدور کشور، مراتع تیریمد فیتکل نییتع و یمرتعدار با ارتباط در قانون
 از یبرداربهره حق یواگذار گرفته، قرار توجه مورد مراتع تیوضع بهبود یبرا کشور توسعه ساله 5 یها برنامه طول در که ییراهکارها جمله
در قالب طرح و  یبرداربهره قانون، نیا 3 ماده 7 تبصره(. 1399 ،ی)محسن است یمرتعدار یهاطرح یاجرا قالب در یعرف بردارانبهره به مراتع

اخذ مجوز  مستلزمرا  شودیمو منتشر  هیو مراتع ته هاجنگلفهرست آنها از طرف سازمان  که یجنگل و یمرتع یهافراوردهاز به صورت انبوه 
 . بود خواهد دام یچرا پروانه دارندگان با یبرداربهره تیاولو که استداشته  انیو ب دانسته
 
 (1349 مصوب) مراتع عمران صندوق قانون (3

 مراتع علوفه دیتول شیافزا و مراتع اصالح مراتع، بر فشار کاهش منظور به و است تبصره 5 و ماده 12 یدارا مراتع عمران صندوق قانون
که به منظور کمک به عمران و  دیآیبر م نیقانون چن نیا 1. از ماده شد علوفه واردات بر متمرکز آن اقدامات زمان گذشت با اما شد وضع

به نام صندوق عمران مراتع  یموسسه ا یطرح مرتعدار یاجرا یبرا یالزم برا التیتسه نیخوراک دام و تأم دیو تول تدارکاصالح مراتع، 
 است. التیوام و تسه یاعطا قیاز طر یگذار هیسرما آن فهیکه وظ دیگرد لیتشک

 
 (1350 مصوب) طبیعی نابعقانون تجدید تشکیالت و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحالل وزارت م( 4

وابسته و صندوق عمران مراتع از  یواحد ها ها،ییدارا ارات،یاخت ف،یوظا الت،یتشک هیکل و منحل یعیطب منابع وزارت ،قانون نیا موجب به
 یبردارتوسعه و بهره اء،یاح حفظ، هدف با کشور مراتع و ها جنگل سازمان اساس، نیبرامنتقل شد.  یقانون به وزارت کشاورز نیا بیتصو خیتار

 را عهده دار است. یسازمان سمت معاونت وزارت کشاورز  ییشروع به کار کرد و ر یوزارت کشاورز رمجموعهیزها و مراتع در از جنگل
 
 (1358مصوب ) رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس (5

 و اهکوهو  هارهد ها،اچهیدرو  ااهیرها شده، معادن، در ایموات  یهانیزم لیاز قب یعموم یهاثروت و انفال ،یاساس قانون 45 اصل طبق
الح عامه است تا بر طبق مص یمحکومت اسال اریاخت در شود، یم مسترد نیغاصب از که یعموم اموال و وارث بدون ارث ست،ین میحر که یمراتع

رده ک قلمداد یعموم فهیرا وظ نآ کهو  بودهبعد  یهانسل یبرا ستیز طیاز مح حفاظت گرانیب قانون نیا 50. اصلدیعمل نما هاآننسبت به 
 .است
 
 ( 1358( قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران )مصوب 6

 و یشاورزک یهاعالیتمینه فزبه منظور رفع نیاز و خودکفایی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و تالش و همکاری افراد در 
ه ب یاز اراض یو بهره بردار اءیاح و یواگذار بیو ترت یدارنیزم نحوه نهیزم در یمقررات خاک، و آب منابع موردیب ماندن معطل زا یریجلوگ
 بیبا تصو متناسب مدت به س س وشوند  یداده م اجاره موقت طور به مقدمتاً یواگذار قابل یاراض قانون نیا 13 ماده. طبق دیرس بیتصو
 . رندیگیم قرار یمتقاض اریاخت در طرح یاجرا باحق تقدم  تیرعا و با رانیوز أتیه
 
  (1375مصوب ) یقانون مجازات اسالم (7

 دهما نیا طبق. باشدیم( انونق شده ذکر یاراض انواع ریمراتع )و سا یقانونریو تصرف غ بیموضوع تخر یقانون مجازات اسالم 690ه ماد
...(  وتع گلها و مرا)ازجمله جن یاراض بیتخر ایتصرف و  هیمبادرت  یگرید ایکردن خود  یمعرف حقیذ ایبه منظور تصرف  یاشخاص اگر یقانون
 ادجیا ای یعدوان رفتص و تجاوز گونه هر به اقدامای گردد بید که موجب تخرنینما یاتیعمل به مبادرت صالحیمراجع ذ از مجوزبدون  اید نینما

