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1- مقدمه
بـه  بنـا  کشـور شـناخته می شـوند.  و مهم تریـن منابـع  از غنی تریـن  به عنـوان یکـی  مراتـع 
کیـد آیـات و روایـات1و2، مراتـع عـالوه بـر فوایـد زیسـت محیطی و زیبایـی، چراگاهـی بـرای  تأ
دام  محسـوب می شـوند. تـا پیـش از ملـی شـدن جنگل هـا و منابـع طبیعـی کشـور در سـال 
و  پایـدار، مدیریـت  بهره بـرداری  اصـول  و  و عشـایری  ایلـی  نظامـات  تحـت  مراتـع   ،1341
اسـتفاده می شـد. پـس از ملـی شـدن جنگل هـا و مراتـع در سـال1341، دریافـت پروانـه چـرا 
بـرای دامـداران الزامـی شـد. هـدف از صدور پروانه چرا، اعمال مالکیــت دولــت بــر مراتــع و 
جلوگیـری از پرداخـت حـق چـرا از سـوی دامـداران بـه افـراد محلی و مالکین قبلـی بود. طی 
کم بود، تالش سازمان های متولی تنها به  که مدیریت دولتی بر مراتع حا دهه های گذشته 
امـوری ماننـد صـدور پروانـه چرا، تصویب طرح های مرتـع داری و حفاظت فیزیکی محدود 
می شـد. بـه زعـم بسـیاری از افـراد، ایـن موضـوع نه تنهـا نتایج مطلوبـی در بهره بـرداری پایدار 

و مولـد مراتـع در پـی نداشـت، کـه باعـث کم توجهـی بـه احیـاء و توسـعه مراتـع نیـز گشـت.
کاهـش سـطح  از اواسـط دهـه شـصت و بـا پدیـدار شـدن آثـار مدیریـت دولتـی مراتـع و 
کاهـش  بـا هـدف  بـا عنـوان »طـرح تعـادل دام و مرتـع« و  کیفـی آن هـا، برنامـه ای  کمـی و 
کارشناسـان دفتـر فنـی مرتـع سـازمان جنگل هـا و  جمعیـت دام وابسـته بـه مرتـع از طـرف 
مراتـع برنامه ریـزی شـد. پـس از طـرِح چندبـاره این مسـئله در مجامـع و مقاالت تخصصی 

كه زمین را براى شما محل آسایش قرار داد؛ و راه هایى در آن  1.  سوره مباركه طه، آیات 53 و 54: همان خداوندى 
گیاهان را )از خاك تیره( برآوردیم)53( هم خودتان  گون  گونا كه با آن، انواع  كرد؛ و از آسمان، آبى فرستاد!  ایجاد 

بخورید؛ و هم چهارپایانتان را در آن به چرا برید؛ مسلمًا در این ها نشانه هاى روشنى براى خردمندان است!)54(
گاهش را بیرون  گسترش داد،)3۰( و از آن آب و چرا 2.  سوره مباركه نازعات، آیات 3۰ الى 33: و زمین را بعدازآن 

كوه ها را ثابت و محكم نمود!)32( همه این ها براى بهره گیرى شما و چهارپایانتان است)33( آورد،)31( و 
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و اشـارات مختصـری در برنامه هـای توسـعه اول و دوم، درنهایـت در قانـون برنامـه سـوم 
توسـعه1، اجـرای طـرح تعـادل دام و مرتـع بـه تصویـب رسـید و در برنامـه چهـارم توسـعه نیـز 
ادامـه پیـدا کـرد کـه به موجـب آن ها می بایسـت جمعیت دام وابسـته به مراتـع کاهش پیدا 
کشـاورزی2 دولـت موظـف شـد  می کـرد. در سـال 1389 نیـز در قانـون افزایـش بهـره وری 
کـه سـاالنه 3 میلیـون واحـد دامـی وابسـته بـه مراتـع را بـا دام آمیختـه و اصـالح نـژاد شـده 

کشـور جلوگیـری نمایـد. گوشـت و شـیر  کاهـش تولیـد  کنـد و از  جایگزیـن 
ایـن طـرح البتـه بـا موافقت هـا و مخالفت هایـی همـراه اسـت؛ از نـگاه موافقـان چـرای 
یـه دام، عامـل اصلـی تخریـب مراتـع و از بیـن رفتـن 75 درصـد ارزش اقتصـادی و  بی رو
محیـط زیسـتی دیگـر آن اسـت. در طـرف مقابـل امـا مخالفـان، طـرح تعـادل دام و مرتـع را 
نسـخه صحیحـی بـرای مدیریـت پایدار مراتع نمی دانند و حضـور دام در مرتع را برای احیا 
گونه های مرتعی ضروری قلمداد می کنند. همچنین اجرای آن را  و زادآوری بیشـتر برخی 
عاملـی جهـت افزایـش مهاجـرت روسـتاییان بـه شـهر، از بین رفتن نظام عشـایری و تهدید 

خودکفایـی و امنیـت غذایـی )بـا وابسـتگی در تأمیـن گوشـت و علوفـه دامـی( می داننـد.
گـزارش تـالش شده اسـت تـا بـا مـروری بـر مفاهیـم، قوانیـن، آمارهـا و اقدامـات  در ایـن 
انجام شـده ذیـل طـرح تعـادل دام و مرتـع و درنهایـت طرح نظـرات موافقـان و مخالفان آن، 

گذاشـته شـود. تصویـر روشـنی از نتایـج و پیامدهـای ایـن طـرح بـه نمایـش 
گزارش به قوانین و آیین نامه ها نیز اسـتناد شـده اسـت، در پیوسـت  که در این  از آنجایی 

شـماره 1، تعاریفی از اصالحات مورد اسـتفاده در طرح تعادل دام و مرتع می آید.

1.  بند »الف« ماده )1۰4(
2.  بند »ب« ماده )14(
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2- بررسی مبانی قانونی طرح تعادل دام و مرتع  
یابـی بهتـر طـرح تعـادل دام و مرتـع، اطـالع از قوانیـن موجـود در ایـن حـوزه  بـه منظـور ارز
مرتـع،  در  دام  چـرای  موضـوع  بـا  مرتبـط  قوانیـن  بررسـی  از  پـس  باشـد.  راهگشـا  می توانـد 
می تـوان ایـن قوانیـن را در سـه دسـته افـراز کرد. دسـته اول قوانینی هسـتند که بـه خوِد مرتع 
پرداخته انـد. قوانیـن دسـته دوم، پشـتوانه های حقوقـی طـرح تعـادل دام و مرتـع بـه شـمار 
که ارتباط غیرمسـتقیمی با این طرح دارند نیز در دسـته سـوم جای  می روند. برخی قوانین 
گردد. به  گرفته اند. در ادامه سـعی شده اسـت تا شـرح خالصه ای از قوانین هر دسـته ارائه 
منظـور مطالعـه دقیق تـر قوانیـن، بخش هـای مهـم آن هـا در پیوسـت شـماره 2 خواهـد آمـد.

1-2- دسته اول: قوانین کلی ناظر به مراتع

نظـام  ازجملـه  مراتـع  بـر  کـم  حا قوانیـن  دارنـد،  بیشـتری  قدمـت  عمومـًا  کـه  دسـته  ایـن 
بـا  کرده انـد.  تعییـن  را  مراتـع  درزمینـه  تخلفـات  جرائـم  و  بهره بـرداران  حقـوق  مالکیتـی، 
تصویـب قانـون ملـی شـدن جنگل هـا و مراتـع در سـال 1341، مالکیـت و مدیریـت منابـع 
طبیعـی کشـور از خوانیـن روسـتاها، عشـایر و ایـالت خـارج شـد و به دولت واگذار گشـت. 
از منابـع طبیعـی قوانینـی ازجملـه قانـون حفاظـت و  بـرای مدیریـت بهره بـرداری  دولـت 
کـه البتـه بارهـا اصـالح  کـرد  بهره بـرداری از جنگل هـا و مراتـع را در سـال 1346 تصویـب 
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نمـود.  گسـترده تر  را  بـرای تخلفـات  تعیین شـده  و جرائـم  دایـره اختیـارات دولـت  و  شـد 
همچنیـن از سـال 1348 اجـرای طرح هـای »مدیریـت بهره بـرداری صحیـح و مشـارکتی 
از منابـع طبیعی«)طرح هـای مرتـع داری( عالوه بـر »صـدور پروانـه بهره برداری«)پروانـه چـرا( 
-که از سـال 1341 شـروع شـده بود- به وظایف وزارت منابع طبیعی اضافه شـد. توضیح 
گـذاری بهره بـرداری مراتـع، از طریـق تعییـن محـدوده، نـوع و میـزان  آنکـه ایـن طرح هـا بـا وا
بهره بـرداری، سـعی در کنتـرل چـرا بـا مشـارکت دامـداران داشـتند. پس از پیـروزی انقالب 
یـادی نشـدند و  اسـالمی و در قانـون اساسـی نیـز قوانیـن ایـن بخـش دسـتخوش تغییـرات ز
مدیریـت منابـع طبیعـی بـا رویکـرد تقریبـًا مشـابهی ادامـه یافـت. بعدهـا و در سـال 1368 
همزمـان بـا شـروع برنامه هـای توسـعه، بحـث ایجـاد تعـادل تعـداد دام بـر اسـاس ظرفیـت 

مراتـع بـرای اولیـن بـار مطـرح شـد.

2-2- دسته دوم: قوانین اصلی طرح تعادل دام و مرتع

کردنـد و  قوانیـن اصلـی طـرح تعـادل دام و مرتـع از برنامـه سـوم توسـعه، موجودیـت پیدا
نهادنـد.  بنیـان  مشـخصی  زمان بندی هـای  و  ظرفیـت   بـا  را  طـرح  ایـن  اجـرای  مسـتقیمًا 
قوانین این بخش شـامل پنج قانون اصلی هسـتند. دو قانون آن، قوانین برنامه های سـوم1 
که مدت اعتبار آن ها به پایان  )1383-1379( و چهارم توسـعه2 )1388-1383( بودند 
رسـیده اسـت و سـه قانـون دیگـر، قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت3 مصـوب 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی4 مصـوب سـال  سـال 1380، قانـون افزایـش بهـره وری بخـش 
کـه در یـک بنـد از  1389 و قانـون برنامـه پنج سـاله ششـم توسـعه5 )1400-1396( هسـتند 

هرکـدام بـه مسـئله تعـادل دام و مرتـع می پـردازد.

گزارش: 933۰1 1.  مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمى، شماره 
گزارش: 942۰2 2.  مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمى، شماره 

گزارش: 9373۰ 3.  مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمى، شماره 
گزارش: 782387 4.  مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمى، شماره 

گزارش: 3579 5.  شناسنامه قانون، شماره 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94202
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93730
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/782387
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579
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حفـظ  به منظـور  توسـعه،  سـوم  برنامـه   )104( مـاده  »الـف«  بنـد  در  قانون گـذار  الـف- 
بهره بـرداری از منابـع به انـدازه تـوان بالقـوه آن هـا، دولـت را موظـف بـه اجـرای طرح هایـی 
کشاورزی  ازجمله »طرح تعادل دام و مرتع« می کند. در آیین نامه این قانون1 وزارت جهاد 
کشـت  گیاهـی و  موظـف بـه خـروج تدریجـی دام مـازاد از مراتـع همـراه بـا احیـای پوشـش 
گیاهـان علوفـه ای در اراضـی شـیب دار می شـود. همچنیـن ایـن آیین نامـه به درسـتی  دیـم 
کیـد می کنـد. در بنـد »ب« مـاده )68( ایـن قانـون نیز  بـر حفـظ ذخایـر ژنتیکـی دام کشـور تأ
گـذاری اراضـی قابـل احیـا و اراضـی مرتعـی به کشـاورزان و مرتع داران برای کشـت علوفه  وا
و یـا اجـرای طـرح مرتـع داری بـه دولـت تکلیـف می شـود. در ادامـه ایـن طـرح، قانـون برنامـه 
چهـارم توسـعه در بنـد »ب« مـاده )69( بـه منظـور ایجـاد تعـادل بیـن دام و مرتـع، دولـت را 
کـه آیین نامـه   گفتـه نمانـد  کاهـش 50 درصـدی دام مـازاد از مراتـع می نمایـد. نا مکلـف بـه 

الزم  بـرای اجـرای ایـن بنـد، تدویـن و تصویـب نشـد.
کشـاورزی و منابـع طبیعـی  افزایـش بهـره وری بخـش  ب- بنـد »ب« مـاده )14( قانـون 
پایـدار  توسـعه  و  حفـظ  »به منظـور  می کنـد  مکلـف  را  دولـت   ،1389/5/19 مصـوب 
کولوژیکـی( عرصه هـای طبیعی و ایجاد تعـادل جمعیت دام موجود در  زیسـت محیطی )ا
کشور، ظرف ده سال، با انجام اقداماتی نظیر اصالح نژاد، بهبود مدیریت و اصالح  مراتع 
الگوهـای پـرورش دام، ضمـن کاهـش جمعیـت دامـی وابسـته بـه مرتـع )بز، گوسـفند و گاو 
بومـی( بـه میـزان سـه میلیـون واحـد دامـی در سـال تـا حـد تعـادل، جمعیـت دام جایگزیـن 
)گاو آمیختـه و گاو اصیـل، گاومیـش و گوسـفند پـرواری صنعتی و نیمه صنعتی( را تا سـه 
که این  و یک دهم )3/1( میلیون واحد دامی در سـال افزایش دهد«. الزم اسـت ذکر شـود 
بنـد قانونـی بـا قوانین حفاظت بیولوژیکی کشـور و به طور ویژه قانـون نظام جامع دام پروری 
نظـام جامـع دام پـروری2،  قانـون  در  آن کـه  توضیـح  تعـارض دارد.  مصـوب 1388/5/7 

گزارش: 121352 1.  مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمى، شماره 
2.  ماده)12(

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/121352
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وزارت جهـاد کشـاورزی موظـف شـد به منظـور حفاظـت، تکثیر و حمایـت از نژادهای دام 
در حال انقراض کشـور، کمیسـیونی مرکب از پنج نفر از مسـئولین وزارت جهاد کشـاورزی 
کارشناسـان امـر بـرای صـدور مجـوز کشـتار این گونـه دام هـا تشـکیل دهـد و قانـون برنامـه  و 
کیـد می کنـد2. ایـن درحالـی  بـر لـزوم حفـظ ذخایـر ژنتیکـی دام هـا تأ چهـارم توسـعه1 نیـز 
کاهـش جمعیـت دام هـای بومـی در مراتـع -طبـق ایـن بنـد از قانـون افزایـش  اسـت که بـا 
بهـره وری- ایـن دام هـا مزیـت خـود را در برابـر دام هـای اصـالح نـژاد شـده بـرای پـرورش در 
فضـای صنعتـی از دسـت  داده و در فاصلـه کوتاهـی منقـرض خواهنـد شـد. مالصالحـی، 
مدیـرکل مرکـز اصالح نـژاد و بهبـود تولیـدات دامـی، به صراحـت معنـای ایـن بنـد قانونـی را 

