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چکیده
مقدمه :درک عمیق روند تغییرات مدیریتی از سنتی به مدیریت مرسوم فعلی در زمینهی مراتع میتواند در شناسایی بخش عمدهای از مشکالت و چالشهای آنها
موثر باشد و به تدوین راهبردهای مناسب برای مدیریت پایدار مراتع کمک کند .این مقاله با مروری بر منابع در زمینهی تحوالت مدیریت مرتع در ای ران ،دادهه ا و
اطالعات دورههای تاریخی را تجزیهوتحلیل و ارزیابی میکند.
هدف پژوهش :ابتدا ،تاریخچه ای از مدیریت سنتی مراتع ارایه میشود ( .)1به دنبال آن ،روند تاریخی تضعیف مدیریت سنتی مراتع تشریح میش ود ( .)2س س
مدیریت مرتع در دوره بعد از انقالب اسالمی ایران (از سال  1357به بعد) تبیین میشود ( .)3در ادامه ،به برخی از قوانین و مقررات در زمینه مدیریت مرتع اشاره می
شود و ظهور چالشهای جدید مورد بررسی قرار می گیرند ( .)4در نهایت ،ضمن مرور آمار سطح مراتع در دورههای مختلف تاریخی ،براساس آخرین آمار ارایه ش ده
گزارشی از میزان ممیزی مراتع ارایه می شود (.)5
روششناسی تحقیق :مقاله ،پ از ارایه مقدمهای کوتاه ،در راستای ارزیابی تاریخی تحوالت مدیریت مرتع ،براساس مطالعه مروری و بهره گیری از منابع و
اسناد و مدارک ،پنج محور اصلی را مورد بررسی قرار میدهد.
قلمروجغرافیایی پژوهش :قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر ارزیابی تاریخی تحوالت مدیریت مرتع ،براساس مطالعه م روری و به ره گی ری از من ابع و اس ناد و
مدارک در مقیاس ایران می باشد.
یافتهها و بحث :نتایج جمعبندی و مرور منابع ،نشان میدهد در طی دورههای تاریخی ،مدیریت مراتع متاثر از عوامل مختلف دستخوش تغییرات عمدهای شده
است.
نتایج :در راستای مدیریت جامع ،یکسارچه و پایدار مراتع ،توجه به دیدگاهی جامع که بتواند از همه پتانسیلهای منطقهای در راستای مدیریت پایدار مرتع بهره گیرد،
ضروری است .در بخش دوم ،در مقاله جداگانهای ،تحوالت جمعیتی و معیشتی بهرهبرداران مرتعی در زمینه مدیریت مرتع در ایران مورد بررسی قرار میگیرند.
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مقدمه
مراتع وسیعترین نظام کاربری اراضی در سطح زمین میباشند که عمدتاً در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند .آمارهای ارایه شده حاکی از
آن است که حدود  35میلیون کیلومترمربع از سطح زمین را مراتع پوشش میدهند ( .)Seré et al., 2008تعاریف متعددی در رابطه با مراتع
وجود دارد ،اما بیشتر آنها به نوع پوشش زمین (دارای پوشش گیاهان طبیعی قابل چرا) ،و نوع کاربری زمین (جهت چرای دام و حیات وحش)
تأکید دارند ( .)Briske 2017گیاهان غالب در مراتع عموماً مشتمل بر گندمیان ،شبه گندمیان ،پهنبرگان علفی و گیاهان بوتهای میباشند که
برای انواع دامها مناسبند (مصداقی .)1372 ،مراتع جهان خدمات تولیدکنندگی ،تنظیمکنندگی ،زیستگاهی و فرهنگی متعددی از جمله تولید 50
درصد کل دام ،ذخیره  30درصد از مخزن جهانی کربن و  8نقطه از  25نقطه داغ تنوع زیستی (از جمله تنوع باالیی از گونههای پستانداران
بزرگ) را ارائه می دهند (.)Millennium Ecosystem Assessment. 2005
رژیم بارندگی در ابعاد مختلف در مراتع متغیر است؛ تغییرپذیری بارندگی نیروی غالبی است که در مراتع خشک جهان حاکم است ،در حالی که
رژیم دما و خصوصیات خاک عمدت ًا ثابت میمانند .مقدار بارش ،فصل بارش ،تعداد روزهای بارانی در یک دوره معین و شدت وقایع منفرد
بارندگی با توپوگرافی ،رژیم دما و چرای دام توامان عوامل عمده موثر بر مراتع می باشند (مصداقی .)1372 ،در نهایت کمیت و کیفیت این عوامل
و نوسانات و تغییرات آنها تولیدات مرتعی را تحت تأثیر قرار میدهند .شواهد حاکی از آن است که این تغییرات ،نوسانات و دگرگونیها مراتع را
تحت تأثیر قرار داده و آنها را آسیبپذیر کرده است .بهطوریکه منابع مرتعی اکثر کشورهای درحالتوسعه -بهویژه مناطق خشک و
نیمهخشک -ازنظر سطح و بهرهوری روند کاهشی داشتهاند .درعینحال ،رشد جمعیت ،ضمن ایجاد تقاضای بیشتر برای غذا و منابع ،افزایش
تعداد دام مازاد بر ظرفیت ،و تغییر کاربری و کاهش سطح مراتع منجر به تخریب مراتع و به دنبال آن ،تشدید آسیبپذیری معیشت بهرهبرداران
مرتعی میگردد .این چالشها ضرورت توسعه نظام بهرهبرداری که تعادل دام-مراتع و انسان را تضمین کند ،ایجاب کرده است .بهطوریکه ایده
و موضوع مدیریت پایدار مرتع بهعنوان پاسخی به این دغدغه مورد توجه سیاستگذاران ،محققان و بهرهبرداران مرتعی قرارگرفته است (Grice
;Khedrigharibvand et al., and Hodgkinson, 2002; Khedrigharibvand et al., 2015; Khedrigharibvand 2018
2019; Khedrigharibvand et al., 2021).
در راستای مدیریت پایدار مراتع  )2002( Grice and Hodgkinsonاظهار داشتند برای دستیابی به مدیریت پایدار نظامهای مرتعی،