به جرائم خارج از نوبت به  یدگیسر یماده قانون نیا طبق .شودیممحکوم حب  سال کی تا ماه کی مجازات به دینما حق از ممانعت ای مزاحمت
 .دهدیمحسب مورد جرم( بر) یتا صدور حکم قطع متجاوز  را اتیدستور متوقف ماندن عمل ییو مقام قضا دیآیعمل م
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  (1367مصوب )گل ها و مراتع قانون جن 56موضوع ماده  یاختالف یاراض فیتکل نییقانون تع (8
دن ش یقانون مل 2ماده  اتیتثنو مس یمنابع مل صیتشخ ،قانون جنگل ها و مراتع 56موضوع ماده  یاختالف یاراض فیتکل نییقانون تعطبق 
دن ش یانون ملق مقررات یه اجرابه اعتراض اشخاص نسبت ب یدگیرس ن،یبرا عالوه. است مراتع و هاجنگلو مراتع بر عهده سازمان  هاجنگل
 ادارات در یادیز یهاپرونده آن سطهوا به که دارد تیاهم جهت آن از قانون نیا. باشدیمو مراتع  هاجنگلو مراتع بر عهده سازمان  هاجنگل
 .شد یکاربر رییتغ و کسر مراتع از یادیز اریبس یهابخش و دیگرد لیتشک یعیطب منابع
 
  (1375مصوب ) یاسالم یشوراها اراتیو اخت فیقانون وظا (9

 هب یبردار بهره که است یاماکن رد بردار بهرهاست  نیا انگریب و شودیم مربوط یبرداربهره و مراتع موضوع به 69 ماده و مکرر 68 ماده
 . ردک فراهم را مراتع از یاریبس بیتخر دیتشد نهیزم قانون، نیا بیتصو با یقانون ماده نیا. است مشاع صورت
 
  (1374مصوب )از مراتع کشور  یحفاظت و بهره بردار یقانون الحاق 3ماده  4تبصره  ینامه اجرا نییآ (10
 بردارانهرهب توسط مرتعداران قوقح تیرعا به مربوطاز مراتع کشور  یحفاظت و بهره بردار یقانون الحاق 3ماده  4تبصره  ینامه اجرا نییآ
نون قا نیا 2ده مذکور در ما یبع ملاز منا یبرداربهره یماده قانون نی. طبق اشد مبدل التمعض از یکی به بلکه نشد ییاجرا تنها نه که است

 یاده قانونم نیا 4ره است. تبص یبرداربهرهپروانه  میبرساند و موظف به تنظ بیو مراتع به تصو هاجنگلخواهد بود که سازمان  یطبق طرح
 .است دانسته جرم نهپروا لیتحص بدون را آن از یبرداربهرهو  داردختان و قطع در یجنگل هابوتهاز  یبرداربهرهاختصاص به 

 
 (1379مصوب ) یقانون حفاظت و بهره بردار 34ماده  یزمان اجرا دیقانون تمد( 11

گل ها و از جن یاظت و بهره بردارقانون حف 34ماده  یاجرا مدت ،یقانون حفاظت و بهره بردار 34ماده  یزمان اجرا دیقانون تمدبه موجب 
سال  انیاند تا پا دهیگرد لیتحو 34ماده  ونیسیقانون به کم نیا 2که بر اساس تبصره  ییپرونده ها فیتکل نییو تع یدگیمراتع به منظور رس

 از و رفتگ خود به یقانون شکل ودندب شده داده یکاربر رییتغ که کشور مراتع از یادیز بخش قانون نیا قانون، نیا بیتصو باشد.  دیتمد 1382
 .شدیم داده انتقال نیزم وجه افتیدر یازا در نیمتصرف به و شد خارج یمل یاراض شمول
 
 (1389( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی )مصوب 12

قانون  نیدر ا که یو مرتبط اسبمنموارد  رغمی. علتبصره است 36ماده و  35قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دارای 
قانون،  نیهم ام اریرد بساز موا یکینکرده است.  دایاجرا پ تیقابل هنوز آناز  یادیمختلف بخش ز لیوضع شده، به دال یعیدر خصوص منابع طب