حـذف بخشـی از دام سـبک بومـی و جایگزینـی آن بـا دام اصالح شـده عنـوان می کنـد3.
یـخ 1388/5/7، مرکـز پژوهش هـای   پیـش از تصویـب قانـون افزایـش بهـره وری در تار
مجلـس شـورای اسـالمی نیـز ضمـن تذکـر در خصـوص عـدم امـکان تغییـرات جمعیتـی 
ایـن مرکـز  گـزارش  بـود4. طبـق  از مـاده )14( شـده  بنـد  ایـن  کشـور، خواسـتار حـذف  دام 
دسـت کاری و تغییـر در جمعیـت دامـی کشـور و از بیـن بـردن نژاد های اصیـل و بومی ایران 
و جایگزینـی نژادهـای اصالح شـده غیربومـی و وارداتـی در زیسـت بوم کشـورمان اشـتباهی 
کشـور را هـم بـه خطـر می انـدازد. پـس از  غیرقابـل جبـران اسـت و امنیـت غذایـی آینـده 
کنـون هیـچ آیین نامـه، تصویب نامـه یـا  تصویـب ایـن قانـون در مجلـس شـورای اسـالمی تا

دسـتورالعملی در هیئت وزیـران بـرای اجـرای ایـن بنـد بـه تصویـب نرسـیده اسـت.
ج- بنـد »ر« مـاده )38( برنامـه ششـم توسـعه مصـوب 1396/1/16 به منظـور حفاظـت از 
محیط زیسـت، دولـت را بـه ارتقـای پوشـش صددرصـدی حفاظـت از جنگل هـا و مراتـع، 
و مراتـع  تعـادل بخشـی دام  و مراتـع و همچنیـن  از جنگل هـا  ارتقـای ضریـب حفاظـت 

1.  ماده )7۰(
كه قانون افزایش بهره وری در دوره پنج ساله این قانون تصویب شد. 2.  خاطر نشان مى سازد 

كد خبر: 82518292 3.  خبرگزاری ایرنا، 
گزارش: 815569 4.  مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمى، شماره 

http://www.irna.ir/fa/News/82518292/
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/815569
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کـرده اسـت. )سـاالنه حداقـل بـه میـزان ده درصـد(، موظـف 
باوجود گذشت 10 ماه از تصویب این بند از قانون -که به ادعای سازمان محیط زیست 
هیـچ  کنـون  تا  - گنجانده شـد  توسـعه  ششـم  برنامـه  در  سـازمان  ایـن  تالش هـای  پـی  در 
مصوبـه ای بـرای اجـرای آن از طـرف دولـت، وزارت جهاد کشـاورزی و یا سـازمان حفاظت 

محیط زیسـت بـه اداره هـای ذی ربـط ابـالغ نشـده اسـت.
که در مرحله تهیه آیین نامه  الزم اسـت اضافه شـود متن این بند ابهامات بسـیاری دارد 
چـون  عباراتـی  شـد.  خواهـد  روبـرو  مختلفـی  تفاسـیر  بـا  اجـرا،  حتـی  و  دسـتورالعمل  و 
»ضریـب حفاظـت«، »پوشـش حفاظتـی«، »تعادل بخشـی دام و مراتع به میـزان 10 درصد« 
بخش هایـی هسـتند کـه ایـن قانـون را تفسـیرپذیر  و اجـرای آن را بـا مشـکل مواجـه خواهند 

کرد.
د- آخریـن قانـون ایـن بخـش، مـاده)47( قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت و 
یافـت یک هـزارم ارزش  کـه در بنـد »5«آن دولـت را مجـاز بـه در مصـوب سـال 1380 اسـت 
کـرده اسـت. قانون گـذار در تبصـره 2  متوسـط هـر واحـد دامـی جهـت صـدور پروانـه چـرا 
ایـن بنـد، ضمـن تعریـف جـرم چـرای دام در مراتـع بـدون پروانـه چـرا و یـا مـازاد بـر ظرفیـت 
تعیین شـده در پروانـه، جریمـه ای معـادل بیسـت درصـد ارزش متوسـط هـر واحـد دامـی را 
کـرده اسـت. نکتـه ی قابل ذکـر در خصـوص ایـن قانـون، توجـه آن بـه مراتـع  بـرای آن تعییـن 
دارای پروانـه چـرا و یـا دارای طـرح مصـوب مرتـع داری اسـت؛ درحالی کـه آمـار دقیقـی از 
سـطح مراتع دارای پروانه چرا در دسـترس نیسـت و آمارهای غیررسـمی بیش از 9 میلیون 
هکتـار از مراتـع را بـدون پروانـه چـرا اعـالم می کننـد. نکتـه دیگـری کـه می تـوان بـدان اشـاره 
کـه تعاریـف دام مـازاد و میـزان دام ملـزم بـه خـروج از مراتـع در سـال ها  کـرد، ایـن اسـت 
گاهـی بـه صـورت همزمـان، متفـاوت بـوده اسـت و اجـرای بنـد »5«  و قوانیـن مختلـف و 
مـاده )47( قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی را بـا مشـکل مواجـه می کنـد. توضیـح 
کـه دولـت موظـف بـه خـروج آن هـا از مراتـع  آن کـه در قوانیـن مختلـف میـزان دام مـازادی 
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افزایـش  قانـون   )14( مـاده  »ب«  بنـد  در  مثـال  عنـوان  بـه  هسـتند.  متفـاوت  شده اسـت، 
بهـره وری بخـش کشـاورزی دولـت موظـف بـه خـروج 3 میلیـون واحـد دامی مازاد در سـال 
کـه بنـد »ر« مـاده )38( برنامـه ششـم توسـعه -کـه  از مرتـع شده اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت 
کشـاورزی اجـرا می شـود- دولـت را  بـه صـورت همزمـان بـا قانـون افزایـش بهـره وری بخـش 
موظـف بـه تعادل بخشـی 10 درصـدی تعـداد دام در هـر سـال می کنـد. حـال جـای سـؤال 
سـال های  در  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  عملکـرد  مبنـای  شـرایطی،  چنیـن  در  کـه  اسـت 
اجـرای برنامـه ششـم توسـعه، در خصـوص خـروج دام از مراتع کدام  یک از قوانین ذکر شـده 

اسـت؟

3-2- دسته سوم: قوانین تکمیلی و یا مربوط به طرح در حوزه دام و عشایر

کـه یـا پیـش  دسـته سـوم قوانیـن تکمیلـی یـا پوششـی طـرح تعـادل دام و مرتـع هسـتند 
تعارضـات  آن هـا  بـا  طـرح  اصلـی  قوانیـن  و  تصویب شـده اند  مرتـع  و  دام  تعـادل  طـرح  از 
مشـخصی دارنـد یـا بعـد از تصویـب قوانین اصلی طرح و برای پوشـش دادن به نقاط ابهام 
طرح و اقدامات الزم در حوزه های دیگر ازجمله عشـایر، دام و روسـتا تصویب شـده اند. از 

کـرد. قوانیـن ایـن دسـته می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره 
الـف- تبصره هـای )77( و )81( قانـون برنامـه توسـعه مصـوب سـال 1373 کـه بـه تأمین 
و  و غیـره  گرمایـش  بـرای  بوته هـای مرتعـی  کنـدن  از  به منظـور جلوگیـری  سـوخت عشـایر 
همچنیـن تجمیـع دامداری هـای پراکنده اطراف شـهرها به قطب های دامـداری به منظور 

جلوگیـری از تخریـب مراتـع و جنگل هـا اشـاره دارنـد.
کـه دولـت را  ب- بنـد »ب« مـاده )68( قانـون برنامـه سـوم توسـعه مصـوب سـال 1378 
گـذاری اراضـی مرتعـی قابـل احیـاء بـه عشـایر و دامـداران دارای پروانـه چـرا  مکلـف بـه وا
و یـا بهره بـرداران عرفـی به منظـور آزادسـازی عرصه هـای منابـع طبیعـی و اعمـال مدیریـت 

بهینـه می کنـد. بهره بـرداری 
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بـا رویکـرد هدایـت عشـایر  کـه  ج- آیین نامـه سـاماندهی عشـایر مصـوب سـال 1384 
بـه دولـت در  از وظایـف تکلیفـی  برخـی  و یکجانشـینی تدوین شـده اسـت.  بـه اسـکان 
گـذاری اراضـی مـوات و مراتـع ملـی در پایـاب سـدها بـرای  ایـن آیین نامـه عبارت انـد از: وا
گـذاری قطعـی اراضـی  کوچنـده از طریـق وا اسـکان، ایجـاد اشـتغال پایـدار بـرای عشـایر 
مـوات و مراتـع مسـتعد تغییـر کاربـری به عشـایر و تأمین تسـهیالت موردنیـاز جهت اجرای 

طرح هـای مرتـع داری، تولیـدی، زراعـت و روش هـای نویـن دام پـروری.
کارشناسـان و سیاسـت گذاران  طـرح سـاماندهی اسـکان عشـایر بـه عقیـده بسـیاری از 
طرحـی ناموفـق بـود و عـالوه بـر از بیـن بردن فرهنگ زندگی اجتماعی و رسـوم غنی عشـایر، 
آسـیب جدی به منابع طبیعی و ذخایر آب زیرزمینی در نقاط اسـکان عشـایر زده اسـت. 
یـادی در خصـوص نتایـج اسـکان عشـایر منتشـر شـد کـه اغلـب آن هـا داللـت بر  مقـاالت ز

آسـیب های ذکرشـده در بـاال دارنـد.
د- بند »ز« ماده )31( قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1396 نیز دولت را موظف 
گوشـت قرمـز و  گیاهـان دارویـی، افزایـش تولیـد  کشـت  بـه احیـای رویشـگاه های مرتعـی و 
کرده اسـت. در ایـن خصـوص معاونـت امـور تولیـدات دامـی  شـیر بـه میـزان تعیین شـده، 
وزارت جهـاد کشـاورزی از طریـق کاهـش تعـداد واحـد دامـی موجـود در مرتـع و افزایش دام 
اصالح نژاد شـده در سیسـتم پـرورش دام بسـته و صنعتـی بـه دنبـال افزایـش تولیـد گوشـت 
کـه عملکـرد سـازمان  و شـیر طبـق پیش بینـی برنامـه ششـم اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری درزمینـه احیـای رویشـگاه های مرتعـی فقط 1 تـا 2 درصد از 
پیش بینـی برنامـه پنجـم توسـعه بـود و بایـد دید با ادامه این روند چه میـزان از هدف گذاری 

احیـای مراتـع در ایـن بنـد از برنامـه ششـم محقـق خواهد شـد.
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کنونی گذر زمان و شرایط  3- مساحت و وضعیت مراتع در 
پیـش از آنکـه اقدامـات انجام شـده در راسـتای طـرح تعـادل دام و مرتـع بررسـی شـود، 
کنونـی، روش هـای  گـذر زمـان و شـرایط  نـگاه اجمالـی بـه مسـاحت و وضعیـت مراتـع در 

اندازه گیـری و مبنـای محاسـبات آن هـا ضـروری بـه نظـر می رسـد.
گیاهـی آن هـا اسـت. دفتـر مرتـع سـازمان  مسـاحت مراتـع، درجه بنـدی و میـزان پوشـش 
و  مسـاحت  اسـتخراج  روش  مراتـع،  متولـی  به عنـوان  آبخیـزداری  و  مراتـع  جنگل هـا، 
درجه بنـدی مراتـع را عکس بـرداری هوایـی عنـوان کرده اسـت1. به رغم اذعان کارشناسـان 
بـه اشـکاالت ایـن روش به ویـژه در قیـاس آمـار سـال های مختلـف، مبنـای فعلـی آخریـن 
داده برداری ها براسـاس عکس برداری هوایی بوده اسـت. طبق آخرین داده برداری )سـال 
یعنـی  آن  از  کـه 82/82%  بـوده  میلیـون هکتـار  کشـور 162/23  کل  1394(، مسـاحت 
134/31 میلیون هکتار را منابع طبیعی تشکیل می دهند و از این مقدار 84/8 میلیون 
کـه ایـن مقـدار %52/26 از  هکتـار از منابـع طبیعـی در دسـته بندی مراتـع قـرار می گیرنـد 
که سـطح مراتع نسـبت به  کشـور را شـامل می شـود. البته ذکر این نکته الزم اسـت  سـطح 
کاهـش  سـال 1346، 15 میلیـون هکتـار و نسـبت بـه سـال 1374، 5/3 میلیـون هکتـار 

كتاب سیاست های مرتعداری در ایران/نگهدار اسكندری، عسگر علیزاده، فاطمه مهدوی/1387   .1
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کـرده اسـت. پیدا
عـالوه بـر مجمـوع سـطح مراتـع، کاهـش درصد پوشـش گیاهـی و ظرفیت مراتع نیز بسـیار 
میلیـون هکتـار  تـا 1389، 12  فاصلـه سـال 1346  به طوری کـه در  بوده اسـت؛  چشـمگیر 
)بیـش از60 %( از مراتـع درجه یـک بـا پوشـش متراکم)خـوب تـا متوسـط( بـه مراتـع درجـه 
کـم )متوسـط تـا ضعیـف( و از سـال 1374 تـا 1389، 16  گیاهـی نیمـه مترا دو بـا پوشـش 
میلیـون هکتـار )بیـش از40 %( از مراتـع درجـه دو بـه مراتع درجه سـه با پوشـش گیاهی فقیر 

)ضعیـف تـا خیلـی ضعیـف( تبدیل شـده اند1.
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نمودار 1؛ سطح مراتع کشور به تفکیک سطح بندی

1.  همان
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بـه دالیلـی چـون تغییـر  از ظرفیـت مراتـع،  کاهـش  ایـن مقـدار  کارشناسـان،  بـه عقیـده 
یـه و زودهنگام، آتش سـوزی مراتع، خشک سـالی و  کاربـری مجـاز و غیرمجـاز، چـرای بی رو
غیـره بـاز می گـردد. اّمـا بـه نظـر می رسـد بیـش از همه این هـا، نبود توجـه ویژه به مراتع کشـور 
و ضعـف عملکـرد مدیریتـی درزمینـه حفـظ، اصـالح و احیای مراتع بر تخریـب این منابع 
طبیعی باارزش تاثیر گذاشـته اسـت. به طور مثال همان گونه که در نمودار 2 نیز مشـخص 
اسـت، از نظـر تعـداد فقـرات آتش سـوزی و مسـاحت آتش گرفتـه، آمـار سـال 1395 نسـبت 
گفته برخی  به سـال قبل از آن به ترتیب با افزایش 40 و 27 درصدی مواجه بوده اسـت. به 
گیاهی در سـطح مراتع -که  کارشناسـان، باقی ماندن و خشـک شـدن بیش ازحد پوشـش 
یکـی از نتایـج عـدم چـرای مراتـع توسـط دام اسـت- موجـب افزایـش احتمـال حریـق در 

اواخـر تابسـتان و اوایـل پاییز می شـود1.
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تعداد فقره حریق )هکتار(سطح مورد حریق 

نمودار 2؛ مساحت مراتع مورد حریق واقع شده در سال های 94 و 95

كدخبر: 1994۰۰ 1.  پایگاه خبری-تحلیلى عیار آنالین، 

1394 1395

http://ayaronline.ir/1395/04/199400.html
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4- اقدامات و عملکردها
در راسـتای طـرح تعـادل دام و مرتـع، در سـه حـوزه مراتـع، دام و عشـایر اقداماتـی از طـرف 
کـه در زیـر بـه اختصـار تشـریح می شـود. الزم اسـت ذکـر  متولیـان امـور انجام شـده اسـت 
کـه عملکرد آن ها در  گـردد برخـی از ایـن محورها جزو وظایف سـازمان های متولی هسـتند 
انجـام اقـدام مقتضـی، بررسـی شـده  اسـت و برخـی دیگـر اقدامـات و برنامه هایـی هسـتند 
انجـام  عشـایر  اسـکان  و  صنعتـی  دام  جایگزینـی  مراتـع،  از  دام  خـروج  راسـتای  در  کـه 

شـده اند.