اکوسیستمهای طبیعی و نظامهای اجتماعی-اقتصادی باید در تعامل پایدار و در سالمت باشند .این بدان معناست؛ مدیریت پایدار تحقق نمی یابد
مگر اینکه ضمن مدیریت پایدار اکوسیستمهای مرتعی ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی بهرهبرداران مرتعی نیز در نظر گرفته شود .بهطوریکه در
مطالعات اخیر ،مدیریت پایدار مراتع بهعنوان بهرهوری بلندمدت مراتع و تضمین معیشت بهرهبرداران تعریفشده است ( Khedrigharibvand
 .)et al., 2015بااینوجود ،در صورت تخریب مراتع و آسیبپذیری معیشت ،دستیابی به این هدف غیرممکن است؛ بنابراین ،برای دستیابی به
دیدگاهی جامع در زمینهی مدیریت پایدار مراتع ،جلوگیری از تخریب مراتع و حمایت از معیشت بهرهبرداران مرتعی باید مورد توجه قرار گیرد.
اگرچه برخی از مطالعات تالش کردهاند به این دغدغه پاسخ دهند ،تحقیقات اندکی روند تاریخی مدیریت مراتع را مورد بررسی قرار دادهاند.
بیشک درک تاریخی از روند تغییرات مدیریتی از سنتی به مدیریت مرسوم فعلی در زمینهی مدیریت مراتع میتواند مشکالت و چالشها و اتخاذ
راهبردهای پایدار درزمینهی مدیریت مراتع را شناسایی کند.
در پ تحوالت تاریخی در زمینهی مدیریت مراتع برخی کاستیها ،اشتباهات راهبردی ،قوانین و سیاستگذاریهای نادرست و مدیریتهای
غیراصولی قابل تبیین است که اخیراً مطالعاتی به آنها پرداختهاند (زهدی1398 ،؛ .)Khedrigharibvand 2018مروری تاریخی بر مدیریت
مراتع میتواند در گذر از بحرانها و چالشهای مدیریت پایدار مراتع ،چارچوبهای سیاستگذاری قابلاجرا ارایه دهد .این مقاله ،پ از ارایه
مقدمه کوتاه ،در راستای ارزیابی تاریخی تحوالت مدیریت مرتع ،پنج محور اصلی را مورد بررسی قرار میدهد .ابتدا ارزیابی مدیریت سنتی مراتع
ارایه میشود ( .)1به دنبال آن ،روند تاریخی تضعیف مدیریت سنتی بهرهبرداری مراتع تشریح میشوند ( .)2سس دوره بعد از انقالب اسالمی
ایران (از سال  1357به بعد) تبیین میشود ( .)3در ادامه ،سیاستها و قوانین مدیریت اراضی و ظهور چالشهای جدید مورد بررسی قرار می
گیرند ( .)4در نهایت ،ضمن ارایه مروری برآمار سطح مراتع در دورههای تاریخی براساس آخرین آمار میزان ممیزی مراتع ارایه میشود( .)5در
ادامه و به دنبال آن بخش دوم ،در مقاله ای جداگانه ،تغییرات جمعیتی و تحوالت معیشتی بهره برداران مرتعی در ایران مورد بررسی قرار گیرند.
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یافته ها و بحث
ارزیابی تاریخی تحوالت مدیریت مرتع
ـ مدیریت سنتی مراتع
تاریخچه منابع طبیعی برمحور مدیریت مردم بومی و جوامع محلی به هزارهها قبل که رابطه انسان و طبیعت شکل گرفت ،برمیگردد .به
تدریج با تحول تاریخی روابط اجتماعی ،سازمانهای اجتماعی قدرتمند ،هویت و تولیدات جمعی ،سازگاری حکمرانی و نظامهای مدیریتی سازگار
به شرایط اکولوژیک پیچیده در جنگلها ،مراتع ،تاالبها و مناطق ساحلی برای دستیابی به غذا ،آب ،فیبر و منابع حیاتوحش توسعه پیدا کردند.
در میان این منابع حیاتی ،طی سالیان دراز مراتع غذای انسان و خوراک دام را در مناطق وسیعی از کره زمین تأمین کردهاند .مراتع در نظام
مدیریت سنتی تحت رژیمهای حقوق مالکیت عمومی مدیریت میشدند .در این ارتباط ،نظامهای مدیریت-اجتماعمحور توسعه دادهشده بود که
روشهای چرایی و حفاظتی مطلوبی را تصدیق میکرد .در واقع ،ترتیبات نهادی با سازماندهی مطلوب و مؤثر ،حقوق سنتی کارآمد و نظام
تصدی اراضی درگذر زمان تکاملیافته بودند که بهرهبرداری پایدار از منابع مرتعی را تضمین میکرد (.)Khedrigharibvand 2018
بهطورکلی ،مدیریت منابع در قالب نظام نهادی حقوق مالکیت اشتراکی ( فعالیتهای جمعی ،حقوق مالکیت عرفی و بومی) گزینههای
متناسب و مطلوبی برای پایداری اکولوژیکی مراتع به رسمیت شناختهشده بود .در چنین نظامهای بهرهبرداری کلیه دامداران و بهره برداران
مرتعی از مراتع با ظرافت ،تعهد و مسئولیتپذیری بهرهبرداری میکردند بدون اینکه خسارتی به این منابع حیاتی وارد کنند .بهرهبرداران مرتعی بر
این امر واقف بودند که در صورت عدم بهرهبرداری مطلوب از این منابع حیاتی ،احتمال جریمه و یا حتی از دست دادن حق بهرهبرداری از مراتع
برای دوره معین ،وجود دارد .در این قالب ،کلیه بهرهبرداران برای بهرهبرداری منطقی از منابعشان مسئولیتپذیر و پاسخگو بودند .بهعنوانمثال،
اگر یک بهرهبردار با بیمباالتی و عدم مسئولیتپذیری بهرهبرداری میکرد و به اصول تعیین و توصیهشده پایبند نبود ترتیبات نهادی جرایمی را
در نظر میگرفت و حتی بهرهبرداری او را در دورهای محدود میکرد .ازآنجاییکه بهرهبرداران خود را در این ترتیبات نهادی موثر ،پاسخگو می
دانستند سعی میکردند عقالنی و خردمندانه بهرهبرداری کنند .بنابراین ،در دورههایی از تحوالت تاریخ رابطه انسان و طبیعت (مرتع) عقالنیت و
خرد جمعی بنمایه مدیریت منابع مرتعی بود .الزم به ذکر اینکه در این دورهها هرچند منابع بهطور پایدار مدیریت و بهرهبرداری میشدند؛ با
اینوجود ،توسعه اجتماعی و اقتصادی مغفول مانده بود حتی با ظهور نظریه توسعه و تا دههها بعد نیز توسعه اجتماعی و اقتصادی بهرهبرداران
بهعنوان یک دغدغه حلنشده و مغفول باقیمانده است.
ـ تضعیف مدیریت سنتی بهرهبرداری مراتع
در ایران ،با پذیرش کورکورانه مدرنیزاسیون (اروپامداری) ،رژیم پهلوی و دولتهای سیاسی مرتبط از سال  1300هجری شمسی نظامهای
متعارف و سازگار با طبیعت بهرهبرداری مرتع و نهادهای مرتبط با بهرهبرداری اراضی را تضعیف کرده بودند .در ارتباط با این امر ،تشکیالت و
ساختار اجتماعی سنتی ایلی تضعیف شدند؛ بهعنوانمثال ،با اجرای سیاست تخت قاپوی عشایر ( اسکان اجباری) ضمن اینکه آنها را در وضعیت
اجتماعی و اقتصادی نامطلوبی قرار داد ،تشدید بهرهبرداری نامطلوب منابع طبیعی و تخریب منابع مرتعی در نقاط اسکان را به دنبال داشت.
دولتها بهویژه در دوره رضاشاه ( )1300-320بهاجبار اسلحه به دنبال اسکان اجباری بودند ( .(Naghizadeh et al., 2013در دورههای
بعد ،دولتهای متوالی از طریق محدود کردن اراضی عشایر ،به ویژه در زمان محمدرضاشاه ( )1320-1357و بعدها در قالب اعمال سیاستها و