 یها هرصع یکیاکولوژ توسعه و حفظ منظور به قانون نیا طبقکند.  جادیکشور ا مراتع یبرا یادیز یهاتیظرفتواند  یاست که م 14ماده 
 راتعم تیفیک و رشد شاخص سال 10 مدت به که دینما اقدام یا گونه به مطالعات انجام با است مکلف دولت چرا، تیظرف و دام تعادل  و یعیطب
 .دیمان اصالح را کوچ تیریام و مددپرورش  یبهبود و اصالح الگو یطرح ها با ن،ی. عالوه براابدی شیافزا درصد 2 متوسط طور به خاک تیتثب و
 

  ظهور چالش های جدیدـ 
و سایر  و مراتع تا اسکان عشایر هاجنگل، و اقدامات صورت گرفته از اصالحات ارضی، ملی شدن هااستیسمجموعه قوانین و مقررات، 
است. عالوه براین، وضعیت مراتع را بهبود نداده است بلکه روند تخریب مراتع را تشدید کرده  تنهانهی رسانکمکاقدامات که با نیت خیر و 
همچنان  شتیمع یریپذبیآس خشکسالی و م،یاقل رییتغ ،یاراض یکاربر رییو تغ تیتعداد دام مازاد، حقوق مالک بردار،همسائل مربوط به تعداد بهر

 تیریدر حوزه مد متعددمشکالت و مسائل  یانباشتگامر،  نیا جهینتاست.  ماندهیمراتع باق تیریمد ینهیزم عنوان مشکالت و مسائل حاد دربه
سازگار  یکوچندگ از شتیمع وهیش رییبه تغ کهبوده است  یگله به نحو بیترک رییتغ تیمراتع و در نها یمنف شیو گرا یاهیپوشش گ رییتغ مراتع،
 داتیتول ،یطرف ازت. منجر شده اس یصنعت یو حت یپرواربند یبه اسکان و دامدار ،یکوچندگمهینو  یگردانرمه یمختلف و حت یمیاقل طیبا شرا

 یو مل یواقع، هرچند اصالحات ارض است. در کرده دایپ تیغالب یعیمحصوالت سالم و طب ریسا و اتیلبن دکنندهیتول یهاانواع دام یجاگوشت به
 اینادرست و  یازمان بودند منتها اجر طیمطلوب و متناسب با شرا نیو قوان هااستیس -تین دیشا یو حت- هیها و مراتع در نظرشدن جنگل
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 ریتحت تأث راها مثبت آن یهاو جنبه تیمطلوب ،مناسب یو ساختارها هارساختیز ینیبشیعدم پ ایالزم و  یهارساختیز توسعهعدم  ،ناقص
ا در اذهان ر نیو قوان هااستیس نیا ،و مقررات نیمداوم قوان رییو تغ یاراض تیرینامطلوب مد طیشرا دیدر ادامه تشد کهیطوربهقرار داد. 
به  یابیدست یعنوان دو چالش عمده برابه هاشتیمع یریپذبیمراتع و آس بیتخر ریاخ یهادر دهه کهنیا جهینتداده است.  لوهنامطلوب ج

 عالوه (. ,.Khedrigharibvand ;2015Khedrigharibvand et al 2018)شده است شناخته تیمراتع به رسم داریپا تیریمد
 یستیو کاهش تنوع ز دیشد یچرا ،یاهیزوال پوشش گ م،یاقل ریی(، تغتی)حقوق مالک تیمالک ستمیس ساختار راتییها به تغچالش نیا ن،یبرا

 اند. شده نسبت داده
 یارو دام گذ یااز منابع علوفه داریپا یبرداربهره که نیراببرداران عالوه ، بهرهو مشکالت هااستای مقابله با چالشردر در مدیریت سنتی، 

امل رفع عو ای حذف و یدر راستا ستیبایم گرفتندیم نظر دربه منابع سوخت را  یمنابع آب و دسترس داریپا تیریدر مرتع و مد حیصح
 ینانیااطمو ن تیقطع عدم طیر شراد یماتیو نوسانات بازار مقابله کنند و تصم یوحش یهاهجوم گونه ،یهمچون خشکسال یاحتمال یزااسترس
مرتع و انسان به  ،مدا نیادل بتع یود ولبارز ب یجوامع محل یافتگیو عدم توسعه شتیمع یریپذبیآس یهرچند در نظام سنت جه،ی. درنتاتخاذ کنند