1-4- عملکرد در حوزه مراتع

حـوزه  دو  در  کشـور  آبخیـزداری  و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان  عملکـرد  بخـش  ایـن  در 
ارتقـای  و  مرتـع داری(  و طرح هـای  پروانه هـای چـرا  مراتـع )مدیریـت  مدیریـت مشـارکتی 

می گـردد. بررسـی  مراتـع(  اصـالح  و  )احیـا  مراتـع  بیولوژیکـی  ظرفیـت 

1-1-4-�ضعف�در�مدیریت�پروانه�های�چرا�و�طرح�های�مرتع�داری
بـه عقیـده کارشناسـان مهم تریـن وجـه تمایـز مدیریـت دولتـی و مدیریت مردمـی بر مراتع 
کـه سـازمان جنگل هـا، مراتـع و  کشـور، مسـئله صـدور پروانـه چـرا از طـرف دولـت اسـت 
آبخیـزداری متولـی آن محسـوب می شـود. ایـن سـازمان بـا صـدور پروانـه چـرا در حقیقـت 
عالوه بـر مجـوز اسـتفاده از مرتـع در محـدوده مشـخص و تعییـن تعـداد مجـاز واحـد دامـی، 
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بـا اجـرای  را دنبـال می کنـد. پروانه هـای چـرا  پایـدار و مشـارکتی مراتـع1  راهبـرد مدیریـت 
گذشـته بـه طرح هـای جامع تـری بـه نـام طـرح مرتـع داری2 تبدیـل  چندسـاله و تجربیـات 

شـدند.
در واقـع طـرح مرتـع داری بـه دنبـال تبدیـل مدیریت دولتـی به مدیریت مشـارکتی مردمی 
اسـت؛ به نحوی کـه از طرفـی بهره بـرداران، هرسـاله اسـتفاده بهینـه را از ظرفیـت مجاز مراتع 
کوتاه مـدت و بلندمـدت مراتـع تضمیـن شـود.  ببرنـد و از طرفـی دیگـر پایـداری و زادآوری 
حتـی بخشـی از هزینه هـای تهیـه و اجـرای ایـن طرح هـا بـه عهـده بهره بـرداران آن اسـت؛ 
زیـرا به عنـوان اسـتفاده کننده مسـتقیم از مرتـع، بهـره  بیشـتری نسـبت بـه بقیـه افـراد جامعه 
کـه  را  از ظرفیـت مراتـع  ایـن طـرح، دولـت فقـط هزینـه آن بخـش  از آن مرتـع می بـرد. در 

کل جامعـه اسـت، پرداخـت می کنـد.  مورداسـتفاده 
گـزارش منتشرشـده از سـوی سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری در سـال  در آخریـن 
1393، میـزان افزایـش سـطح اجـرای طـرح مرتـع داری در برنامـه پنجـم توسـعه، سـاالنه بین 
4/5 تـا 5 میلیـون هکتـار پیش بینی شـده بـود. بـر اسـاس این گزارش در سـال 1393 حتی 
گـزارش سـاالنه حـدود 4  یـک درصـد از ایـن پیش بینـی هـم بـه وقـوع نپیوسـت3. طبـق ایـن 

میلیـون هکتـار از پروانـه  چراهـا کنتـرل و مدیریت می شـوند.

گیاهى برای  1.  مدیریت مراتع با مشاركت مردم و با بهره برداری مناسب از مراتع و با هدف حفظ زادآوری پوشش 
سال های بعد

كارشناسان برای استفاده بهینه و پایدار از تمام ظرفیت های  كه با نظر  ح هایى هستند  ح های مرتع داری طر 2.  طر
ح ها عمومًا  مراتع یک منطقه تهیه  شده و با تصویب دفتر فنى مرتع سازمان جنگل ها آماده اجرا مى شود. اجرای طر
كارشناسان ادارات منابع طبیعى استان ها بر آن  توسط چند بهره بردار عرفى همان منطقه انجام مى شود و توسط 

نظارت مى شود.
ح مرتع داری تا پایان هر سال ذكر شده و عملكرد هم به  گزارش پیش بینى آمار تجمعى مراتع دارای طر 3.  در این 
ح های سال های قبل ارائه شده است. در نتیجه درصد تحقق پیش بینى هر سال را  صورت تجمعى و با احتساب طر
ح مرتع داری بر پیش بینى تجمعى بدست آمده است. میزان عملكرد تجمعى سال 1392  از تقسیم میزان تجمعى طر
و 1393 برابر هستند. به بیان دیگر در سال 1393 هیچ مقدار عملكردی به عملكرد سال 1392 افزوده نشده است. 
لكن با تقسیم همان عملكرد تجمعى بر میزان پیش بینى، درصد تحقق پیش بینى سال 1393 را 41 درصد اعالم 
گانه و نه تجمعى، بر  كه روش درست محاسبه بر اساس نسبت عملكرد سال 1393 به صورت جدا كرده اند. در حالى 

پیش بینى مطلق همان سال است. در این صورت عملكرد سال 1393 صفر درصد محاسبه مى شود.
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گیاهی�مراتع 2-1-4-�ضعف�در�اصالح،�احیا�و�تقویت�پوشش�
به منظـور  مراتـع  احیـای  و  اصـالح  بهبـود،  وظیفـه  مراتـع،  بهره بـرداری  مدیریـت  به جـز 
یکی آن ها1 نیز از وظایف اصلی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری  ارتقای توان بیولوژ
کیفیـت  بـه شـمار مـی رود. پیش بینـی برنامـه پنجـم توسـعه بـرای احیـا، اصـالح و بهبـود 
گـزارش  سـازمان جنگلهـا، مراتـع و  مراتـع، سـاالنه یـک میلیـون هکتـار بـود، اّمـا آخریـن 
آبخیـزداری )نمـودار 3(، میـزان عملکـرد ایـن محـور در سـال های 92 و 93 را تنهـا 1 تـا 2 
درصـد از پیش بینـی برنامـه )یعنـی حـدود 15 هـزار هکتـار( نشـان داد. شـایان ذکـر اسـت 
کـه بعـد از سـال 93 گزارشـی از میـزان عملکـرد در ایـن حوزه منتشـر نشده اسـت البته الزم 
کـه اخیـرا آقایـی، رئیـس سـازمان جنگلهـا، مراتـع و آبخیـزداری، ضمـن  اسـت ذکـر شـود 
پاشــی  کودپاشــی و بذر گیاهــان مرتعــی، تعطیلــی  اشـاره بـه تعطیلــی ایســتگاه های بــذر 
کاهــش اعتبـارات، ایـن مـوارد را از جملـه چالش هـای اصلـِی احیـای مراتـع  در مراتــع و 
در سـال های اخیـر عنـوان نمـود2. بـا توجـه بـه سـخنان رئیـس سـازمان جنگلهـا، مراتـع و 
کافی تصویبی و تخصیصی و بخشـی  آبخیـزداری، بخشـی از کمبـود عملکـرد از منابـع نا

دیگـر از ضعـف مدیریـت ایـن حـوزه ناشـی می شـود.

كم بازده  كودپاشى، ذخیره نزوالت آسمانى، تبدیل دیمزارهای  كاری،  كپه  1.  فعالیت هایى ازجمله قرق، بذركاری و 
به مرتع، حفر چاه مالداری، نصب تلمبه بادی، نگهداری ایستگاه های ازدیاد بذر مرتعى، احداث و ... در این زمینه 

تعریف شده است.
كد خبر: 89745 كشاورزی،  2. پایگاه اطالع رسانى وزارت جهاد 

http://www.maj.ir/index.aspx?page_=dorsaetoolsenews&lang=1&tempname=main&sub=0&PageID=89745&PageIDF=0&BlockName=tool_dorsaetoolsenews_sample_main_block14
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عملکرد 
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 نمودار3؛ عملکرد بهبود، اصالح و احیاء مراتع 

)پایگاه اطالع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری(

کـه در حفـظ، اصـالح، بهبـود، احیـا و ارتقـای  نمـودار 3 و توضیحـات آن نشـان می دهـد 
تـوان بیولوژیکـی مراتـع، ضعـف جـدی وجـود دارد و روزبـه روز از کیفیـت پوشـش گیاهـی و 
گـر بـا تقویت پوشـش  همچنیـن مسـاحت مراتـع کاسـته می شـود. طـرح تعـادل دام و مرتـع ا
گیاهـی مراتـع همـراه باشـد، ظرفیـت مراتـع جوابگـوی نیـاز علوفـه ای دام بیشـتری خواهـد 
کاهـش  باعـث  زمینـه  ایـن  در  جـدی  ضعـف  شـد،  داده  نشـان  کـه  همانطـور  ولـی  بـود، 
گشـته و طـرح تعـادل دام و مرتـع در عمـل فقـط بـه حـذف  روزافـزون ظرفیـت چـرای مراتـع 

دام بومـی از مراتـع منتهـی شـده اسـت. 

2-4- عملکرد در حوزه دام

مـاده  »ب«  بنـد  مبنـای  بـر  ی  کشـاورز جهـاد  وزارت  دامـی  تولیـدات  امـور  معاونـت 
گوشـِت  کاهـش تولیـد  ی1 مصـوب سـال 89، جهـت جبـران  )14( قانـون افزایـش بهـره ور

كه در بخش قوانین اشاره شد، این قانون فاقد آیین نامه اجرایى بوده و قابلیت اجرا ندارد. 1.  همان طور 

1392 1393
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نـژاد شـده -کـه قابلیـت  ناشـی از حـذف دام از مرتـع بـه واردکـردن دام سـبِک اصـالح 
ایـن  آورده اسـت.  ی  را دارنـد- رو ی صنعتـی و بسـته  پـرورش در سیسـتم های دامـدار
معاونـت برنامـه 10 سـاله ای بـرای بـازه سـال 1391 تـا 1401 در قالـب طرح ملـی دام )تمام 
کـرده  تولیـدات دامـی تدویـن  و بهبـود  نـژاد  کشـور ذیـل مرکـز اصـالح  گونه هـای اهلـی( 
اسـت و آن را اجـرا می کنـد1. طـی ایـن ده سـال،50 درصـد جمعیـت دام بومـی وابسـته 
بـه مرتـع )سـامانه مرتعـی( حـذف می شـود و بـا دام هـای وارداتـی و یـا ترکیب شـده بـا دام 
بومـی در سـامانه های مزرعه ای-روسـتایی و یـا بسـته )نیمه صنعتـی( جایگزیـن خواهـد 
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 نمودار 4؛ تغییر جمعیت گوسفند در سامانه های تولید

 )منبع: معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی(

گزارش: 769 كشاورزی، شماره  1.  معاونت امور تولیدات دامى وزارت جهاد 

http://dla.maj.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=769&tempname=dlaMain&sub=5&methodName=ShowModuleContent
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 نمودار 5؛ تغییر جمعیت بز در سامانه های تولید 

)منبع: معاونت دام وزارت جهاد کشاورزی(

در گزارشی که در خبرگزاری ایانا منتشرشد، از سال 92 تا 95، جمعیت ترکیب های جدید 
نـژادی )اعـم از وارداتـی و یـا ترکیـب نژاد شـده( گوسـفند، از 100 رأس بـه 41000 رأس و جمعیت 
گـزارش اشـاره ای بـه آمـار دام  کـرده اسـت1. در ایـن  بـز از 50 رأس بـه 10000 رأس افزایـش پیـدا 
بومی موجود در سامانه مرتعی و روستایی-مزرعه ای نشد ولی در آمار دفتر فنی مرتع سازمان 
کاهـش 17 میلیـون واحـد دامـی از مرتـع در بـازه سـال های  جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری، 
75 تـا 93 دیـده می شـود. در خصـوص تغییـر رویکـرد پـرورش دام سـبک از سـامانه مرتعـی به 
سـامانه های صنعتی و بسـته، حجتی، وزیر جهاد کشـاورزی، در دیداری که در اواسـط آبان 
96 با کمیسـیونر کشـاورزی اتحادیه اروپا داشـت، گفت: »امسـال موفق شـدیم دام های مولد 
را از گوشـه و کنـار اروپـا شناسـایی و گله هـای مـادری را بـه کشـور بیاوریم«2. همچنین رکنی، 

كد خبر: 5۰۰96 1.  خبرگزاری ایانا، 
كد خبر: 1396۰82۰۰۰1۰67 2.  خبرگزاری فارس، 

http://www.iana.ir/fa/news/50096/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960820001067
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معاون وقت وزیر جهاد کشـاورزی در امور تولیدات دامی ، از حذف یک میلیون دام سـبک 
در سـال از مراتـع در پـی مـاده 14 قانـون افزایـش بهـره وری بخـش کشـاورزی خبـر داد1.