قوانین از جمله اصالحات ارضی و ملی شدن جنگلها و مراتع عشایر و بهرهبرداران مرتعی را محدودتر نمودند و بدون توجه به زمینههای
اکولوژیکی که بر پایداری منابع مؤثر است ،تغییرات عمدهای در ساختار اجتماعی آنها به وجود آوردند (.)Naghizadeh et al., 2012
قوانین اصالحات ارضی و ملی شدن منابع طبیعی در ایران در سال  1341اجرا شد و ازآنپ با ملی شدن منابع طبیعی ،مالکیت کلیه منابع از
جمله مراتع به دولت (دولت) واگذار شد .اگرچه قانون ملی شدن مراتع برای درهم شکستن انحصار گروههای خاص بر منابع محلی اجرا شد ،اما
بهاشتباه تفسیر و به معنای ملی کردن مراتع تلقی شد (.)Khedrigharibvand 2018
قبل از اجرای اصالحات اراضی در سال  ،1341نظام عشایری و نظام ارباب-رعیتی بر مراتع ایران غالب و حاکم بود .این دو نظام
بهرهبرداری کامالً از یکدیگر جدا نبودند و با رژیمهای حقوق مالکیت قابلتشخیص بودند ( .(Abolhassani et al., 2013مراتع تحت
مدیریت عشایر تحت رژیم مالکیت مشترک بودند درحالیکه سیستم ارباب-رعیتی تحت رژیم مالکیت خصوصی بود .بهرهبرداری عشایری بر
بیشتر مراتع ایران حاکم بود .جامعه عشایری متشکل از طوایف مختلف و شامل چندین شاخه بود ( .)Khedrigharibvand 2018مالکانی
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که دارای اسناد رسمی بودند ،بخشهای دیگری از مراتع ایران را در اختیار داشتند .بیشتر سران قبایل در واقع زمیندارانی با مالکیت اراضی
زیادی بودند .برخی از زمینداران مراتع خصوصی خود را برای مدت معین و مقدار محدودی از دام به افراد ایالت و عشایر در قالب قرارداد اجاره
واگذار میکردند .بهطورکلی نظام ارباب-رعیتی ازنظر تصمیمگیرندگان از نظام عشایری جدا نبود (.(Abolhassani et al., 2013
بااینوجود ،از دیدگاه علمی نمیتوان ادعا داشت پایداری این نظامهای بهرهبرداری -به دلیل شرایط نامطلوب زندگی بهرهبرداران و عدم
توسعهیافتگی و عقبماندگی جوامع محلی -تأمین میشده است.
قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع و اصالحات ارضی نهادهای سنتی تا حدی منابع اکولوژیکی را به نحو پایدار مدیریت میکردند .بااینوجود
بهرهبرداران هنوز در فقر و عدم توسعه اجتماعی و اقتصادی باقیمانده بودند .با پیشرفت و تغییرات جهانی ،نهادهای سنتی در برابر تغییرات
جهانی نتوانسته بودند سازگار شوند و عدم تطبیق فنی ،آنها را در معرض آسیبپذیری قرار داده بود .هرچند فروپاشی نهادهای سنتی ممکن
است تا حدودی به کارکرد ضعیف آنها در برابر رشد مداوم جمعیت و رشد اقتصادی نسبت داده شود؛ حتی اگر این باور در خوشبینانهترین حالت
صادق باشد ،حداقل در آن زمان در خصوص ایران که اهداف سیاسی آن غالب بوده است اینگونه نبود 2006; Abolhassani et al.,
)2013
 .(Badripour et al.,هرچند در بیشتر موارد ،شواهدی وجود دارد که نشان میدهد نهادها و ساختارهای جدید جایگزین مناسبی برای
نهادهای قبلی نبودند و ناکارآمد عمل کردند (.)Badripour et al., 2006
نهادهای جایگزین ناکارآمد در مدیریت مراتع و تضعیف جامعه عشایری توسط حکومت وقت ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی عشایر
بهعنوان قشر وابسته به مراتع را بیش از گذشته در هالهای از ابهام قرار داده بود .اگر فرض شود ملی شدن جنگلها و مراتع و اصالحات ارضی از
سیاستهای مطلوب در زمان خود بودند اما رویکرد کالن حکومت پهلوی ،توجه به جامعه عشایری وابسته به مراتع ،و کمک به وضعیت
اجتماعی و اقتصادی عشایر نبود .دکتر محمدحسین پاپلی یزدی در پیشگفتاری بر کتاب بختیاریها عشایر کوهنشین ایرانی در پویه تاریخ تأکید
میکند "با تشکیل حکومت پهلوی در ایران سرنوشت عشایر دچار دگرگونی گردید .از سال  1300تا  1357هیچیک از جوامع سهگانه بهاندازه
جامعه عشایری دچار ضربات عمیق اجتماعی-اقتصادی و سیاسی نگردید .در طول بیش از نیمقرن عشایر به طرق مختلف نظامی سیاسی
اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی تحتفشار قرار داشتند و نهایتاً منجر به ازهمگسیختگی تشکیالت سیاسی و اجتماعی و اداری ایالت گردید .با
فروپاشی نظام و تشکیالت ایلی ،جامعه عشایری همچون بدنی بدون سلسله اعصاب فلج گردید .این فلج اعصاب بزرگترین ضربه را به عشایر
وارد کرد و اگر ناهمگونی و ناهماهنگی دستگاههای دولتی با یکدیگر و تضاد درونی دستگاهها نبود اثری از جامعه عشایری که بخش اعظم
بهرهبرداران مرتعی بودند ،باقی نمیماند" (محسنیان.)1374 ،
ـ دوره بعد از انقالب اسالمی ایران (از سال  1357به بعد)
پیروزی انقالب اسالمی در سال  1357که بزرگترین نمونه مشارکت فعال مردمی بود ،پاسخی به تصمیمات سیاستگذاری در زمینهی
توسعه و «مدرنیته» بود که منجر به زوال نظامهای اجتماعی سنتی و بومی گردید و ترتیبات نهادی جایگزین نیز نتوانستند پاسخگوی روند
تغییرات و تحوالت باشند .در نتیجه ،در بسیاری موارد نظامهای مدیریت ناعادالنه اراضی را تشدید کرد که اثرات آن نیز هنوز برجای باقیمانده
است .با پیروزی انقالب اسالمی خدماترسانی به جامعه عشایری و بهویژه عشایر کوچرو مورد توجه مقامات مختلف مملکت قرار گرفت؛ در این
راستا سازمان عشایری کشور به وجود آمد .در ادامه ،تغییرات بعد از انقالب اسالمی سازمان عشایر زیر نظر جهاد سازندگی قرار گرفت و شورای
عالی عشایری به ریاست نخستوزیر تشکیل گردید از آن به بعد ،طرحها و پروژههای عمرانی هماهنگی بیشتری پیدا کردند (محسنیان.)1374 ،
عشایر که در طول بیش از نیمقرن ستمدیده بودند احساس کردند به رسمیت شناخته شدهاند .در این راستا ،خدماترسانی نهادها به جامعه
عشایری تسریع گردید و این سرعت عمل باعث شد که بسیاری از طرحهای انجامشده در طول  3-4سال بعد از انقالب بدون مطالعه قبلی و با
شناخت دقیق مسائل و مشکالت این جامعه انجام گردید .نتیجه اینکه هرچند فعالیتهای انجامشده با نیت خیرخواهی و کمکرسانی و برای
بهبود و تغییر وضع موجود بود بااینحال ،موفقیت چندانی نداشتند و حتی در مواردی نتایج معکوس داشت (محسنیان .)1374