 یهایژگیو وجودنیاست. باا خصوصاً مراتع داشته یعیبر منابع طب یداریپا تیریها مدکه سده بوده یقو ینهاد باتیواسطه ترتبود که به ینحو
 از برخاستهنادرست  تیریو مد میاقل رییازن، تغتوسعه نامتو از یکه عمدتاً ناش دیجد یهاو چالش مشکالت( و ظهور رندیپذبی)ذاتاً آس اتعرم یذات

رده است که ک دیرا تشد یبرداران مرتعهبهر یشتیمع یریپذبیمراتع و آس بیبوده است تخر نییو از باال به پا دستور و کنترل ،وخطاآزمون
 کرده است. جادیا خشکمهیخشک و ن ریپذبیرا در مراتع تحت استرس و آس ینگران نیشتریب
 

 یخیتار یهاسطح مراتع در دوره آمار بر یمرور
 ) کشوردرصد از کل مساحت  52 ایهکتار  ونیلیم 8/84مراتع حدود  ،یزداریآبخ و یعیطب منابع سازمان یفن دفتر گزارش نیآخر براساس
 کم مراتع درصد 2/66 و متراکم مهین مراتع درصد 3/25 متراکم، مراتع درصد 5/8 مقدار، نیا از .دهندی( را پوشش ممربعلومتریک 1648195
. گاو، باشندیدام م نیترجیند و بز راگوسف .دهدیم نشان را ریاخ دوره تامختلف  یهادوره در مراتع طی، سطح و شرا1 جدول. باشندیم تراکم
 ونیلیم 83وابسته به مراتع کشور حدود  یها، تعداد واحد دام1385سال  ی. براساس سرشمارشوندیم ینگهدار زین قاطر و االغ شتر، ش،یگاوم

 46اساس حدود  نیبرا .کنند برآورده ماهه 7 دوره کی یرا برا یواحد دام ونیلیم 37 یازهاین توانندی، مراتع محالنیبوده است. باا یواحد دام
ی زداریو آبخ یعیطب منابعازمان س-مرتعامور مراتع وجود دارد. بر اساس اطالعات منتشرشده توسط دفتر ظرفیت مازاد بر  یواحد دام ونیلیم

براساس  (.Badripour et al., 2006شده است )گزارش یدامواحد  230هکتار با  536مرتع  یبرداربهره یاقتصاد واحداندازه  -کشور
 یبرداربهره یخانوار از منابع مرتع 916000در آن دوره  کهی، درحالکردندیخانوار را برآورده م 180000 ازی، مراتع تنها ن1385سال  یسرشمار

 مراتع دام مازاد وجود داشته است تیرابر ظرفب 7/5از  شیمذکور ب یدر دوره زمان ،شدیم نیدام و مرتع تأم قیها از طرآن شتیو مع کردندیم

(Badripour et al., 2006).  
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 مختلف یهاسطح و شرایط مراتع در دوره. 1 جدول

 منبع کل درصد )%( سطح )هکتار( وضعیت سال

 
1341 

  19 19 خوب
100 

 ؛ تصدیق شده توسط1341)  نامکین

Badripour et al., 2006) 25 25 توسط 

 56 56 ضعیف-خیلی ضعیف

 
1374 

  10/3 9/3 خوب
90 

تصدیق  ؛1374دفترفنی مرتع) 

 Badripour etشده توسط 

al., 2006) 

 41/45 37/3 متوسط

 48/25 43/4 ضعیف-خیلی ضعیف

 
1384 

 ,.Badripour et al) 1/86 7/64 6/34 متراکم

 24/9 20/70 متراکمنیمه (2006

 67/46 56/05 کم تراکم

 - 3 سه استان شمالی

ابع طبیعی و آبخیزداری سازمان من 8/84 5/8 21/7 متراکم 1400
 3/25 45/21 نیمه متراکم (1400)

 2/66 14/56 کم تراکم

درصد است.  مراتع  50تا  25ها ندرصد است. مراتع نیمه متراکم= مراتعی که درصد پوشش تاجی آ 50ها بیشتر از نکته: مراتع متراکم= مراتعی که درصد پوشش تاجی آن
 که با طبقات خوب، شدهگزارش %25-5و  %50-25، %50 صورتبه 1384رتع در سال مدرصد است.  وضعیت  25تا  5ها وشش تاجی آنتراکم= مراتعی که درصد پکم