صحبت های وزیر جهاد کشاورزی و معاون وقت وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات 
دامـی در کنـار برنامـه ارائـه شـده از طـرف ایـن معاونـت در سـال 91 بـه خوبـی رویکـرد وزارت  
کاهـش جمعیـت دام سـبک وابسـته بـه مرتـع و واردات دام هـای  کشـاورزی را در  جهـاد 
پـا بـرای پـرورش در واحدهـای بسـته و نیمـه صنعتی نشـان می دهد. اصالح نـژاد شـده از ارو

3-4- عملکرد در حوزه عشایر

عشـایر به عنـوان قدیمی تریـن و اصلی تریـن بهره بـرداران و درعین حـال محافظـان مراتـع 
کشـور محسـوب می شـوند. برخـی از مهمتریـن ارکان مدیریـت چـرا توسـط عشـایر عبـارت 
گلـه،  کـوچ، حفاظـت، رعایـت انواعـی از تنـاوب چـرا، رعایـت تنـوع در ترکیـب  بودنـد از: 
گونه هـای علفـی خوش خـوراک بـا اسـتفاده از آویختـن توبـره ی سـوراخی بـه  ریختـن بـذر 
کـه  گـردن دام2 و غیـره . هـر یـک از ایـن اسـتراتژی ها، مجموعـه ای از تصمیمـات بودنـد 
توسـط گروه هـای خبـره مدیریـت ایـالت اتخـاذ می شـدند و بـا انتخاب هـای هوشـمندانه، 

بهـره وری مراتـع را بـرای پایـداری بلندمـدت بـرای خودشـان تضمیـن می کردنـد.
نسـبت عشـایر بـا مراتـع، در دو دوره زمانـی تغییـر کـرده اسـت. دوره اول بعـد از قانـون ملـی 
کـه نظـام مالکیتـی و  کشـور در سـال 1341 بـود  شـدن جنگل  هـا، مراتـع و منابـع طبیعـی 
کـرد و عشـایر از بهره بـرداران عرفـی و محافظـان مراتـع  مدیریتـی مراتـع توسـط عشـایر تغییـر 
بـه مسـتأجران مراتـع تبدیـل شـدند. مهم تریـن نتیجه ایـن اتفاق تبدیـل بهره بـرداری پایدار، 
مدیریـت صحیـح چـرا و محافظـت ضمنـی عشـایر از مراتـع بـه بهره بـرداری غیرپایـدار و 
مصرف کننـده صـرف بـه دلیـل ناپایـداری امـکان بهره بـرداری از مراتع ذیـل مدیریت دولتی 

كد خبر: 1396۰1۰8۰۰۰272 1.  خبرگزاری فارس، 
ارزیابى مرتع و تخمین ظرفیت چرا، جدا  از: قراردادهای اجاره مرتع، قرق،  اركان عبارت اند  از این  2.  برخى دیگر 

كالس های مختلف دام و اختصاص بخش های خاصى از مراتع برای هر یک از آن ها و غیره كردن 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960108000272
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و سیاسـت های مختلـف دولت هـا بـود.
کاهـش دام وابسـته بـه  دوره دوم نیـز بـا شـروع طـرح تعـادل دام و مرتـع و اجـرای سیاسـت 
که به دنبال  مرتع در برنامه های اول، دوم و سـوم توسـعه از سـال 1368 تا سـال 1384 بود 
آن طـرح سـاماندهی اسـکان عشـایر در سـال 1384 مطـرح و اجـرا شـد. ایـن طـرح نیـز بـه 
کـز خودجـوش یـا اجبـاری،  دنبـال کاهـش وابسـتگی عشـایر بـه مراتـع، اسـکان آن هـا در مرا
تغییـر شـغل عشـایر از دامـداری بـه مشـاغل خدماتی، صنعتی، صنایع دسـتی و غیـره بود1 
کاهـش دهـد.  تـا از ایـن طریـق تعـداد خانواده هـای دامـدار و تعـداد دام وابسـته بـه مراتـع را 
کـه در خصـوص ایـن طـرح انجـام   گزارش هـای منتشرشـده و پژوهش هـای علمـی  طبـق 
گرفـت، آسـیب های اجتماعـی بـه زندگـی عشـایر و آسـیب های محیط زیسـتی بـه منابـع 
عشـایر  سـاماندهی  طـرح  نتایـج  مهم تریـن  اسـکان،  کـز  مرا گیاهـی  پوشـش  و  ک  آب وخـا
کـه  کـه اجـرای ایـن طـرح نـه تنهـا تعـادل بیـن دام و مرتـع را برقـرار نکـرد،  بودنـد؛ بـه طـوری 
باعـث تبدیـل بخشـی از مراتـع بـه مـزارع و افزایـش فشـار چـرا بـر مراتـع ییالقـی اطـراف محل 

اسـکان شد2.

گزارش: 123۰49 1.  مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمى، شماره 
گیاهى مراتع دشت بكان، مرجع دانش،  2.  ارزانى،حسین، بررسى اثرات زیست محیطى اسكان عشایر بر پوشش 

NCOTI01_025 :كد مقاله

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/123049
https://www.civilica.com/Paper-NCOTI01-NCOTI01_025
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 5- محور اظهارات حامیان و منتقدان 
طرح تعادل دام و مرتع

1-5-�محور اظهارات حامیان طرح تعادل دام و مرتع

یسـت و همچنیـن سـازمان جنگل هـا، مراتـع  برخـی مدیـران سـازمان  حفاظـت محیط ز
ی بیشـترین موضع گیـری  را در خصـوص لـزوم خـروج دام از مرتـع بـه منظـور  و آبخیـزدار
یـه دام بـه دلیل عدم تناسـب  ایجـاد تعـادل دام و مرتـع داشـتند. ایـن طیـف چـرای بی رو
ک و  گیاهـی، فرسـایش خـا تعـداد دام بـا ظرفیـت مراتـع را عامـل اصلـی ضعـف پوشـش 
ی سـنتی بـه صنعتـی  کاهـش منابـع آبـی عنـوان می کننـد1. آن هـا تغییـر سیسـتم دامـدار
مزیـت  بـا  جایگزینـی  عنـوان  بـه  را  پربـازده  شـده  اصالح نـژاد  دام هـای  از  اسـتفاده  بـا 
کارشناسـان در  اقتصـادی بیشـتر معرفـی می نماینـد. محورهـای اسـتدالل ایـن دسـته از 

ادامـه تشـریح می گـردد.

1-1-5-�عدم�تناسـب�تعداد�دام�با�ظرفیت�مراتع
تخریـب  و  تهدیـد  عوامـل  از  یکـی  را  دام  یـه  بی رو چـرای  مرتـع  از  دام  خـروج  موافقـان 

كدخبر: 94۰812۰6841 1.  خبرگزاری ایسنا، 

http://www.isna.ir/news/94081206841


گفتـه ابتـکار، رئیـس وقـت سـازمان حفاظـت  منابـع طبیعـی و فقـر مراتـع می داننـد1و2. بـه 
یـه از دالیـل اصلـی تبدیـل مراتـع بـه بیابـان بـه شـمار مـی رود  یسـت، چـرای بی رو محیط ز
یـاد بـودن تعـداد دام نسـبت بـه ظرفیـت مراتـع اتفـاق می افتـد؛ از ایـن رو  کـه بـه دلیـل ز

کیـد می کنـد3.  ی سـنتی تأ ی، بـر تغییـر سیسـتم دامـدار و
کشـور 84 میلیون  ی مسـاحت مراتع  گزارش سـازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدار طبق 
کشـور 37 میلیـون واحـد دامـی  هکتـار و تعـداد واحـد دامـی مجـاز بـرای چـرا در مراتـع 
اعـالم شـده اسـت. توضیـح آن کـه تعـداد و نـوع واحـد دامی مجاز بـرای چرا در هـر مرتع با 
توجـه بـه آمـار کیفیـت پوشـش گیاهـی مراتـع، تخمیـن میـزان علوفـه مجـاز قابل برداشـت 
نیـاز علوفـه ای واحدهـای دامـی، توسـط دفتـر مرتـع  از سـطح مراتـع و همچنیـن  )چـرا( 
همچنیـن  سـازمان  ایـن  می شـود.  محاسـبه  ی  آبخیـزدار و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان 
کشـور را 124 میلیـون واحـد  ی معتبـر، تعـداد جمعیـت دام  ن اشـاره بـه منابـع آمـار بـدو
دامـی خوانـد و 83 میلیـون واحـد دامـی از آن را وابسـته بـه مرتـع عنـوان می کنـد. طبـق 
ی  کشـور بهره بـردار ایـن آمـار در حـال حاضـر بیـش از 2/2 برابـر ظرفیـت مجـاز از مراتـع 
ی مرکـز آمـار ایـران5 )جـدول  کـه طبـق آخریـن سرشـمار می شـود4؛ ایـن در حالـی اسـت 
کشـور بـا لحـاظ ضریـب تبدیـل تعـداد بـه واحـد  1( تـا پایـان سـال 1393 جمعیـت دام 
واحـد  میلیـون  مرتـع 43.3  بـه  وابسـته  و جمعیـت دام  میلیـون   69.5 دامـی، مجموعـًا 

دامـی محاسـبه شـد. 

كدخبر: 95۰6۰1۰۰149 1.  خبرگزاری ایسنا، 
كد خبر: 39۰۰9۰8 2.  خبرگزاری مهر، 

كدخبر: 94۰812۰6841  3.  خبرگزاری ایسنا، 
كد مطلب: 15۰1 كشور،  4.  پایگاه اطالع رسانى سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 

گزارش: 5711926 كد  كشاورزی، آمار دام و طیور،  5.  مركز ملى آمار، بخش 

http://www.isna.ir/news/95060100149
http://www.mehrnews.com/news/3900908
http://www.isna.ir/news/94081206841
http://frw.org.ir/00/Fa/StaticPages/Page.aspx?tid=1501
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جدول  1؛ آمار دام کشور )مرکز آمار ایران(

نوع دام
تعداد دام

)هزار رأس- هزار 
نفر(

ضریب تبدیل 
به واحد دامی

تعداد کل دام 
)هزار واحد 

دامی(

تعداد دام وابسته 
به مرتع 

)هزار واحد دامی(

3142113142131421گوسفند و بره

123330.759249.759249.75بز و بزغاله

1095.5599.5599.5شتر و بچه شتر

گاومیش و بچه 
گاومیش

1076.5695.5695.5

گوساله 42326.5275081375.4گاو و 

69473.7543341.15جمع کل

رسـمی  آمـار  بـا  آبخیـزداری  و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان  آمـار  پیداسـت  کـه  همانطـور 
مرکـز آمـار تفاوتـی فاحـش دارد. بـا توجـه بـه این کـه در مرکـز آمـار نـوع سـامانه های انـواع دام 
)مرتعی-روسـتایی-صنعتی( تفکیـک شـده نیسـت، رقـم 43.3 میلیون واحـد دامی با 3 

فـرض زیـر محاسـبه شـده  اسـت:
گاومیش وابسـته . 1 گوسـفند و بز  و دام های سـنگین شـتر و  کل تعداد دام سـبک اعم از 

بـه مرتـع فـرض شـده اسـت؛ در حالـی کـه بخشـی از هـر کـدام از ایـن دام ها در سـامانه های 
صنعتـی و بـدون وابسـتگی به مرتع هسـتند.

که در محاسبه . 2 کمتر از دام های بالغ محاسبه می شود  ضریب تبدیل دام های نابالغ 
جدول 3-1 لحاظ نشده است.

بـا توجـه بـه جمعیـت بسـیار ناچیـز گاو وابسـته بـه مراتـع، پنـج درصـد از جمعیت گاو . 3
کشـور وابسـته به مرتع فرض شـده اسـت.
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 لکـن بـا وجـود شـرایط ذکـر شـده که تعداد واحد دامی وابسـته به مراتـع را بیش از واقعیت 
نشـان می دهـد؛ آمـار دام وابسـته بـه مراتع بر اسـاس سرشـماری مرکـز آمـار، 40 میلیون واحد 
آبخیـزداری )83 میلیـون واحـد دامـی(  و  آمـار سـازمان جنگل هـا، مراتـع  از  کمتـر  دامـی 
اسـت. بـا وجـود چنیـن شـرایطی، دفتـر مرتـع سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری در 
حالـی مدعـی اندازه گیـری دقیـق تعـداد تفکیکـی واحدهـای دامـی موجـود در مراتـع کشـور 
اسـت کـه معاونـت امـور تولیـدات دامی وزارت جهاد کشـاورزی و اختصاصـًا مرکز اصالح 
کـه متولیـان اصلـی امـور دام بـه شـمار می رونـد هیـچ گاه  نـژاد دام و بهبـود تولیـدات دام 

چنیـن آمـاری را منتشـر نکرده انـد.
در رابطه با ظرفیت مراتع و تعداد واحد دامی مجاز و موجود، آمارهای متفاوتی از سـوی 
مدیـران و کارشناسـان ارائـه می شـود. گرشاسـبی، معـاون وقـت رئیـس سـازمان جنگل ها، 
مراتـع و آبخیـزداری، تعـداد دام موجـود در مراتـع را 83 میلیـون واحـد دامـی می دانـد1؛ ایـن 
که افراسـیابی، مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت این سـازمان، این تعداد  در حالی اسـت 
را 2/5 برابـر ظرفیـت مراتـع، یعنـی حـدود 92 میلیـون واحـد دامـی اعـالم می کنـد2. یـاوری، 
مدیـرکل دفتـر فنـی امـور مراتـع این سـازمان نیز آمـار دام موجود را 2 برابـر ظرفیت مراتع یعنی 

حـدود 74 میلیـون واحـد دامی اعـالم می کند3.
در این میان، رؤسـای فعلی و سـابق سـازمان حفاظت محیط زیسـت آمار دام موجود در 
مراتـع را بسـیار بیشـتر از ایـن ارقـام اعـالم می کننـد. ابتـکار، رئیـس وقـت ایـن سـازمان، دام 
موجـود در مراتـع را 3 تـا 5 برابـر ظرفیـت آن )حدود 110 تا 185 میلیون واحد دامی، برمبنای 
صحـت 37 میلیـون واحـد دامـی به عنـوان ظرفیـت مراتع( اعـالم نمود4 و کالنتـری، رئیس 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت، از آمار 120 میلیونی دام موجود در مراتع سـخن به میان 
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 آورد1. قابـل توجـه آن کـه در ایـن میـان معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشـاورزی 
کـه متولـی اصلـی ایـن حـوزه بـه شـمار مـی رود، هیـچ آمـاری در ایـن خصـوص اعـالم  نکرده 

است.

کاهش�منابع�آبی ک�و� گیاهی،�فرسایش�خا 2-1-5-�از�بین�رفتن�پوشش�
بـه گفتـه خرازیان مقـدم، مدیـرکل دفتـر حیـات وحـش سـازمان حفاظت محیط زیسـت، 
ایـن سـازمان همـواره مخالـف ورود دام بـه مراتـع بـوده اسـت. بـه اعتقـاد وی ورود دام بـه 
ک، نابودی پوشـش گیاهی، انتقال بیماری از دام اهلی  مرتع موجب افزایش فرسـایش خا
کاهـش نفـوذ و ظرفیـت نگهـداری آب در  ک و در نتیجـه  بـه حیـات وحـش، فشـردگی خـا
ک می شـود2 و 3. کالنتـری، رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت نیز ضعف پوشـش  خـا
ک و فقیـر شـدن سـفره های آب زیرزمینـی را نتیجـه 40 سـال ضعف  گیاهـی، فرسـایش خـا
مدیریـت منابع طبیعـی و افزایـش واحدهـای دامـی موجـود در مرتـع دانسـت و بـا ورود دام 
یـد4. همچنیـن حجتـی، وزیـر جهـاد  بـه مراتـع بـه بهانـه تولیـد گوشـت بیشـتر مخالفـت ورز
ک، از دسـت دادن سـفره های آب و  یـه دام را دلیـل فرسـایش خـا کشـاورزی، چـرای بی رو

تخریـب محیط زیسـت می دانـد5.