بااینحال روند بهرهبرداری از مراتع بهواسطه حمایت بدون نگرش جامع از عشایر و توسعه دامداری تشدید شد بدون اینکه تعادل متناسب و
پایداری بین مرتع و دام و انسان ایجادشده باشد .در این دوره با حمایت از عشایر دامداران تراکم دام را در مراتع عمومی/ملی افزایش دادند تا
ضمن چرای بیرویه ،درآمد خود را از طریق فروش بیشتر محصوالت دامی و لبنیات فزایش دهند ،بهطوریکه پیامد این امر تشدید مشکالت
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زیستمحیطی ازجمله تخریب مراتع بود ( .)Badripour et al., 2006همزمان با پایان جنگ ایران -عراق در سال  ،1367دوره
برنامهریزی جدیدی آغاز شد که به دوره بازسازی یا دوران سازندگی شهرت یافت .دولت برنامههای توسعه پنجساله را برای بازسازی اقتصاد در
پرتو ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی پ از جنگ تصویب کرد (.)Khedrigharibvand 2018
الزم به ذکر است در زمینهی عشایر ،درحالیکه دولتهای پ از انقالب شجاعت و وطنپرستی و نقش سازنده آنها را در انقالب و نظام
تولید و کمک به اقتصاد کشور می ستودند ،اسکان و یکجانشینی بهعنوان تغییر و تحولی جدید در برنامهریزیها مدنظر قرار گرفت
( .)Naghizadeh et al., 2012اغلب مطالعات اهداف اجتماعی و اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت بهرهبرداران و جوامع محلی را در
اجرای اصالحات ارضی ،ملی شدن جنگل و مراتع و ازجمله اسکان و یکجانشینی عشایر را برجسته کردهاند منتها در عمل آنچه مدنظر بود،
تحقق نیافت .بهعنوانمثال ،درزمینهی اسکان و یکجانشینی عشایر ،در سال  ،1371رئی شورای عالی امور عشایر-در زمان ریاست جمهوری
هاشمی رفسنجانی -ایده خود را برای اسکان عشایر اعالم کرد .وی دستور تدوین برنامه  20ساله اسکان عشایر را صادر کرد و اعتبارات
قابلتوجهی را از طریق برنامههای پنجساله توسعه به این منظور اختصاص داد .در نهایت ،اسکان عشایر همراه با تغییرات و سایر چالشها
(تغییرات جهانی) جوامع عشایر را مجبور به ترک اقدامات حفاظتی مبتنی بر منابع اکولوژیک کرد .بخش زیادی از عشایر شیوه دامداری وابسته به
مراتع به طریق سنتی را رها کردند و تغییرات قابلتوجهی در ساختار فرهنگی و اجتماعی عشایر ایجاد شد (.)CENESTA, 2003; 2004
هرچند با اسکان عشایر ،تا حد زیادی از دامداری عشایری بزرگ کاسته شد .بااینحال تعداد بهرهبرداران مرتعی در مناطق اسکانیافته عشایر
در ییالق و یا قشالق را نتوانست کاهش دهد .لذا مشکالت مدیریت مرتع همچنان باقی ماند و حتی تخریب مراتع نیز تشدید شد .از طرف دیگر،
هر چند سالهای اولیه پ از تدوین و اجرای سیاستها و قوانین مربوط به اصالحات ارضی و ملی شدن جنگلها و مراتع انگیزههای مدیریت
صحیح و استفاده پایدار از اراضی را کاهش داده بود در دهههای بعد و حتی در دوره انقالب اسالمی در مواردی مراتع ملی به به سایر کاربریها
ازجمله مناطق حفاظتشده اختصاص یافتند که با توجه به محدود شدن اراضی تحت چرای دامداران تخریب مراتع را در مناطق مجاور تشدید
کرد .بهطوریکه آمارها نشان میدهد ،مراتع درجه عالی ،در سال  1374به  9/3میلیون هکتار کاهش یافت که کمتر از نصف میزان آن در سال
 1341بود (جدول  .)1نتیجه اینکه طی شش دهه ،سیاستهای ناپایدار دولتها به نفع نظامهای تولید بازار محور ناقصالخلقه ( بدون تأمین
زیرساختهای الزم و رفع موانع ساختاری و نهادی) و بدون حمایتهای مناسب وکافی از جامعه عشایری و توسعه زیرساختهای الزم برای
توسعه این جامعه عمل کرده است .بهطوریکه رقابت برای تولیدات بومی و مدیریت بازار و بازاریابی بهعنوان عوامل تأثیرگذار اهمیت کمتری
داده شدند و بهجای بهینهسازی استفاده پایدار از اراضی ،بر تسکین جوامع محلی و نتایج کوتاهمدت تأکید شده است.
قوانین و مقررات مدیریت اراضی و ظهور چالشهای جدید
ـ برخی از قوانین و مقررات موثر بر تحوالت مدیریت مراتع
 )1قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع ( مصوب )1341
از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع ،عرصه و اعیانی کلیه جنگلها ،مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء
اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت قلمداد شدند ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف کرده و سند مالکیت گرفته باشند .ماده 4
قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در مورد مالکیت مراتع مشجر و غیر مشجری است که سند مالکیت داشتتند و بعد از تصویب این قانون کلیه
اسناد ابطال میشد و به مالکیت دولت تعلق می گرفت .ماده  7این قانون ،در مورد جنگلها و مراتع مشمول این قانون که بهرهبرداری از آنها
طبق اسناد رسمی به هر عنوان به شخص واگذار شده ،اسناد مزبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و بهرهبرداران در صورت تمایل به
بهرهبرداری باید مراتب را به سازمان جنگلها و مراتع گزارش و ترتیبات الزم اتخاذ شود .ماده  8این قانون ،در مورد مصارف روستائیان و حق
بهرهبرداری از اراضی همجواری که طبق ماده  1این قانون ملی اعالم شده است ،سازمان باید بدون دریافت بهره مالکانه اجازه بهرهبرداری دهد.
 )2قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب  ،)1346با اصالحیه های اول ( ،)1348دوم ( )1349و سوم ()1354
این قانون کاملترین قانون منابع طبیعی کشور بوده است و با وجود معارضات بسیار هنوز به عنوان قانون مادر شناخته شده میشود .به
موجب ماده  2قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ،مسئولیت حفظ ،احیاء ،اصالح ،توسعه ،بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ملی شده
متعلق به دولت ،بر عهده سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور میباشد .از محتوای این ماده قانونی چنین بر میآید که هرگونه بهرهبرداری
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از مراتع و جنگلهای کشور تحت هر عنوانی مشروط به اخذ مجوز از این سازمان میباشد (حجازی و همکاران .)1394 ،تبصره  1ماده  3این