 است. شدهمحاسبهمیلیون هکتار  برحسبمتوسط و ضعیف تا خیلی ضعیف جایگزین شده است. سطح 
 

 رانیمراتع ا یزیمم
ون از ام طبق قاند یتع و مدت چراورود و خروج دام به مر خیمرتع، تار تیمساحت و ظرف، یمراتع، محدوده سامان عرف حقیدامدار ذ نییتع
. تا قبل از سال گرددیصادر م حقیذنام بهره بردار همراحل آن، پروانه چرا ب یکه پ  از انجام و ط باشدیمراتع م یزیمم هایپیاک فیوظا
 یزداریو آبخ یعینابع طبع سازمان مگزارش دفتر امور مرات نیشده بود. بر اساس آخر یزیهکتار از سطح مراتع کشور مم ونیلیم 11 ود، حد1369
 یواحد دام ونیلیم 34ره بردار با هزار خانوار به 866سطح  نیشده و در ا یزیهکتار از عرصه مراتع کشور مم ونیلیم 80(، حدود 1400کشور )
و  یامدواحد  40ر خانوار مرتعدار هسهم دام مجاز  نیانگیم گری(. به عبارت د2دول شده است )ج ییموجود شناسا یواحد دام ونیلیم 73مجاز و 

 باشد. یهکتار م 92 زیسرانه مرتع آنها ن
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 مرتبط اتییجز و شده یزیمم یابانیب مناطق و هاجنگل مراتع، سطح آمار. 2 جدول
 84،814،990 (مطالعات و یمهندس  دفتر آمار اساس)بر  مراتع مساحت

 36،176 یعرف سامان تعداد شده یزیمم مرتع سطح

 79،744،987 (هکتار)  مساحت

 317،823 )فقره( چرا پروانه تعداد

 866،843 )خانوار( دامدار تعداد

 73،396،402 (موجود)دام  یدام واحد تعداد دامی واحد تعداد

 34،390،977 (مجاز)دام  یدام واحد تعداد

ی ش ده کل سطوح مم ی ز
 (ابانی)شامل مرتع،  جنگل و ب

 41،229  یعرف سامان تعداد

 95,441,448  (هکتار)  مساحت

 354،988  )فقره( چرا پروانه تعداد

 979،675  )خانوار( دامدار تعداد

 83،330،981 (موجود)دام  یدام واحد تعداد دامی واحد تعداد

 41،964،754 (مجاز)دام  یدام واحد تعداد

 5،256،946 (   هکتار)  نشده ممیزی کنون تا که مراتعی سطح

 11،094،776 ممیزی شده )هکتار( 69سال   ازسطح مراتعی که  قبل 

 

 1400-آمار دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور :منبع

 

 گیرینتیجه
 درردد. گبرمی ،رفتگها قبل که رابطه انسان و طبیعت شکل هزاره مدیریت مردم بومی و جوامع محلی بهبرمحور تاریخچه منابع طبیعی 

. کردیم قیرا تصد یلوبمط یو حفاظت ییچرا یهاشده بود که روشمحور توسعه دادهاجتماع-تیریمد یهانظام مراتع، از یبردار بهره یسنت نظام
 یبرداره بهرهکبودند  افتهیمان تکاملدرگذر ز یاراض یمد و نظام تصدکارآ یمطلوب و مؤثر، حقوق سنت یدهسازمان با ینهاد باتیدر واقع، ترت

 یبرا یلوبو مط متناسب یهانهیگز یراکاشت تیحقوق مالک ینهاد نظام قالب در منابع تیری، مدواقع درکرد. یم نیرا تضم یاز منابع مرتع داریپا
تعهد و  بامراتع  از ین مرتعابرداردامداران و بهره هیکل یبرداربهره یهامنظا نیشده بود. در چنشناخته تیبه رسم مراتع یکیاکولوژ یداریپا
چارچوب و نیقوان میتنظو  هاوال تا ظهور دولتر نی. اکنند وارد یاتیح منابع نیبه ا یکه خسارتنیبدون ا کردندیم یبرداربهره یریپذتیلئومس
وند تا حدود زیادی ت جهانی رو تحوال تنی بر قوانین و قواعد جدید و تطبیق با شرایطاداری ادامه داشت؛ اما پ  از ظهور مدیریت مب دیجد یها

 تغییر پیدا کرد.