3-1-5-�از�بین�رفتن�مزیت�های�دیگر�مراتع�به�واسطه�چرای�دام
بـه اعتقـاد یـاوری، مدیـرکل دفتـر امـور مراتع سـازمان جنگل ها، مراتع و آبخیـزداری، فقط 
کـه ظرفیـت تولیـد سـاالنه 10 تـن علوفـه برابـر  25 درصـد ارزش مراتـع، تولیـد علوفـه اسـت 
بـا 7 هـزار و 500 میلیـارد تومـان را دارد6. قندالـی، رئیـس سـازمان امـور عشـایر، بـا اشـاره بـه 
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کـه  کیـد می کنـد  تـالش ایـن سـازمان در راسـتای اسـتفاده از تمـام ظرفیت هـای مراتـع تأ
مراتـع فقـط بـرای چـرا نیسـتند. بـه اعتقـاد وی، فعالیت هایـی نظیـر زنبـورداری، شـیالت 
کمـک بـه  گیاهـان دارویـی یـا علوفـه، بـه دلیـل بهـره وری بـاال، درآمـد مناسـب و  کشـت  و 
تعـادل زیسـت محیطی و توانمنـدی عشـایر می تواننـد در کنـار چـرا در مراتـع انجام شـوند1. 
یـادی بـر اسـتفاده از ظرفیت کشـت گیاهـان دارویی در  کیـد ز در ایـن خصـوص حجتـی تأ
کشـت  کشـور از نگهداری مرتع برای پرورش دام به  مراتع دارد و از تغییر رویکرد دامپروران 
گفتـه وی، وزارت  گیاهـان دارویـی بـه دلیـل بهـره وری بـاال و درآمـد مناسـب خبـر داد2. بـه 
کشـاورزی در ایـن راسـتا برنامـه ای بـا عنـوان »تغییـر رویکـرد بهـره وری و نگهـداری  جهـاد 

کـرده اسـت3.  گیاهـان دارویـی« تدویـن و تصویـب  مرتـع از پـرورش دام بـه 

گیاهان�مرتعی�جایگزین 4-1-5-�شرایط�نامناسب�جوی�برای�رویش�
بـه اعتقـاد معـاون وقـت وزیـر جهـاد کشـاورزی در امـور تولیـدات دامـی، یکـی از عواملـی 
گوشـت قرمـز مزیـت نداشـته باشـیم، پاییـن  بـودن متوسـط  کـه سـبب می شـود در تولیـد 
بارندگـی در کشـور اسـت. زیـرا در همـه جـای دنیـا متوسـط بارندگی بـاالی 750 میلی متر و 
در ایـران، 250 میلـی متـر اسـت؛ در عیـن حال میزان تبخیر در کشـور، 2 هـزار میلی متر و در 
سـایر کشـورها ایـن رقـم بـه 700 میلی متـر می رسـد. به عبـارت دیگر یک سـوم میانگین دنیا 
یـم و شـرایط خوبـی بـرای رویـش گیاهان مرتعـی نداریم.  بارندگـی و سـه برابـر آنهـا تبخیـر دار
او بـا ایـن اسـتدالل بـر لـزوم خـروج سـاالنه سـه میلیـون دام سـبک از مراتـع بـر مبنـای قانـون 

کیـد می کنـد4. افزایـش بهـره وری تأ
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5-1-5-�مزیت�اقتصادی�دام�اصالح�نژاد�شده�نسبت�به�دام�بومی�وابسته�به�مرتع
گوشـت  کلی تولید  کشـاورزی در امور تولیدات دامی، به  رکنی، معاون وقت وزیر جهاد 
گوشـت قرمـز مـورد نیـاز  کشـور را فاقـد مزیـت می دانـد و البتـه از تولیـد 90 درصـد  قرمـز در 
کشـور، در داخـل خبـر می دهـد1. در ایـن راسـتا مالصالحـی، مدیـرکل مرکـز اصالح نـژاد و 
بهبـود تولیـدات دامـی، توسـعه سـامانه های جدیـد پـرورش دام سـبک )مزرعـه ای و بسـته( 
گوسـفند و بـز در  کاهـش جمعیـت  گوشـت قرمـز و  را مسـیری جایگزیـن بـرای رشـد تولیـد 
مراتـع و افزایـش بهـره وری اقتصـادی دام سـبک می دانـد2. توضیـح آن کـه بـه اعتقـاد وی، 
حـذف بخشـی از دام سـبک و جایگزینـی بخشـی دیگـر بـا روش هـای اصالح نـژاد از طریـق 
کشـاورزی بـرای  آمیخته گـری، ورود ژن هـای خارجـی و سـنتز نـژاد، راهبـرد وزارت  جهـاد 
افزایـش بازدهـی دام سـبک محسـوب می شـود. وی بـا اشـاره به لزوم خریـداری علوفه برای 
دام هـای اصالح نـژاد شـده و نگهداری شـده در محیط هـای بسـته، بر لـزوم اقتصادی بودن 

کیـد می کنـد3. ایـن نـوع دام هـا تأ
بـه اعتقـاد ترابـی، مدیرعامل شـرکت اجداد سـپیدان-از شـرکت های زیرمجموعه سـازمان 
اقتصـادی کوثـر و فعـال در زمینـه پرواربنـدی دام سـبک اصـالح نژاد شـده- بـا توجـه به کمبود 
بـرای  گوسـفند  یـک رأس  کـردن  امـکان اضافـه  اخیـر حتـی  بارش هـا و خشک سـالی های 
اسـتفاده از مراتـع کشـور وجـود نـدارد و بـه همیـن دلیـل بایـد نژادهایـی از گوسـفند که ضریب 
تبدیـل باالیـی دارنـد در دامداری هـا پرورش یابند. ترابی اعتقاد دارد نژاد بومی ما سـه ضعف 
عمـده دارد: زایـش آن در یک فصـل اسـت؛ میـزان چندقلوزایـی در آن پاییـن اسـت و افزایـش 
وزن کمی دارد. درحالی که نژادهای جدید گوسـفند که از فرانسـه وارد می شـود، در هر زایمان 

2/3 بـره بـه مـا می دهـد و در تمـام طـول سـال امـکان زایـش دارد و افزایـش وزن باالیـی دارد4.

1.  همان
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بهـره وری و حفـظ منابـع  افزایـش  قانـون  مـاده )14(  بنـد »ب«  راسـتا و طبـق  در همیـن 
علوفـه ای، معاونـت امـور تولیـدات دامـی وزارت جهـاد کشـاورزی درصـدد کاهش سـاالنه 
3 میلیون رأس دام در مراتع اسـت که به گفته رکنی در چند سـال گذشـته موفق به خروج 
سـاالنه یک میلیـون رأس دام از مراتـع1 و ورود 500 تـا 600 هـزار رأس از دام هـای نژادهـای 

کشـور و سـامانه های دامـداری صنعتـی شـده  اسـت2. گوشـتی بـه  پرتولیـد و 

2-5- محورهای اظهارات منتقدان طرح تعادل دام و مرتع

1-2-5-�بـه�هـم�خـوردن�نظام�مالکیتی�و�مدیریتی�مراتـع،�عامل�بهره�برداری�ناپایدار�
از�مراتع

به اعتقاد بعضی از کارشناسـان، از سـال 1341 که قانون ملی شـدن مراتع، ابالغ و اجرایی 
گشـت، بهره بـرداری عرفـی و اصولـی از مراتـع کنـار گذاشـته شـد3. اکبـری، عضـو کمیسـیون 
کشـاورزی مجلـس شـورای اسـالمی، اعتقـاد دارد، ایـن قانـون کـه مراتع را از عشـایر گرفت و به 
دولـت داد، موجـب از بیـن رفتـن بهره بـرداری پایـدار، افزایـش دسـت اندازی ها و تعرض هـای 
کارآمـد  مختلـف و همچنیـن تخریـب بیشـتر محیط زیسـت شـد4. وی قوانیـن فعلـی را نا
دانسـت و رونـد وضعیـت مراتـع را نامطلـوب عنـوان نمـود. بـه گفتـه ی او، واگـذاری مدیریت، 
کـه میـل بـه  گونـه ای  کنتـرل مراتـع، بـه بهره بـرداران راهـکار مطلوب تـری اسـت؛ بـه  نظـارت و 

نگهـداری و حفـظ مراتـع، جایگزیـن رقابـت در بهره بـرداری بـدون ضابطـه از آن شـود5.
مرکـز تحقیقـات راهبـردی غـذا و کشـاورزی نیـز مسـئله اساسـی در حفـظ و تقویـت مراتـع 
کـم بـر مراتـع عنـوان می کنـد؛  کشـور را اصـالح نظـام حقوقـی و سـازوکارهای مدیریتـی حا
گـردد و  کـه در عیـن بهره بـرداری صیانتـی از مراتـع، منافـع ذینفعـان هـم تأمیـن   به گونـه ای 
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در یک تعادل سـه جانبه میان دام، مرتع و بهره بردار، مراتع غنی  شـوند و پروتئین مناسـب 
کشـاورزی و  از آن حاصـل آیـد1. در ایـن خصـوص لطفعلـی زاده، رئیـس مرکـز تحقیقـات 
منابـع طبیعـی آذربایجان شـرقی، مدیریـت صحیـح چرا را عامل تولید علوفه بیشـتر و بهتر 

و راهـکار افزایـش مزیـت اقتصـادی دامـداری، عنـوان می کنـد2.
قندالـی، رئیـس سـازمان امـور عشـایر، از دیگـر مـوارد انتقـاد بـه مدیریـت دولتـی مراتـع را 
نتایـج آن تجـاری شـدن  از  کـه یکـی  بـر پروانه هـای چـرا می دانـد  عـدم نظـارت صحیـح 
مجلـس  کشـاورزی  کمیسـیون  عضـو  وقف چـی،  عقیـده  بـه  می شـود3.  محسـوب  مراتـع 
یـادی بر نابودی مراتـع دارد4. قندالی  شـورای اسـالمی، پدیـده ای بـه نام مرتع فروشـی، تأثیر ز
و نیـز نقـوی حسـینی، نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی، پدیـده مذکـور را این گونه شـرح 
کـه برخـی افـراد، دسـتگاه ها و بانک ها بدون داشـتن حتی یـک رأس دام، پروانه  می دهنـد 
یافـت کردنـد یـا بـه ارث بردنـد5 و آن را اجاره می دهند، می فروشـند و باج می گیرند،  چـرا در

درصورتی کـه برخـی دیگـر بـا داشـتن دام از پروانه چـرا بی بهره اند6.

گوشـت�بـه�واسـطه�تغییـر�سیسـتم�پـرورش� 2-2-5-�از�بیـن�رفتـن�خودکفایـی�در�تولیـد�
دام�سـبک

از  کشـاورزی مجلـس، ممانعـت  کمیسـیون  اعضـای  از  کبـری،  ا و  گفتـه وقف چـی  بـه 
حضـور دام در مراتـع بـدون شـک تعـداد دام در کشـور را مـورد تهدیـد قرار می دهـد و ایران را 
تی مواجـه  در خودکفایـی تولیـد، صـادرات و حتـی تأمیـن مصـرف گوشـت قرمـز بـا مشـکال
کـرد7 و8. بـه اعتقـاد وقف چـی، اسـتفاده از مراتـع کشـور بـرای خودکفایـی در تولیـد  خواهـد 

كد خبر: 1393۰511۰۰1143 1.  خبرگزاری فارس، 
كد خبر: 95۰82416551 2.  خبرگزاری ایسنا، 
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گوشـت قرمـز ضـرورت دارد1. 
عالوه بـر  اساسـی،  محصـوالت  تولیـد  در  کـه  هسـتند  بـاور  ایـن  بـر  کارشناسـان  برخـی 
وابسـتگی اولیـه، سـطح دیگـری از وابسـتگی در نهاده هـای فناورانـه ی تولیـد محصـوالت 
غذایـی، باألخـص نهاده هـای نـژادی ماننـد بذرهای اصالح شـده، مرغ الین، اسـپرم گاوی  
و غیره وجود دارد که خطر جدی تری برای کشـورها محسـوب می شـود. به اعتقاد آن ها، در 
یـادی بـه دیگـر کشـورها دارد که  حـال حاضـر ایـران در زمینـه نهاده هـای نـژادی، وابسـتگی ز
ایـن وابسـتگی به عنـوان یکـی از چالش هـای جـدی کشـور جهت دسـتیابی بـه خودکفایی 
کیـد می کننـد اجـرای طـرح تعـادل  در تولیـد غذاهـای اساسـی محسـوب می شـود. آن هـا تأ
دام و مرتع به نحوی که در سـال های گذشـته اتفاق افتاد، به این وابسـتگی دامن زد و عالوه 
بـر نـژاد دام سـبک در تأمیـن علوفـه و نیـز تولیـد گوشـت -کـه یکـی از محصـوالت اساسـی و 

اسـتراتژیک غذایـی محسـوب می شـود- مـا را بـه کشـورهای دیگـر وابسـته خواهـد کـرد2.