قانون در ارتباط با مرتعداری و تعیین تکلیف مدیریت مراتع کشور ،صدور پروانه چرای دام و اجرای طرح های مرتعداری است .در این راستا ،از
جمله راهکارهایی که در طول برنامه های  5ساله توسعه کشور برای بهبود وضعیت مراتع مورد توجه قرار گرفته ،واگذاری حق بهرهبرداری از
مراتع به بهرهبرداران عرفی در قالب اجرای طرحهای مرتعداری است (محسنی .)1399 ،تبصره  7ماده  3این قانون ،بهرهبرداری در قالب طرح و
به صورت انبوه از فراوردههای مرتعی و جنگلی که فهرست آنها از طرف سازمان جنگلها و مراتع تهیه و منتشر میشود را مستلزم اخذ مجوز
دانسته و بیان داشته است که اولویت بهرهبرداری با دارندگان پروانه چرای دام خواهد بود.
 )3قانون صندوق عمران مراتع (مصوب )1349
قانون صندوق عمران مراتع دارای  12ماده و  5تبصره است و به منظور کاهش فشار بر مراتع ،اصالح مراتع و افزایش تولید علوفه مراتع
وضع شد اما با گذشت زمان اقدامات آن متمرکز بر واردات علوفه شد .از ماده  1این قانون چنین بر میآید که به منظور کمک به عمران و
اصالح مراتع ،تدارک و تولید خوراک دام و تأمین تسهیالت الزم برای برای اجرای طرح مرتعداری موسسه ای به نام صندوق عمران مراتع
تشکیل گردید که وظیفه آن سرمایه گذاری از طریق اعطای وام و تسهیالت است.
 )4قانون تجدید تشکیالت و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحالل وزارت منابع طبیعی (مصوب )1350
به موجب این قانون ،وزارت منابع طبیعی منحل و کلیه تشکیالت ،وظایف ،اختیارات ،داراییها ،واحد های وابسته و صندوق عمران مراتع از
تاریخ تصویب این قانون به وزارت کشاورزی منتقل شد .براین اساس ،سازمان جنگل ها و مراتع کشور با هدف حفظ ،احیاء ،توسعه و بهرهبرداری
از جنگلها و مراتع در زیرمجموعه وزارت کشاورزی شروع به کار کرد و ریی سازمان سمت معاونت وزارت کشاورزی را عهده دار است.
 )5قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (مصوب )1358
طبق اصل  45قانون اساسی ،انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ،معادن ،دریاها و دریاچهها ،درهها و کوهها و
مراتعی که حریم نیست ،ارث بدون وارث و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود ،در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه
نسبت به آنها عمل نماید .اصل 50این قانون بیانگر حفاظت از محیط زیست برای نسلهای بعد بوده و که آن را وظیفه عمومی قلمداد کرده
است.
 )6قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران (مصوب )1358
به منظور رفع نیاز و خودکفایی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و تالش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و
جلوگیری از معطل ماندن بیمورد منابع آب و خاک ،مقرراتی در زمینه نحوه زمینداری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره برداری از اراضی به
تصویب رسید .طبق ماده  13این قانون اراضی قابل واگذاری مقدمتاً به طور موقت اجاره داده می شوند و سس به مدت متناسب با تصویب
هیأت وزیران و با رعایت حق تقدم با اجرای طرح در اختیار متقاضی قرار میگیرند.
 )7قانون مجازات اسالمی (مصوب )1375
ماده  690قانون مجازات اسالمی موضوع تخریب و تصرف غیرقانونی مراتع (و سایر انواع اراضی ذکر شده قانون) میباشد .طبق این ماده
قانونی اگر اشخاصی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت یه تصرف و یا تخریب اراضی (ازجمله جنگلها و مراتع و )...
نمایند یا بدون مجوز از مراجع ذیصالح مبادرت به عملیاتی نمایند که موجب تخریب گردد یااقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد
مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حب محکوممیشود .طبق این ماده قانونی رسیدگی به جرائم خارج از نوبت به
عمل میآید و مقام قضایی دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی (برحسب مورد جرم) میدهد.
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 )8قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع ماده  56قانون جنگل ها و مراتع (مصوب )1367
طبق قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع ماده  56قانون جنگل ها و مراتع ،تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده  2قانون ملی شدن
جنگلها و مراتع بر عهده سازمان جنگلها و مراتع است .عالوه براین ،رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به اجرای مقررات قانون ملی شدن
جنگلها و مراتع بر عهده سازمان جنگلها و مراتع میباشد .این قانون از آن جهت اهمیت دارد که به واسطه آن پروندههای زیادی در ادارات
منابع طبیعی تشکیل گردید و بخشهای بسیار زیادی از مراتع کسر و تغییر کاربری شد.
 )9قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی (مصوب )1375
ماده  68مکرر و ماده  69به موضوع مراتع و بهرهبرداری مربوط میشود و بیانگر این است بهره بردار در اماکنی است که بهره برداری به
صورت مشاع است .این ماده قانونی با تصویب این قانون ،زمینه تشدید تخریب بسیاری از مراتع را فراهم کرد.
 )10آیین نامه اجرای تبصره  4ماده  3قانون الحاقی حفاظت و بهره برداری از مراتع کشور (مصوب )1374
آیین نامه اجرای تبصره  4ماده  3قانون الحاقی حفاظت و بهره برداری از مراتع کشور مربوط به رعایت حقوق مرتعداران توسط بهرهبرداران
است که نه تنها اجرایی نشد بلکه به یکی از معضالت مبدل شد .طبق این ماده قانونی بهرهبرداری از منابع ملی مذکور در ماده  2این قانون
طبق طرحی خواهد بود که سازمان جنگلها و مراتع به تصویب برساند و موظف به تنظیم پروانه بهرهبرداری است .تبصره  4این ماده قانونی
اختصاص به بهرهبرداری از بوتهها جنگلی و قطع درختان دارد و بهرهبرداری از آن را بدون تحصیل پروانه جرم دانسته است.
 )11قانون تمدید زمان اجرای ماده  34قانون حفاظت و بهره برداری (مصوب )1379
به موجب قانون تمدید زمان اجرای ماده  34قانون حفاظت و بهره برداری ،مدت اجرای ماده  34قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و