ی مرتع و برداربهرهی متعارف و سازگار با طبیعت هاجری شمسی نظامه 1300از سال  مرتبطهای سیاسی پهلوی و دولت رژیمدر ایران، 
 تیها را در وضعآن کهنیا ضمن( یراجبا)اسکان  ریعشا یقاپو تخت استیس یاجرا. کردند فیرا تضع یاراض یبرداربهرهنهادهای مرتبط با 

ه دنبال داشت. باسکان را  در نقاط یتعمنابع مر بیو تخر یعینامطلوب منابع طب یبرداربهره دیتشد ،قرارداد ینامطلوب یو اقتصاد یاجتماع
 ین اراضمحدود کرد قیاز طر هادولت رضاشاهمحمد دوره دربودند.  یدنبال اسکان اجبار به سلحهدر دوره رضاشاه به اجبار ا ژهیوها بهدولت
 بردارانهرهب و ریعشا تیتع به محدودها و مراشدن جنگل یو مل یاز جمله اصالحات ارض نیو قوان هااستیبعدها در قالب اعمال س و -ریعشا
ها به وجود آن یدر ساختار اجتماع یاعمده راتییتغ است مؤثر منابع یداریپا درکه  یکیاکولوژ یهانهیزم به توجه بدون و دادند ادامه یمرتع

 فیضعتاکارآمد و ن نیگزیجا یهادها. نکردند عمل ناکارآمد و نبودند یقبل ینهادها یبرا مناسب ینیگزیجا دیجد یآوردند. نهادها و ساختارها
 ز گذشته درا شیعنوان قشر وابسته به مراتع  را ببه ریعشا یو فرهنگ یصادو اقت یاجتماع تیوقت، وضع یهادولتتوسط  یریجامعه عشا

 .بود داده قرار ابهام از یاهاله
 لیتشک ریوزنخست استیبه ر یریعشا یعال یقرار گرفت و شورا یسازندگ جهاددر ادامه، بعد از انقالب اسالمی سازمان عشایر زیر نظر 

 نگرش بدون تیحماواسطه از مراتع به یبردارروند بهره حالنیباا .کردند دایپ یشتریب یهماهنگ یعمران یهاها و پروژهآن به بعد طرح از. شد
بعد از باشد.  جادشدهیمرتع و دام و انسان ا نیب یداریتعادل متناسب و پا کهنیا بدونشد  دیتشد یدامدار توسعه و ریاز عشا یو چندبعد جامع
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جوامع عشایر زمینه ای را فراهم کرد تا جهانی(  راتییتغ ها )سکان عشایر همراه با تغییرات و سایر چالشا -در دوران سازندگی -جنگ تحمیلی
به شیوه دامداری وابسته به مراتع به طریق سنتی را رها کردند و  عشایربخش زیادی از را ترک کنند. اقدامات حفاظتی مبتنی بر منابع اکولوژیک 

. هرچند با توسعه اسکان عشایر تا حد زیادی از دامداری عشایری در ساختار فرهنگی و اجتماعی عشایر ایجاد شد یتوجهتغییرات قابلدنبال آن، 
 کاهش راقشالق  ایو  القییدر  ریعشا افتهیاسکانمرتعی در مناطق  بردارانبهرهنتوانست تعداد  حالنیباای بزرگ کاسته شد دارگلهمبتنی بر 
 شد. دیتشد زیمراتع ن بیتخر یماند و حت یتع همچنان باقمر تیریلذا مشکالت مد دهد،

 یهازهیانگو مراتع  هاجنگلن و قوانین مربوط به اصالحات ارضی و ملی شد هااستیسی اولیه پ  از تدوین و اجرای هاسالهرچند 
به  مراتع ملی می در مواردیب اسالو حتی در دوره انقال ی بعدهادههدر  بود یافتهکاهش  اراضیمدیریت صحیح و استفاده پایدار از 