3-2-5-�از�بین�رفتن�ذخایر�ژنتیکی�دام�سبک�بومی
تولیـدات دامـی، ذخایـر  امـور  در  کشـاورزی  وزیـر جهـاد  وقـت  رکنـی، معـاون  گفتـه  بـه 
گیاهـی و چـه در بخـش حیوانـی ارزش باالیـی دارنـد،  کشـور چـه در بخـش  ژنتیکـی بومـی 
کـه توانسـته اند  زیـرا ژن هـای آن هـا بـا اقلیـم محیـط سـازگار هسـتند و ویژگی هایـی دارنـد 
کننـد3. زنـد، رئیـس سـازمان  در یـک بـازه زمانـی بلندمـدت در آن محیـط خـود را حفـظ 
گذشـته بـا ورود  کـه در سـال های  کشـاورزی، بیـان داشـت  تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج 
دام هـای اصـالح شـده بـه ذخایـر ژنتیکـی کمتـر توجه شـد و باید یکـی از راهکارهـای آینده 
گاو و اسـتفاده از ذخایر  توجه به ذخایر ژنتیکی باشـد. به عقیده وی، این مسـئله در مورد 
گوسـفند و  گرفتـه شـد و زمـان از دسـت  رفـت ولـی در مـورد  کلـی نادیـده  ژنتیکـی آن بـه 
گیـرد4.  گوسـفندهای بومـی و ذخایـر ژنتیکـی ایـن دام بایـد دقـت بیشـتری صـورت  حفـظ 

كد خبر: 233628 1.  پایگاه خبری-تحلیلى عیار آنالین، 
كد خبر: 261416 2.  پایگاه خبری-تحلیلى عیار آنالین، 
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همچنیـن جلیلـی، عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام، بر لـزوم حفظ و بهبـود منابع 
کـرد و غفلـت از آن را موجـب  کیـد  دامـی داخـل و ذخایـر ژنتیکـی بـا برنامـه ای مشـخص تأ
ایجـاد خسـارت در درازمـدت عنـوان نمـود1. بـه عقیده رضایی، رئیس وقت مؤسسـه علوم 
دامـی کشـور، انقـراض برخـی از نژادهـای بومـی دام و کم رنـگ شـدن جذابیـت پـرورش دام 

گذشـته بـوده  اسـت2.  از چالش هـای مهـم زمیـن در دهه هـای 

ک�دام 4-2-5-�افزایش�وابستگی�به�واردات�خورا
دام هـای  دامـی،  تولیـدات  بهبـود  و  اصالح نـژاد  مرکـز  مدیـرکل  مالصالحـی،  گفتـه  بـه 
اصـالح نـژادی در محیط هـای بسـته و نیمه صنعتـی نگـه داری می شـوند و خـوراک آن هـا 
گفتـه خلـج، رئیـس وقـت سـازمان دامپزشـکی، 60 درصـد  را خریـداری می کننـد3. طبـق 
هزینه هـای تولیـد مـواد پروتئینـی را هزینه هـای مربوط به خوراک دام شـامل می شـود که 80 
درصـد از نهاده هـا و مـواد اولیـه آن از طریـق واردات تأمیـن می شـود4. در خصـوص ذرت و 
گـزارش فائـو ایـران بـا واردات سـاالنه  جـو  بـه عنـوان اصلی تریـن مـواد اولیـه خـوراک دام، بـه 
ایـن  واردکننـدگان  1.3 میلیون تـن جـو و 9.5 میلیون تـن ذرت در جایـگاه سـوم و ششـم 

محصـوالت در دنیـا قـرار دارد5. 
مقـام معظـم رهبـری نیـز در صحبت هـای ابتـدای سـال 96 در حـرم مطهر رضوی نسـبت 
بـه ایـن مسـأله تذکـر دادنـد. ایشـان در ایـن خصوص فرمودند: »بنده چند سـال قبـل از این 
شـنیدم کـه علوفـه را وارد می کننـد. گفتیـم خـب علوفـه که واردکردنی نیسـت، بـا این همه 
مراتـع و مـزارع و ماننـد این هـا؛ گفتنـد علوفـه احتیـاج به فالن جنس دارد کـه این جنس در 
داخـل کشـور تولیـد نمی شـود. گفتیـم خـب تولید کنید! یـک جنس کشـاورزی را  می توان 
کـه مجبـور نباشـید علوفـه ی  کنیـد  کـرد و در داخـل قابل تولیـد اسـت، خـب تولیـد  تولیـد 

كد خبر: 244373 1.  خبرنامه دانشجویان ایران، 
كد خبر: 96۰62715523 2.  خبرگزاری ایسنا، 
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گوسـفندان خودتـان را از خـارج وارد بکنید«1.
بـه عقیـده برخـی کارشناسـان، در شـرایط کنونـی که هنـوز علوفه ی بخشـی از دام موجوِد 
کشـورمان در تأمیـن خـوراک دام  کشـور، بـا چـرا در مراتـع و مـزارع درو شـده تأمیـن می شـود، 
وابسـته اسـت. حال آنکه با تغییر سیسـتم دامداری سـنتی و مرتعی به دامداری صنعتی، 
ایـن وابسـتگی بیشـتر نیـز خواهـد شـد. بـه عقیده آن هـا، افزایش وابسـتگی در تأمیـن علوفه 
بـه سیسـتم صنعتـی  بـرای تغییـر سیسـتم دام سـنگین  موردنیـاز دام، یک بـار درگذشـته 
بـا قیمـت  تأمیـن علوفـه  بـا مشـکل  را  امـروز واحدهـای صنعتـی دامـداری  و  تجربـه شـد 
مناسـب درگیـر کـرده اسـت2. در همیـن خصـوص، مرکز آمـار ایران در بهمن ماه سـال 95 از 
کـه در عمده آن هـا کمبود و  غیرفعـال شـدن 29 درصـدی گاوداری هـای صنعتـی خبـر داد 

گرانـی علوفـه به عنـوان مهم تریـن چالـش ایـن بخـش عنوان شـد3.

5-2-5-�به�خطر�افتادن�اشتغال�پایدار�روستاییان�و�عشایر
حاجـی دلیگانـی، عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس، بر این باور اسـت که حفظ 
کـه روسـتاییان دامـدار و عشـایر بتواننـد اسـتفاده  و احیـای مراتـع زمانـی محقـق می شـود 
اقتصـادی از مراتـع داشـته باشـند. بـه اعتقـاد وی، اینکـه بـا دسـتورالعمل و ابالغیه، برخی 
امکانـات از جملـه مراتـع را از روسـتاییان و دامـداران بگیریم، بدون شـک اشـتباه اسـت4. 
بـر  کیـد  تأ ضمـن  نیـز  اسـالمی  شـورای  مجلـس  کشـاورزی  کمیسـیون  عضـو  وقف چـی، 
وابسـتگی زندگـی روسـتاییان و عشـایر بـه مراتـع و دام نسـبت بـه تهدیـد امـرار و معـاش و 

افزایـش مهاجـرت آن هـا بـه واسـطه ی حـذف دام از مرتـع هشـدار داد5.
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6- پاسخ حامیان و منتقدان طرح تعادل دام و مرتع به 
ل های یکدیگر استدال

ل حامیان طرح تعادل دام و مرتع 1-6- پاسخ منتقدان به استدال

عنوان استدالل: عدم تناسب تعداد دام با ظرفیت مراتع
کشـاورزی در امـور تولیـدات دامـی، همخوانـی  پاسـخ: رکنـی، معـاون وقـت وزیـر جهـاد 
کشـور را تصـوری نادرسـت عنـوان می کنـد1. بـه  نداشـتن ظرفیـت مراتـع بـا جمعیـت دام 
اعتقـاد حجتـی، وزیـر جهـاد کشـاورزی نیز، دام سـبک کشـور در سـال های اخیـر به دالیل 
مختلـف ازجملـه تغییـر نظـام شـبانی کاهـش  یافتـه اسـت. بـه گفتـه وی، نظـام دام پروری 
در دام سـبک در حـال تغییـر از شـبانی بـه سیسـتم های متمرکـز و بسـته اسـت2. وی ایـن 
مسـأله را این گونـه روایـت می کنـد کـه »تـا دیـروز بـرای طـرح تعـادل دام و مرتع خیلـی وقت و 
هزینـه صـرف شـد اّمـا اآلن بایـد از چوپانـی کـه دیگـر پیدا کردنش سـخت اسـت، خواهش 
شـود تـا دامـش را بیـاورد در مرتـع بچـرد تـا برخـی از گونه ها حیـات و زندگی دوبـاره بیابند3« 
کیـد می کنـد کـه »امـروز فشـار دام بر مراتـع را در بسـیاری از مناطق  و نیـز در جـای دیگـری تأ
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کـه نیـاز بـه چـرا دارنـد، زیـرا ایـن مراتـع دارنـد خشـبی  یـم  یـم و حتـی مراتعـی دار کشـور ندار
می شـوند و از بـاز تولیـد بـاز می ماننـد1«.

ک و کاهش منابع آبی عنوان استدالل: از بین رفتن پوشش گیاهی، فرسایش خا
نه تنهـا  مراتـع  در  دام  حضـور  کشـور،  عشـایر  امـور  سـازمان  رئیـس  عقیـده  بـه   :1 پاسـخ 
کمـک شـایانی می کنـد و  گیاهـی در آن  کـه بـه پایـداری و بقـای پوشـش  مخـرب نیسـت 
کـه منجـر بـه بهبـود وضعیـت رویـش و پوشـش  ک می شـود  باعـث افـزودن مـواد آلـی بـه خـا
گیاهـی می شـود. بـه اعتقـاد وی، حـذف دام از ایـن اکوسیسـتم آسـیب زا اسـت2. بـه گفتـه 
نجیـب زاده، رئیـس بخـش تحقیقـات جنـگل و مرتـع مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی 
گیاهـان بـه چـرای دام بسـیار  و منابـع طبیعـی آذربایجـان  شـرقی، بـا وجـود اینکـه برخـی از 

گونه هـای دیگـر از آن سـود می برنـد.3. حسـاس اند، 
کشـاورزی در نامـه سرگشـاده ای بـا اشـاره بـه تجربیـات  مرکـز تحقیقـات راهبـردی غـذا و 
کـه ایـن امـر باعـث  کیـد داشـت  جهانـی، حضـور اصولـی دام در مرتـع را مفیـد دانسـت و تأ
تحقیـق  بـه  کـه  می کنـد  اضافـه  خـود،  نامـه  در  مرکـز  ایـن  می شـود.  مرتـع  تقویـت  و  غنـا 
کـه نه تنهـا حـذف دام از مراتـع  و بـا توجـه بـه یافته هـای جدیـد علمـی ثابت شـده اسـت 
موجبـات بهبـود پوشـش گیاهـی را فراهـم نمی سـازد، بلکـه در میان مدت به نابـودی ارزش 
کشـور را بـه مخاطـره می انـدازد4. بـه عقیـده  غذایـی مرتـع می انجامـد و امنیـت غذایـی 
گـر در اسـتفاده از  رکنـی، معـاون وقـت وزیـر جهـاد کشـاورزی در امـور تولیـدات دامـی، نیـز ا
مراتـع برنامه ریـزی صحیحـی صورت بگیرد، شـاهد زادآوری بیشـتر مراتع به واسـطه حضور 

دام هـا در مراتـع خواهیـم بـود5.
گـر  ا اسـالمی،  شـورای  مجلـس  کشـاورزی  کمیسـیون  عضـو  نـوری ،  گفتـه  بـه   :2 پاسـخ 
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کنـد و عاملـی در  کمـک  ک  حضـور دام در مراتـع مدیریـت شـود می توانـد بـه احیـای خـا
باشـد1. مراتـع  حفـظ  جهـت 

کشـت و صنعـت آویـن ژن،  پاسـخ 3: سـیاح، دامپزشـک و مدیرعامـل شـرکت توسـعه 
کنتـرل بیـش  از حـد دام و ممنوعیـت چـرا را موجـب رشـد روزافـزون مراتع دانسـت و این امر 

کـرد2. را عامـل افزایـش چنـد برابـری احتمـال آتش سـوزی و تسـری آن در مراتـع عنـوان 
پاسـخ 4: بـه اعتقـاد سـلیمانی، اسـتاندار وقـت چهارمحـال بختیـاری، درگذشـته دام 
بسـیار بیشـتری بـر مراتـع چـرا می شـد؛ اّمـا بـا ایـن  حـال، وضعیـت مراتـع نسـبت بـه شـرایط 
یـه گیاهـان به ویـژه گیاهـان  موجـود غنی تـر و بهتـر بـود. وی، خشک سـالی و برداشـت بی رو
دارویـی را بیـش از موضـوع فقـدان تعـادل میـان دام و مرتـع، عامـل تخریـب منابـع طبیعـی 
می دانـد3. وقف چـی، عضو کمیسـیون کشـاورزی مجلس و نیز نجیـب زاده، رئیس بخش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی آذربایجان شـرقی،  جنـگل و مرتـع مرکـز تحقیقـات و آمـوزش 
مدیریـت صحیـح، اصـالح و احیـاء مراتـع، مدیریـت صحیـح چـرا و جلوگیـری از چـرای 
کـردن  کـم  زودرس را جایگزیـن حـذف دام از مراتـع می داننـد4و5. بـه عقیـده نجیـب زاده، 
ک در مقابـل چـرای دام و بـاال بـردن نفوذپذیـری  ک و بـاال بـردن مقاومـت خـا فرسـایش خـا
کاهـش روان آب و تغذیـه آب هـای زیرزمینـی بـا مدیریـت چـرا امکان پذیـر  ک و  آب در خـا
گـر فرآینـد احیـای  کشـاورزی مجلـس، نیـز اعتقـاد دارد ا کبـری، عضـو کمیسـیون  اسـت6. ا
مراتـع به خوبـی انجـام می شـد امـروزه هـر خانـوار روسـتایی بـدون اینکـه آسـیبی بـه مراتـع 
همانطـور  نمانـد،  گفتـه  نا داشـت7.  را  سـبک  دام  رأس   100 نگهـداری  توانایـی  کنـد  وارد 

كد خبر: 2344۰1 1.  پایگاه خبری-تحلیلى عیار آنالین، 
كد خبر: 1994۰۰ 2.  پایگاه خبری-تحلیلى عیار آنالین، 

كد خبر: 818۰8584 3.  خبرگزاری ایرنا، 
كد خبر: 233628 4.  پایگاه خبری-تحلیلى عیار آنالین، 

كد خبر: 95۰82416551 5.  خبرگزاری ایسنا، 
6.  همان

كد خبر: 23545۰ 7.  پایگاه خبری-تحلیلى عیار آنالین، 

http://ayaronline.ir/1396/02/234401.html
http://ayaronline.ir/1395/04/199400.html
http://www.irna.ir/fa/News/81808584
http://ayaronline.ir/1396/02/233628.html
https://www.isna.ir/news/95082416551/
http://ayaronline.ir/1396/02/235450.html


کشور 42 |  | پایش مسائل راهبردی 

گـزارش شـرح داده شـد، عملکـرد سـازمان جنگل هـا، مراتـع و  کـه در بخـش چهـارم ایـن 
آبخیـزداری درزمینـه  اصـالح و احیـای مراتع 1 تا 2 درصد از پیش بینی برنامه پنجم توسـعه 

بـوده  اسـت.
در ایـن زمینـه، دامـداری گروهـی، آمـوزش دامـداران، تهیـه اسـتانداردها، تقسـیم مراتع به 
نسـبت تعـداد دام و جابجایـی دام هـا از یـک اسـتان دارای مراتـع اشـباع بـه اسـتان دیگـر 
محسـوب  مراتـع  صحیـح  مدیریـت  بـرای  وقف چـی  پیشـنهادی  راهکارهـای  ازجملـه 

می شـود1.  