مراتع به منظور رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده هایی که بر اساس تبصره  2این قانون به کمیسیون ماده  34تحویل گردیده اند تا پایان سال
 1382تمدید شد .با تصویب این قانون ،این قانون بخش زیادی از مراتع کشور که تغییر کاربری داده شده بودند شکل قانونی به خود گرفت و از
شمول اراضی ملی خارج شد و به متصرفین در ازای دریافت وجه زمین انتقال داده میشد.
 )12قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب )1389
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دارای  35ماده و  36تبصره است .علیرغم موارد مناسب و مرتبطی که در این قانون
در خصوص منابع طبیعی وضع شده ،به دالیل مختلف بخش زیادی از آن هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است .یکی از موارد بسیار مهم این قانون،
ماده  14است که می تواند ظرفیتهای زیادی برای مراتع کشور ایجاد کند .طبق این قانون به منظور حفظ و توسعه اکولوژیکی عرصه های
طبیعی و تعادل دام و ظرفیت چرا ،دولت مکلف است با انجام مطالعات به گونه ای اقدام نماید که به مدت  10سال شاخص رشد و کیفیت مراتع
و تثبیت خاک به طور متوسط  2درصد افزایش یابد .عالوه براین ،با طرح های بهبود و اصالح الگوی پرورش دام و مدیریت کوچ را اصالح نماید.
ـ ظهور چالش های جدید
مجموعه قوانین و مقررات ،سیاستها ،و اقدامات صورت گرفته از اصالحات ارضی ،ملی شدن جنگلها و مراتع تا اسکان عشایر و سایر
اقدامات که با نیت خیر و کمکرسانی نهتنها وضعیت مراتع را بهبود نداده است بلکه روند تخریب مراتع را تشدید کرده است .عالوه براین،
مسائل مربوط به تعداد بهرهبردار ،تعداد دام مازاد ،حقوق مالکیت و تغییر کاربری اراضی ،تغییر اقلیم ،خشکسالی و آسیبپذیری معیشت همچنان
بهعنوان مشکالت و مسائل حاد در زمینهی مدیریت مراتع باقیمانده است .نتیجه این امر ،انباشتگی مشکالت و مسائل متعدد در حوزه مدیریت
مراتع ،تغییر پوشش گیاهی و گرایش منفی مراتع و در نهایت تغییر ترکیب گله به نحوی بوده است که به تغییر شیوه معیشت از کوچندگی سازگار
با شرایط اقلیمی مختلف و حتی رمهگردانی و نیمهکوچندگی ،به اسکان و دامداری پرواربندی و حتی صنعتی منجر شده است .از طرفی ،تولیدات
گوشت بهجای انواع دامهای تولیدکننده لبنیات و سایر محصوالت سالم و طبیعی غالبیت پیدا کرده است .در واقع ،هرچند اصالحات ارضی و ملی
شدن جنگلها و مراتع در نظریه -و حتی شاید نیت -سیاستها و قوانین مطلوب و متناسب با شرایط زمان بودند منتها اجرای نادرست و یا
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ناقص ،عدم توسعه زیرساختهای الزم و یا عدم پیشبینی زیرساختها و ساختارهای مناسب ،مطلوبیت و جنبههای مثبت آنها را تحت تأثیر
قرار داد .بهطوریکه در ادامه تشدید شرایط نامطلوب مدیریت اراضی و تغییر مداوم قوانین و مقررات ،این سیاستها و قوانین را در اذهان
نامطلوب جلوه داده است .نتیجه اینکه در دهههای اخیر تخریب مراتع و آسیبپذیری معیشتها بهعنوان دو چالش عمده برای دستیابی به
مدیریت پایدار مراتع به رسمیت شناختهشده است ( .)Khedrigharibvand et al., 2015; Khedrigharibvand 2018عالوه
براین ،این چالشها به تغییرات ساختار سیستم مالکیت (حقوق مالکیت) ،تغییر اقلیم ،زوال پوشش گیاهی ،چرای شدید و کاهش تنوع زیستی
نسبت داده شدهاند.
در مدیریت سنتی ،در راستای مقابله با چالشها و مشکالت ،بهرهبرداران عالوه براین که بهرهبرداری پایدار از منابع علوفهای و دام گذاری
صحیح در مرتع و مدیریت پایدار منابع آب و دسترسی به منابع سوخت را در نظر میگرفتند میبایست در راستای حذف و یا رفع عوامل
استرسزای احتمالی همچون خشکسالی ،هجوم گونههای وحشی و نوسانات بازار مقابله کنند و تصمیماتی در شرایط عدم قطعیت و نااطمینانی
اتخاذ کنند .درنتیجه ،هرچند در نظام سنتی آسیبپذیری معیشت و عدم توسعهیافتگی جوامع محلی بارز بود ولی تعادل بین دام ،مرتع و انسان به
نحوی بود که بهواسطه ترتیبات نهادی قوی بوده که سدهها مدیریت پایداری بر منابع طبیعی خصوصاً مراتع داشته است .بااینوجود ویژگیهای
ذاتی مراتع (ذاتاً آسیبپذیرند) و ظهور مشکالت و چالشهای جدید که عمدتاً ناشی از توسعه نامتوازن ،تغییر اقلیم و مدیریت نادرست برخاسته از
آزمونوخطا ،دستور و کنترل و از باال به پایین بوده است تخریب مراتع و آسیبپذیری معیشتی بهرهبرداران مرتعی را تشدید کرده است که
بیشترین نگرانی را در مراتع تحت استرس و آسیبپذیر خشک و نیمهخشک ایجاد کرده است.
مروری بر آمار سطح مراتع در دورههای تاریخی
براساس آخرین گزارش دفتر فنی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ،مراتع حدود  84/8میلیون هکتار یا  52درصد از کل مساحت کشور (
 1648195کیلومترمربع) را پوشش میدهند .از این مقدار 8/5 ،درصد مراتع متراکم 25/3 ،درصد مراتع نیمه متراکم و  66/2درصد مراتع کم
تراکم میباشند .جدول  ،1سطح و شرایط مراتع در دورههای مختلف تا دوره اخیر را نشان میدهد .گوسفند و بز رایجترین دام میباشند .گاو،
گاومیش ،شتر ،االغ و قاطر نیز نگهداری میشوند .براساس سرشماری سال  ،1385تعداد واحد دامهای وابسته به مراتع کشور حدود  83میلیون
واحد دامی بوده است .بااینحال ،مراتع میتوانند نیازهای  37میلیون واحد دامی را برای یک دوره  7ماهه برآورده کنند .براین اساس حدود 46
میلیون واحد دامی مازاد بر ظرفیت مراتع وجود دارد .بر اساس اطالعات منتشرشده توسط دفتر امور مرتع-سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
کشور -اندازه واحد اقتصادی بهرهبرداری مرتع  536هکتار با  230واحد دامی گزارششده است ( .)Badripour et al., 2006براساس
سرشماری سال  ،1385مراتع تنها نیاز  180000خانوار را برآورده میکردند ،درحالیکه در آن دوره  916000خانوار از منابع مرتعی بهرهبرداری
میکردند و معیشت آنها از طریق دام و مرتع تأمین میشد ،در دوره زمانی مذکور بیش از  5/7برابر ظرفیت مراتع دام مازاد وجود داشته است
(.)Badripour et al., 2006
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جدول  .1سطح و شرایط مراتع در دورههای مختلف
سال