ناطق مراتع را در متخریب  تحت چرای دام، با توجه به محدود شدن اراضی که اختصاص یافتند شدهمناطق حفاظت ها از جملهسایرکاربری
ی الزم و رفع هارساختیز نیتأمجدید بدون  تولید یهاها به نفع نظامهای ناپایدار دولت، سیاستشش دههطی  کهمجاور تشدید کرد. نتیجه این
ل کرده عمجامعه ین االزم برای توسعه  یهارساختیز از جامعه عشایری و توسعه کافیمناسب و یهاتیو بدون حماموانع ساختاری و نهادی 

 یسازنهیبه یجابهو  شدنداهمیت کمتری داده  گذارریعنوان عوامل تأثبه یابیکه رقابت برای تولیدات بومی و مدیریت بازار و بازارطوریبه است.
 .شده است دیمدت تأککوتاه جینتا و یجوامع محل نیتسک، بر یاراضاز  داریاستفاده پا

ایر سو  ان عشایرو مراتع تا اسک هاجنگل، قوانین و مقررات و اقدامات صورت گرفته از اصالحات ارضی، ملی شدن هااستیسمجموعه 
کرده است. عالوه  تع را تشدیدکه روند تخریب مراوضعیت مراتع را بهبود نداده است بل تنهانهجام شده، ی انرسانکمکاقدامات که با نیت خیر و 

ی معیشت ریپذبیآس ،تغییر اقلیم ی اراضی،کاربر رییتغبردار، تعداد دام مازاد، حقوق مالکیت و افزایش جمعیت در قالب تعداد بهره مسائلبراین، 
ر حوزه د متعدد ائلمسنباشتگی مشکالت و اامر،  نیا جهینت است. ماندهیباقی مدیریت مراتع نهیزم درحاد  ئلمسامشکالت و  عنوانبههمچنان 

و اقدامات صورت گرفته  هااستیس، قوانین ریتأثمراتع، تغییر پوشش گیاهی و گرایش منفی مراتع بوده است. با این حال، با توجه به  تیریمد
 ینهیزم در. مطالعه و بررسی قرار دهند را مورد مداقه هاآنی مختلف هاجنبهجامعی مطالعات ع ضرورت دارد ی مدیریت مراتنهیزم درتاکنون 
و  هااستیسچنین اثرات و مراتع و همها جنگلن و ملی شد اعم از اصالحات ارضی و اقدامات نیو قوان هااستیس نیا یهاها و چالشفرصت
یا تشدید  را در مهارها آنکه سهم ی ضمن ایننیتأممی جمله اسکان عشایر و سایر اقدامات حمایتی و ی بعد از انقالب اسالهادورهقوانین 

نیز کمک  ایدار مراتعهای مدیریت و معیشت پبه تحقق راهکارها و راهبرد کندیمرا تعیین  بردارانبهرهی معیشت ریپذبیآستخریب مراتع و 
 خواهد کرد.
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ABSTRACT 
Introduction A deep understanding of the process of managerial change from traditional to the 

current conventional management in the field of rangeland is effective in identifying most of their 

problems and challenges and, thus, help to develop appropriate strategies for sustainable rangeland 

management. 

Purpose of the research: After a brief introduction, in line with rangeland management 

developments, five main aims are examined. First, a history of traditional rangeland management is 

presented (1). Following this, the historical trend of weakening the traditional rangeland 

management is described (2). Then, rangeland management in the period after the Islamic 

Revolution of Iran (from 1978 onwards) is explained (3). In the following, laws and regulations in 

the context of rangeland management are mentioned and the emergence of new challenges is 

examined (4). Finally, while reviewing rangeland statistics in different historical periods, based on 

the latest statistics, a report on rangeland survey is presented (5).  

Methodology Based on a review study and use of sources and documents, and by reviewing 

historical sources in the field of rangeland management, the paper evaluates the data and information 

of historical periods. 

Geographical area of research The geographical scope of the present study is the historical 

evaluation of rangeland management developments, based on a review study and the use of sources 

and documents on an Iranian scale. 

Results and discussion The results of summarizing and reviewing the sources show that during the 

developments of historical periods, rangeland management has undergone major changes due to 

various factors.  

Conclusion In the direction of an  integrated management, it is necessary to pay attention to a 

comprehensive perspective that can use all the potentials of a region for sustainable rangeland 
management. In the second part, in an other paper, demographic changes and livelihood 

developments of rangeland users in the context of rangeland management  Iran are examined. 
 

KEYWORDS: Traditional management, sustainable rangeland management, laws and regulations, 

policy making. 
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