ل منتقدان طرح تعادل دام و مرتع 2-6- پاسخ حامیان به استدال

خاطرنشـان می سـازد منتقـدان طـرح تعـادل دام و مرتـع، بـا اشـاره بـه اینکـه به هم خـوردن 
نظـام مالکیتـی و مدیریتـی مراتـع، عامـل بهره بـرداری ناپایـدار از مراتـع اسـت، مـوارد زیـر را 
در مخالفـت بـا طـرح عنـوان کرده انـد: از بیـن رفتـن خودکفایـی در تولید گوشـت به واسـطه 
تغییـر سیسـتم پـرورش دام سـبک، از بیـن رفتـن ذخایـر ژنتیکـی دام سـبک بومـی، افزایـش 
وابسـتگی بـه واردات خـوراک دام و بـه خطـر افتـادن اشـتغال پایـدار روسـتاییان و عشـایر. 
کـه دربرابـر ایـن انتقادهـا، پاسـخی از سـوی حامیـان طـرح تعـادل دام و  گفـت  البتـه بایـد 

مرتـع ارائه نشـده اسـت.
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7- جمع بندی و پیشنهاد
از سـال 1341 و تصویـب قانـون ملـی شـدن جنگل ها و مراتع، نظـام مالکیتی مراتع دچار 
یـادی شـد. در ایـن برهـه بهره بـرداری بومی و عرفی دامـداران با مدیریت  تغییـر و تحـوالت ز
کـرد. پیـش از این  خوانیـن و رؤسـای ایـالت و عشـایر بـه مدیریـت دولتـی مراتـع تغییـر پیـدا 
گیاهی،  تغییر، ایالت و عشـایر با دانش بومی موجود براسـاس ظرفیت مراتع، نوع پوشـش 
نـوع دام، زمـان چـرا، مدیریـت چـرا را بـه صـورت پایـدار انجـام می دادنـد. اّمـا پـس از تغییـر 
نظـام مالکیتـی و مدیریتـی، مدیریـت دولتـی بهره بـرداری از مراتـع همـواره دچـار چالـش 
بـوده  و منجـر بـه کاهـش سـطح کمـی و کیفـی مراتـع شـد. دلیـل ایـن امـر ایجـاد رقابـت بین 
بهره بـرداران بـرای بهره بـرداری بیشـتر، افزایـش تعداد بهره بـرداران و از بین رفتـن بهره برداری 

پایـدار و طوالنـی مـدت بود.
بـا شـروع برنامه هـای توسـعه در اواخـر دهـه شـصت، قانون گـذاران راه حـل ایـن مسـئله را 
اجـرای طـرح تعـادل دام و مرتـع تشـخیص دادنـد. در اواخـر دهـه هشـتاد ایـن رویکـرد بـه 
تحدیـد بیشـتر اسـتفاده دام از مراتـع منتـج شـد و در برخـی قوانیـن بـه تصویـب رسـید. در 
کـردن دام هـای  چنـد سـال اخیـر نیـز رویکـرد خـروج دام از مراتـع بـا حمایـت از جایگزیـن 

کشـاورزی دنبـال شـد.  اصالح نژاد شـده ی وارداتـی از طـرف وزارت جهـاد 
بحـث محـدود بـودن ظرفیـت مراتـع و لـزوم خـروج دام هـای بومـی از آن هـا، بـا موافقـت 
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کارشناسـان و مخالفـت عـده ای دیگـر همـراه بـوده  اسـت. بـه اعتقـاد موافقـان  عـده ای از 
کـه  خـروج دام از مراتـع، شـمار داِم وابسـته بـه مراتـع بیـش از ظرفیـت چـرای مراتـع اسـت 
کاهـش منابـع آبـی  ک و  گیاهـی، فرسـایش خـا ایـن موضـوع منجـر بـه از بیـن رفتـن پوشـش 
می شـود. بـه اعتقـاد آن هـا سـایر مزایای محیط زیسـتی و اقتصـادی مراتع قربانـی چرای دام 
شـده  و البتـه وضعیـت بارندگی هـای ایـران نیـز بـرای رشـد گیاهـان مرتعـی بـه منظـور چـرا، 
گروه »تغییر سیسـتم پرورش دام سـبک از سـامانه مرتعی به سـامانه  نامناسـب اسـت. این 
صنعتـی و بـا دام هـای اصالح نـژاد« را به عنـوان راهـکار عنـوان می کننـد. بـه ادعای ایشـان، 
پـرورش ایـن دام هـا ضمـن حفظ پوشـش گیاهـی مراتع، مزیت اقتصادی بیشـتری نسـبت 

بـه دام بومـی دارد.
یاد  مخالفیـن خـروج دام از مرتـع ضمـن پاسـخ بـه برخـی ادلـه موافقـان، از جملـه رد آمـار ز
بودن نسـبت دام به ظرفیت مراتع و همچنین مناسـب دانسـتن حضور دام و چرا در مرتع 
کـه بـه هـم خـوردن نظـام مالکیتـی و مدیریـت  گیاهـی، معتقدنـد  ک و پوشـش  بـرای خـا
گیاهی آن ها  کیفیت پوشـش  کاهش  ضعیف مراتع، عامل بهره برداری ناپایدار از مراتع و 
گوشـت، از بیـن رفتـن ذخایـر ژنتیکـی دام  گـروه فقـدان خودکفایـی در تولیـد  اسـت. ایـن 
سـبک، افزایـش وابسـتگی بـه واردات خـوراک دام و بـه خطـر افتـادن اشـتغال روسـتائیان و 
عشـایر را از نتایج سـوء تغییر سیسـتم پرورش دام سـبک و حذف دام بومی از مراتع عنوان 

می کننـد.
شـایان ذکر اسـت در این بین برخی موافقان طرح خروج دام از مراتع به آمارهایی اسـتناد 
کـه در صحـت آن هـا تردیـد وجـود دارد؛ از جملـه ایـن آمارهـا می تـوان بـه تعـداد  می کننـد 
واحـد دامـی وابسـته بـه مرتـع اشـاره داشـت. در ایـن زمینـه پیشـنهاد می شـود آمـار رسـمی 
کیفیـت مراتـع و همچنیـن تعـداد واحـد دامـی وابسـته بـه مرتـع از سـوی معاونـت  سـطح و 

امـور تولیـدات دامـی وزارت جهـاد کشـاورزی اعـالم شـود.
از طرفـی بـه نظـر می رسـد نظـام مدیریتـی فعلـی مراتـع بـا اشـکاالت جـدی مواجـه باشـد؛ 
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بـه گونـه ای کـه بـا توجـه بـه آمـار سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری، عملکـرد در حـوزه 
حفاظـت و مدیریـت مراتـع، قابـل دفـاع نیسـت. راهـکار جایگزیـن بایـد منافـع، اشـتغال و 
معیشـت بهره بـرداران، حفـظ محیط زیسـت و تأمیـن امنیـت غذایـی را در شـرایط پایـدار 
گـذاری مدیریـت مراتـع بـه عشـایر را  و طوالنی مـدت تضمیـن کنـد. بعضـی کارشناسـان وا
یکـی از راهکارهـای حـل مشـکالت چـرای دام عشـایر عنـوان می کننـد1. بـه اعتقـاد آن هـا 
حضـور عشـایر در مراتـع عـالوه بـر کنترل چـرا، باعث افزایش امنیت منطقه، کاهش شـکار 

غیرمجـاز و حفـظ حیـات وحـش نیـز می شـود2.
مسـائل مهمـی چـون اشـتغال پایـدار روسـتاییان و عشـایر، افزایـش وابسـتگی در واردات 
گوشـت اصلی تریـن  خـوراک دام، از بیـن رفتـن ذخایـر ژنتیکـی دام و خودکفایـی در تولیـد 
کـه ضـرورت  چالش هـای پیـِش  روی جایگزینـی دام اصـالح نـژاد شـده  بـه شـمار می رونـد 
دارد پیـش از حرکـت سراسـیمه بـه سـمت جایگزینـی، راه کارهـای متقـن و دقیقـی بـرای 
چالش هـای آن  اندیشـیده شـود. ضمـن اینکـه بـا توجـه بـه درصـد بـاالی هزینـه خـوراک 
کامـل آن بـه خـوراک فـرآوری شـده و عمومـًا وارداتـی،  در پـرورش ایـن نـوع دام و وابسـتگی 
بهـره وری بـاالی ادعایـی بـرای دام هـای اصالح نژاد شـده ی وارداتـی در هالـه ای از ابهام قرار 
گذشـته آمـار دقیقـی از تولیـدات و بهـره وری ایـن دام هـا ارائـه نشـده  دارد و در چنـد سـال 

است.

كد خبر: 1255296 1.  خبرگزاری تسنیم، 
كد خبر: 95۰92۰11496 2.  خبرگزاری ایسنا، 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/11/1255296/
http://www.isna.ir/news/95092011496
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8- پیوست ها

1-8- پیوست 1: تعاریف

1-1-8-�مرتع
که در فصل چرا دارای پوششـی از نباتات  کوه و دامنه و یا اراضی مسـطح   زمینی اعم از 
علوفـه ای خـودرو بـوده و بـا توجـه بـه سـابقه چـرا عرفـا مرتـع شـناخته شـود. اراضـی کـه آِیـش 
زراعـت  هسـتند؛ ولـو آنکـه دارای پوشـش نباتـات علوفـه ای خودرو باشـند مشـمول تعریف 

مرتع نیسـتند1. 

2-1-8-�وضعیت�مرتع
همان درجه سـالمت مرتع بوده و عبارت اسـت از مقایسـه وضع فعلی مرتع با وضعیتی 
کس( می تواند داشته باشد و به روش های مختلف  که در شرایط پتانسیل طبیعی )کلیما

و در طبقات متفاوت )عالی، خوب، متوسـط، فقیر و خیلی فقیر( تعیین می گردد2.

3-1-8-�ظرفیت�چرای�مرتع
کـه در مرتـع مشـخص و در مـدت معینـی می توانـد چـرا  عبـارت اسـت از تعـداد دامـی 

گزارش:  اسالمى/شماره  شورای  مجلس  پژوهش های  مراتع/مركز  و  جنگل ها  از  بهره برداری  و  حفاظت  قانون    .1
961۰8

كتاب سیاست های مرتعداری در ایران/نگهدار اسكندری، عسگر علیزاده، فاطمه مهدوی/1387   .2

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96108
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ک(  گیاهـی و سـایر منابـع پایـه )آب وخـا کیفیـت پوشـش  کمیـت و  کنـد، بـدون اینکـه بـر 
شـود1. وارد  خسـارتی 

4-1-8-�واحد�دامی
اصطالحـًا بـه یـک رأس گوسـفند بـه وزن 45 کیلوگـرم، یـک واحد دامی می گویند و سـایر 
احشـام بـا توجـه بـه نیـاز غذایـی آن ها مورد مقایسـه و محاسـبه قـرار می گیرند )بزغالـه، بره و 

گوسـاله بعد از شـش ماهگی موردمحاسـبه قرار می گیرد(2. 
جدول 2؛ ضریب تبدیل واحد دامی برحسب میزان تغذیه3

ضریب تبدیل به واحد دامیواحدنوع دام

1رأسگوسفند

0/75رأسبز

4رأسگاو بومی

6/5رأسگاو دو رگ

9/5رأسگاو اصیل

6/5رأسگاومیش

5/5نفرشتر

1.  همان
2.  مرتع و مرتعداری/مقدم/1377

كتاب سیاست های مرتعداری در ایران/نگهدار اسكندری، عسگر علیزاده، فاطمه مهدوی/1387   .3



مروری بر ابعاد طرح تعادل دام و مرتع    | 49 

5-1-8-�طرح�مرتع�داری
 مجموعـه اقداماتـی کـه به منظـور اعمـال مدیریـت مراتـع و باهـدف حفظ، احیاء، توسـعه و 
بهره بـرداری صحیـح در محدوده هـای معینـی از مراتـع تدویـن و پـس از تصویب توسـط اداره 
کل منابع طبیعی استان، از طریق دفاتر اسناد رسمی برای اجرا به مجریان واگذار می گردد1.

6-1-8-�پروانه�چرای�دام
کـه بـا در نظر گرفتـن ظرفیت چـرا، فصل چرا، مدت و سـابقه  مجـوز قانونـی موقتـی اسـت 
بهره بـرداری در مرتـع مشـخص بنـام شـخص یا اشـخاص واجد شـرایط، بـا رعایت ضوابط 

منـدرج در دسـتورالعمل ممیـزی مرتـع به منظـور تعلیـف دام از مرتع صـادر می گردد2.

7-1-8-�مدیریت�چرا�
عبـارت اسـت از هنـر ایجـاد تعـادل بیـن دام، علوفـه و سـایر نهاده هـا بـا زمیـن، نیـروی 
کلیـه منابـع بـه دسـت آیـد، بـدون  انسـانی و منابـع مالـی، به نحوی کـه اسـتفاده بهینـه از 

گـردد3. گیاهـی و خـاك وارد  اینکـه آسـیبی بـه پوشـش 

شماره  اسالمى،  شورای  مجلس  پژوهش های  توسعه/مركز  چهارم  برنامه  قانون   )7۰( ماده  اجرایى  نامه  آیین     .1
گزارش: 123286 

كتاب سیاست های مرتعداری در ایران/نگهدار اسكندری، عسگر علیزاده، فاطمه مهدوی/1387   .2
3.  دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق، معاونت برنامه ریز و نظارت راهبردی رئیس جمهور، شماره نشریه: 421

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/123286
http://bpms.mporg.ir/Portal/View/Viewer.aspx?ObjectType=SearchForm&ObjectId=6d488941-3b4d-407c-a16d-e90861c1f7f9&DashboardId=cf271f81-bb08-4b64-89b0-ac690b57bc93
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2-8- پیوست 2: قوانین

کـه نیـاز  گذشـته، طـرح تعـادل دام و مرتـع در برخـی قوانیـن ذکـر شـده  در طـول سـالیان 
اسـت بـرای فهـم بهتـر آن ابتـدا بـا نـگاه مختصـری بـه قوانیـن حـوزه مرتـع بـا رویکردهـای 
مدیریـت ایـن حـوزه آشـنا شـده و سـپس قوانینـی که به صورت مسـتقیم این طـرح را دنبال 

گردنـد. و یـا آن را تکمیـل می کننـد بررسـی 
 قوانین مربوط به طرح تعادل دام و مرتع را می توان به سـه دسـته موضوعی تقسـیم بندی 
کم  که ناظر به بخش مراتع و عمومًا با قدمت بیشـتری هسـتند، قوانین حا کرد. دسـته اول 
بـر مراتـع ازجملـه نظـام مالکیتـی، حقـوق بهره بـرداران و جرائـم تخلفـات درزمینـه مراتـع را 
تعییـن کرده انـد؛ دسـته دوم قوانیـن اصلـی طـرح تعـادل دام و مرتـع بـه محسـوب می شـوند 
کرده اند. برای دسـته سـوم نیز می تـوان به قوانینی  کـه از برنامـه سـوم توسـعه موجودیـت پیدا
کـه به منظـور تکمیـل طـرح تعـادل دام و مرتـع در حوزه هـای دیگـر ازجملـه عشـایر، دام و 

بعضـًا روسـتا بـه تصویـب رسـیده اند اشـاره کرد.