وضعیت

سطح (هکتار)

درصد ()%

خوب

19
25
56

19

1341

توسط
خیلی ضعیف-ضعیف
خوب

1374

متوسط
خیلی ضعیف-ضعیف
متراکم

1384

34/6

نیمهمتراکم
کم تراکم
سه استان شمالی

70/20
05/56
3

1400

3 /9
3/37
4/43

متراکم

7/21

8/5

نیمه متراکم

21/45

25/3

کم تراکم

56/14

66/2

کل

منبع

25
56
3/10

100

نیکنام ( 1341؛ تصدیق شده توسط
)Badripour et al., 2006

45/41
25/48
64/7

90

9/24
46/67
-

86/1

84/8

دفترفنی مرتع( 1374؛ تصدیق
شده توسط Badripour et
)al., 2006
( Badripour et al.,
)2006

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
()1400

نکته :مراتع متراکم= مراتعی که درصد پوشش تاجی آنها بیشتر از  50درصد است .مراتع نیمه متراکم= مراتعی که درصد پوشش تاجی آنها  25تا  50درصد است .مراتع
کمتراکم= مراتعی که درصد پوشش تاجی آنها  5تا  25درصد است .وضعیت مرتع در سال  1384بهصورت  %50-25 ،%50و  %25-5گزارششده که با طبقات خوب،
متوسط و ضعیف تا خیلی ضعیف جایگزین شده است .سطح برحسب میلیون هکتار محاسبهشده است.

ممیزی مراتع ایران
تعیین دامدار ذیحق مراتع ،محدوده سامان عرفی ،مساحت و ظرفیت مرتع ،تاریخ ورود و خروج دام به مرتع و مدت چرای دام طبق قانون از
وظایف اکیپهای ممیزی مراتع میباشد که پ از انجام و طی مراحل آن ،پروانه چرا بهنام بهره بردار ذیحق صادر میگردد .تا قبل از سال
 ،1369حدود  11میلیون هکتار از سطح مراتع کشور ممیزی شده بود .بر اساس آخرین گزارش دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
کشور ( ،)1400حدود  80میلیون هکتار از عرصه مراتع کشور ممیزی شده و در این سطح  866هزار خانوار بهره بردار با  34میلیون واحد دامی
مجاز و  73میلیون واحد دامی موجود شناسایی شده است (جدول  .)2به عبارت دیگر میانگین سهم دام مجاز هر خانوار مرتعدار  40واحد دامی و
سرانه مرتع آنها نیز  92هکتار می باشد.
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جدول  .2آمار سطح مراتع ،جنگلها و مناطق بیابانی ممیزی شده و جزییات مرتبط
مساحت مراتع (بر اساس آمار دفتر مهندسی و مطالعات)
سطح مرتع ممیزی شده

کل سطوح مم ی زی ش ده
(شامل مرتع ،جنگل و بیابان)

تعداد سامان عرفی
مساحت ( هکتار)
تعداد پروانه چرا (فقره)
تعداد دامدار (خانوار)
تعداد واحد دامی
تعداد سامان عرفی
مساحت ( هکتار)
تعداد پروانه چرا (فقره)
تعداد دامدار (خانوار)
تعداد واحد دامی

تعداد واحد دامی (دام موجود)
تعداد واحد دامی (دام مجاز)

تعداد واحد دامی (دام موجود)
تعداد واحد دامی (دام مجاز)

سطح مراتعی که تا کنون ممیزی نشده ( هکتار)
سطح مراتعی که قبل از سال  69ممیزی شده (هکتار)

84،814،990
36،176
79،744،987
317،823
866،843
73،396،402
34،390،977
41،229
448,441,95
354،988
979،675
83،330،981
41،964،754
5،256،946
11،094،776

منبع :آمار دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور1400-

نتیجه گیری
تاریخچه منابع طبیعی برمحور مدیریت مردم بومی و جوامع محلی به هزارهها قبل که رابطه انسان و طبیعت شکل گرفت ،برمیگردد .در
نظام سنتی بهره برداری از مراتع ،نظامهای مدیریت-اجتماعمحور توسعه دادهشده بود که روشهای چرایی و حفاظتی مطلوبی را تصدیق میکرد.
در واقع ،ترتیبات نهادی با سازماندهی مطلوب و مؤثر ،حقوق سنتی کارآمد و نظام تصدی اراضی درگذر زمان تکاملیافته بودند که بهرهبرداری
پایدار از منابع مرتعی را تضمین میکرد .در واقع ،مدیریت منابع در قالب نظام نهادی حقوق مالکیت اشتراکی گزینههای متناسب و مطلوبی برای
پایداری اکولوژیکی مراتع به رسمیت شناختهشده بود .در چنین نظامهای بهرهبرداری کلیه دامداران و بهرهبرداران مرتعی از مراتع با تعهد و
مسئولیتپذیری بهرهبرداری میکردند بدون اینکه خسارتی به این منابع حیاتی وارد کنند .این روال تا ظهور دولتها و تنظیم قوانین و چارچوب
های جدید اداری ادامه داشت؛ اما پ از ظهور مدیریت مبتنی بر قوانین و قواعد جدید و تطبیق با شرایط و تحوالت جهانی روند تا حدود زیادی
تغییر پیدا کرد.
در ایران ،رژیم پهلوی و دولتهای سیاسی مرتبط از سال  1300هجری شمسی نظامهای متعارف و سازگار با طبیعت بهرهبرداری مرتع و
نهادهای مرتبط با بهرهبرداری اراضی را تضعیف کردند .اجرای سیاست تخت قاپوی عشایر (اسکان اجباری) ضمن اینکه آنها را در وضعیت
اجتماعی و اقتصادی نامطلوبی قرارداد ،تشدید بهرهبرداری نامطلوب منابع طبیعی و تخریب منابع مرتعی در نقاط اسکان را به دنبال داشت.
دولتها بهویژه در دوره رضاشاه به اجبار اسلحه به دنبال اسکان اجباری بودند .در دوره محمدرضاشاه دولتها از طریق محدود کردن اراضی
عشایر -و بعدها در قالب اعمال سیاستها و قوانین از جمله اصالحات ارضی و ملی شدن جنگلها و مراتع به محدودیت عشایر و بهرهبرداران
مرتعی ادامه دادند و بدون توجه به زمینههای اکولوژیکی که در پایداری منابع مؤثر است تغییرات عمدهای در ساختار اجتماعی آنها به وجود
آوردند .نهادها و ساختارهای جدید جایگزینی مناسب برای نهادهای قبلی نبودند و ناکارآمد عمل کردند .نهادهای جایگزین ناکارآمد و تضعیف
جامعه عشایری توسط دولتهای وقت ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی عشایر بهعنوان قشر وابسته به مراتع را بیش از گذشته در
هالهای از ابهام قرار داده بود.
در ادامه ،بعد از انقالب اسالمی سازمان عشایر زیر نظر جهاد سازندگی قرار گرفت و شورای عالی عشایری به ریاست نخستوزیر تشکیل
شد .از آن به بعد طرحها و پروژههای عمرانی هماهنگی بیشتری پیدا کردند .بااینحال روند بهرهبرداری از مراتع بهواسطه حمایت بدون نگرش
جامع و چندبعدی از عشایر و توسعه دامداری تشدید شد بدون اینکه تعادل متناسب و پایداری بین مرتع و دام و انسان ایجادشده باشد .بعد از
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جنگ تحمیلی -در دوران سازندگی -اسکان عشایر همراه با تغییرات و سایر چالشها ( تغییرات جهانی) زمینه ای را فراهم کرد تا جوامع عشایر
اقدامات حفاظتی مبتنی بر منابع اکولوژیک را ترک کنند .بخش زیادی از عشایر شیوه دامداری وابسته به مراتع به طریق سنتی را رها کردند و به
دنبال آن ،تغییرات قابلتوجهی در ساختار فرهنگی و اجتماعی عشایر ایجاد شد .هرچند با توسعه اسکان عشایر تا حد زیادی از دامداری عشایری
مبتنی بر گلهداری بزرگ کاسته شد بااینحال نتوانست تعداد بهرهبرداران مرتعی در مناطق اسکانیافته عشایر در ییالق و یا قشالق را کاهش
دهد ،لذا مشکالت مدیریت مرتع همچنان باقی ماند و حتی تخریب مراتع نیز تشدید شد.
هرچند سالهای اولیه پ از تدوین و اجرای سیاستها و قوانین مربوط به اصالحات ارضی و ملی شدن جنگلها و مراتع انگیزههای
مدیریت صحیح و استفاده پایدار از اراضی کاهش یافته بود در دهههای بعد و حتی در دوره انقالب اسالمی در مواردی مراتع ملی به
سایرکاربریها از جمله مناطق حفاظتشده اختصاص یافتند که با توجه به محدود شدن اراضی تحت چرای دام ،تخریب مراتع را در مناطق
مجاور تشدید کرد .نتیجه اینکه طی شش دهه ،سیاستهای ناپایدار دولتها به نفع نظامهای تولید جدید بدون تأمین زیرساختهای الزم و رفع
موانع ساختاری و نهادی و بدون حمایتهای مناسب وکافی از جامعه عشایری و توسعه زیرساختهای الزم برای توسعه این جامعه عمل کرده
است .بهطوریکه رقابت برای تولیدات بومی و مدیریت بازار و بازاریابی بهعنوان عوامل تأثیرگذار اهمیت کمتری داده شدند و بهجای بهینهسازی
استفاده پایدار از اراضی ،بر تسکین جوامع محلی و نتایج کوتاهمدت تأکید شده است.
مجموعه سیاستها ،قوانین و مقررات و اقدامات صورت گرفته از اصالحات ارضی ،ملی شدن جنگلها و مراتع تا اسکان عشایر و سایر
اقدامات که با نیت خیر و کمکرسانی انجام شده ،نهتنها وضعیت مراتع را بهبود نداده است بلکه روند تخریب مراتع را تشدید کرده است .عالوه
براین ،مسائل افزایش جمعیت در قالب تعداد بهرهبردار ،تعداد دام مازاد ،حقوق مالکیت و تغییر کاربری اراضی ،تغییر اقلیم ،آسیبپذیری معیشت
همچنان بهعنوان مشکالت و مسائل حاد در زمینهی مدیریت مراتع باقیمانده است .نتیجه این امر ،انباشتگی مشکالت و مسائل متعدد در حوزه
مدیریت مراتع ،تغییر پوشش گیاهی و گرایش منفی مراتع بوده است .با این حال ،با توجه به تأثیر قوانین ،سیاستها و اقدامات صورت گرفته
تاکنون در زمینهی مدیریت مراتع ضرورت دارد مطالعات جامعی جنبههای مختلف آنها را مورد مداقه و بررسی قرار دهند .مطالعه در زمینهی
فرصتها و چالشهای این سیاستها و قوانین و اقدامات اعم از اصالحات ارضی و ملی شدن جنگلها و مراتع و همچنین اثرات سیاستها و
قوانین دورههای بعد از انقالب اسالمی جمله اسکان عشایر و سایر اقدامات حمایتی و تأمینی ضمن اینکه سهم آنها را در مهار یا تشدید
تخریب مراتع و آسیبپذیری معیشت بهرهبرداران را تعیین میکند به تحقق راهکارها و راهبردهای مدیریت و معیشت پایدار مراتع نیز کمک
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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