1-2-8-�قوانین�حوزه�مراتع
�قانون�اساسی�جمهوری�اسالمی�ایران)�اصول��45و�50(

ناظـر بـه: ملـی بـودن منابـع طبیعـی و ممنوعیـت فعالیت هایـی که بـا بهره گیـری مطلوب 
آن مغایرت داشـته باشـد.

قانون�ملی�شدن�جنگل�ها�و�مراتع،�مصوب��1341/10/27هیئت�وزیران

و همچنیـن سـپردن  دولـت  بـه  آن  تعلـق  و  منابـع طبیعـی  ملـی شـدن  اعـالم  بـه:  ناظـر 
جنگلبانـی. سـازمان  عهـده  بـه  آن  توسـعه  و  احیـاء  حفـظ،  مسـئولیت 

قانون�حفاظت�و�بهره�برداری�از�جنگل�ها�و�مراتع�مصوب��1346/5/25و�اصالحات�بعدی�آن

ناظـر بـه: تعاریـف، موضـوع طـرح مرتـع داری، پروانـه چـرا، قـرق، برخـورد بـا متخلفیـن و 
مسـتثنیات. جابجایـی 
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قانون�حفاظت�و�بهسازی�محیط�زیست،�مصوب��1353/3/28و�اصالحیه�1371/8/24 

چهارگانـه  مناطـق  تعییـن  محیط زیسـت،  حفاظـت  عالـی  شـورای  تشـکیل  بـه:  ناظـر 
اشـخاص. انتفـاع  حـق  رعایـت  و  حفاظتـی 

قانون�مجازات�اسالمی�مصوب��1375مواد�)690(�و�)692(

ناظر به: نحوه تنظیم پرونده و پیگیری تخلفات در عرصه منابع طبیعی.
قانون�وظایف�و�اختیارات�شوراهای�اسالمی�مصوب��1376)فصل�سوم(

ناظر به: وظایف شوراها در ارتباط با منابع طبیعی.
قانـون�برنامـه�سـوم�توسـعه�اقتصـادی،�اجتماعـی�و�فرهنگـی�جمهـوری�اسـالمی�مصـوب�1379/1/17 

مـاده�)108(�و�آیین�نامـه�اجرایـی�آن

ناظـر بـه: رعایـت حقـوق بهره برداران عرفی و اولویت صاحبان پروانـه و عرف در واگذاری 
طرح هـای  اجـرای  و  مـازاد  بهره بـردار  جمعیـت  سـاماندهی  به منظـور  مسـتعد  اراضـی 

ی مرتـع دار
قانـون�برنامـه�چهـارم�توسـعه�اقتصـادی،�اجتماعـی�و�فرهنگـی�جمهـوری�اسـالمی�مصـوب�1383/6/11 

تنفیـذ�مـوادی�از�قانـون�سـوم�در�مـاده�)20(�و�مـواد�)70(�و�)72(

ناظـر بـه: تمدیـد مـاده )108( قانـون برنامـه سـوم، طرح هـای اساسـی بخـش مرتـع، آمایـش 
سرزمین

2-2-8-�قوانین�اصلی�طرح�تعادل�دام�و�مرتع
قانون�برنامه�سوم�توسعه�اقتصادی،�اجتماعی�و�فرهنگی�مصوب��1379/1/17)1379-1383(

مـاده )104( بنـد »الـف«: به منظـور حفاظـت از محیط زیسـت و بهره گیـری پایـدار از منابع 
طبیعـی کشـور، اجرای مـوارد زیر الزامی اسـت:

گیرد.  کشـور باید بر اسـاس توان بالقوه منابع صورت  الف - بهره برداری از منابع طبیعی 
بدیـن منظـور دولـت موظـف اسـت ضمـن حفـظ رونـد رشـد تولیـدات و بهره بـرداری پایـدار 
از منابـع، بـا اجـرای طرح هایـی از قبیـل تعـادل دام و مرتـع، خـروج دام از جنـگل و تأمیـن 
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علوفه دام و سـوخت جنگل نشـینان، عشـایر و روسـتائیان، حفظ و حراسـت از منابع پایه 
و ذخایـر ژنتیکـی، هماهنگـی در مدیریـت یکپارچـه منابـع پایـه و نهادینه کردن مشـارکت 
کـه تعـادل محیط زیسـت  مـردم در برنامه ریـزی، تصمیم گیـری و اجـرا ترتیبـی اتخـاذ نمایـد 

نیـز حفظ شـود.
بـا پیشـنهاد  بـر ضوابـط زیسـت محیطی موردنظـر،  بنـد مشـتمل  ایـن  آیین نامـه اجرائـی 
کشـاورزی و جهـاد سـازندگی  مشـترک سـازمان حفاظـت محیط زیسـت و وزارتخانه هـای 

بـه تصویـب هیئت وزیـران خواهـد رسـید.
آیین�نامه�اجرایی�بند�»الف«�ماده�)104(�برنامه�سوم�توسعه

ماده )2(:
 الـف - بهره بـرداری و یـا فعالیـت در عرصه هـای منابع طبیعی نیازمند تدوین و تصویب 

طرح هـا توسـط دسـتگاه های اجرایی یا مراجـع ذی ربط خواهد بود.
کشـاورزی موظف اسـت به منظور برقراری تعادل دام و مرتع، با رعایت  ه - وزارت جهاد 
ظرفیـت مجـاز مراتـع و ضمـن خـروج تدریجـی دام مـازاد و اجـرای  مدیریـت پایـدار مراتـع، 

ضوابـط و برنامـه الزم را تهیـه و بـا همـکاری دسـتگاه های ذی ربـط بـه اجـرا گذارد.
 و - کشت در دیم زارهای شیب دار کم بازده باید محدود به گیاهان علوفه ای چندساله، 
توسـعه باغ هـا و یـا احیـای پوشـش گیاهـی طبیعـی باشـد. وزارت جهاد کشـاورزی موظف 

اسـت سیاسـت های اجرایی الزم را در این خصوص تدوین و به مورداجرا گذارد.
سـوخت،  بـرای  جنگلـی  و  مرتعـی  گونه هـای  از  اسـتفاده  از  جلوگیـری  به منظـور   ز- 
وزارتخانه هـای نفـت و نیـرو بـا همـکاری وزارت جهـاد کشـاورزی اقـدام الزم در مورد تأمین 

مناسـب انـرژی از سـایر منابـع را بـه عمـل آورنـد.
ح - تهیـه طرح هـای جامـع بـا هـدف اقتصـادی نمـودن و افزایـش بهـره وری واحدهـای 
الزامـی  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  توسـط  بهره بـرداران  سـاماندهی  و  مراتـع  از  بهره بـرداری 

اسـت.
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مشـارکت  بـرای  را  الزم  زمینه هـای  موظف انـد  ذی ربـط  دسـتگاه های  کلیـه   :)4( مـاده 
دادن مـردم در تهیـه و اجـرای طرح هـای حفاظـت، احیـاء، توسـعه و بهره بـرداری از منابـع 

کشـور فراهـم نماینـد. طبیعـی 
بـه محیط هـای  و جانـوری غیربومـی  گیاهـی  گونه هـای  واردکـردن  و  مـاده )5(: معرفـی 

اسـت.  ممنـوع  ذی ربـط،  دسـتگاه های  از  الزم  مجوزهـای  کسـب  بـدون  طبیعـی، 
قانون�برنامه�چهارم�توسعه�اقتصادی،�اجتماعی�و�فرهنگی�مصوب��1383/6/11)1383-1388(

ماده )69(: 
 الـف- خـروج دام از جنـگل و سـاماندهی جنـگل نشـینان شـمال تـا پایـان برنامـه چهارم 

بـه میـزان هفتـاد درصـد )70%( باقیمانـده دام و جنـگل نشـینان در پایـان سـال 1383.
کاهـش پنجاه درصـد )50%( دام مـازاد از مراتـع جهـت تعـادل بیـن دام و مرتـع و   ب- 

همچنیـن لغـو و اصـالح پروانـه چراهـای مربوطـه.
مـاده )70(: دولـت مکلـف اسـت از سـال اول برنامـه چهـارم به منظـور پایـداری منابـع 
طبیعـی و تنظیـم مدیریـت چـرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دام ها )دام عشـایر( ترتیبی 
کـه اجـرای طرح هـای مرتـع داری و مدیریـت مراتـع از طریـق عشـایر ذی حـق  اتخـاذ نمایـد 
گـذاری اراضـی مسـتعد قلمـرو عشـایر بـه خانواده هـای  گیـرد و در همیـن راسـتا وا انجـام 
کوچنـده در چارچـوب طـرح سـاماندهی اسـکان عشـایر بـا حفـظ حقـوق آن هـا صـورت 

گیرد.
کشاورزی�و�منابع�طبیعی�مصوب�1389/5/19 قانون�افزایش�بهره�وری�بخش�

کولوژیکـی( عرصه هـای   مـاده )14(: به منظـور حفـظ و توسـعه پایـدار زیسـت محیطی )ا
کشـور، دولـت مکلـف اسـت بـا  طبیعـی و ایجـاد تعـادل جمعیـت دام موجـود در مراتـع 
کـه با اسـتفاده  انجـام مطالعـه، ارتقـاء علمـی و تقویـت تسـهیالت، به گونـه ای اقـدام نمایـد 
از نیـروی انسـانی متخصـص، تـوان و سـرمایه های بخش هـای غیردولتـی، ظرف ده سـال:
کمیـت علوفـه و سـایر تولیـدات مراتـع، ضریـب تنـوع  کیفیـت و   الـف ـ شـاخص رشـد 
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کولوژیکـی(  کربـن و سـایر معیارهـای زیسـت محیطی )ا ک و ترسـیب  گیاهـی، تثبیـت خـا
سـرزمین، به طـور متوسـط سـاالنه تـا دو درصـد )2%( افزایـش یابـد.

ب ـ بـا انجـام اقداماتـی نظیـر اصـالح نـژاد، بهبـود مدیریـت و اصـالح الگوهـای پـرورش 
گاو بومـی( بـه میـزان  گوسـفند و  کاهـش جمعیـت دامـی وابسـته بـه مرتـع )بـز،  دام، ضمـن 
سـه میلیـون واحـد دامـی در سـال تـا حـد تعـادل، جمعیـت دام جایگزیـن )گاو آمیختـه 
گوسـفند پـرواری صنعتـی و نیمه صنعتـی( تـا سـه و یک دهـم  گاومیـش و  گاو اصیـل،  و 

)3/1( میلیـون واحـد دامـی در سـال افزایـش یابـد.
ج ـ میـزان خـوراک تولیـدی از منابـع زراعـی شـامل انـواع بقـوالت )لگوم هـا(، علوفه هـای 
سـیلویی، جو و ذرت به میزان سـه و یک دهم )3/1( میلیون تن افزایش و برداشـت علوفه 

مجـاز از مراتـع کشـور بـه میـزان نیـم )0/5( میلیـون تن در سـال افزایـش یابد.
اظهارنظـر کارشناسـی مرکـز پژوهش هـای مجلـس پیـش از تصویـب ایـن قانـون: بندهـای 
کشـاورزی بـه دالیـل فنـی، عـدم  »ب« و »ج« مـاده )14( قانـون افزایـش بهـره وری بخـش 
امـکان دسـت کاری در جمعیـت دامـی، عـدم ضرورت لحاظ نمودن این اقـدام یا اهداف 

کمـی برنامه هـا در متـن قانـون، حـذف شـوند.
قانون�برنامه�ششم�توسعه�اقتصادی،�اجتماعی�و�فرهنگی�مصوب��1396/1/16)1396-1400(

مـاده )38( بنـد »ر«: ارتقـای پوشـش صـد درصـد ) ١٠٠%( حفاظـت از جنگل هـا، مراتـع 
و اراضـی ملـی و دولتـی و مناطـق چهارگانـه زیسـت محیطی بـا مشـارکت جوامـع محلـی 
و  جنگل هـا  پایـداری  به منظـور  کشـور  مراتـع  و  جنگل هـا  از  حفاظـت  ضریـب  ارتقـای  و 

همچنیـن تعـادل بخشـی دام و مراتـع سـاالنه حداقـل ده درصـد )%10(
قانون�تنظیم�بخشی�از�مقررات�مالی�دولت�مصوب��1380/11/27مجلس�شورای�اسالمی

 مـاده )47(: متـن زیـر به عنـوان بنـد »5« بـه مـاده )84( قانـون وصـول برخـی از درآمدهـای 
دولـت و مصـرف آن در مـوارد معیـن مصـوب 1373.12.28 الحـاق می گـردد:

کشـاورزی و دسـتگاه های  5- در راسـتای ایجـاد تعـادل دام در مرتـع ، بـه وزارت جهـاد 
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تابعـه اجـازه داده می شـود از محـل صـدور و یـا تجدیـد سـاالنه پروانـه چـرای دام در مراتـع، 
یافـت و به حسـاب درآمـد  مبلغـی را معـادل یـک در هـزار ارزش متوسـط هـر واحـد دامـی در

عمومـی ) نـزد خزانـه داری کل( واریـز نمایـد.
و  شـده  محسـوب  معـارض  مـدرک  مراتـع(  بهره بـرداری  ) پروانـه  چـرا  پروانـه   -  1  تبصـره 
گـذاری اراضـی محدوده پروانـه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان  پروانه بهره برداری  وا
کشـاورزی و  کـه بـه پیشـنهاد مشـترک وزارت جهـاد  بـر اسـاس آیین نامه هایـی خواهـد بـود 

کشـور بـه تصویـب وزیـران خواهـد رسـید. سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 
 تبصـره 2 - چـرای دام در مراتـع بـدون پروانـه چـرا و یـا مـازاد بـر ظرفیـت تعیین شـده در 
پروانـه، جـرم محسـوب می شـود و مسـتلزم پرداخـت معـادل بیسـت درصـد)20%( ارزش 
کـه پـس از وصول باید به حسـاب درآمـد عمومی  متوسـط واحـد دامـی در سـال خواهـد بـود 

کل( واریـز شـود. ) نـزد خزانـه داری 

3-2-8-�قوانین�تکمیلی�و�یا�مرتبط�با�طرح�تعادل�دام�و�مرتع
قانـون�برنامـه�دوم�توسـعه�اقتصـادی،�اجتماعـی�و�فرهنگـی�جمهـوری�اسـالمی�مصـوب�1373/9/20 

)1373-1378(

تبصره )77( بند »4«؛
بـه  شـهرها  اطـراف  کنـده  پرا دامداری هـای  انتقـال  اراضـی،  یکپارچه سـازی  بـه:  ناظـر 
ک و تبدیـل زمین هـای  قطب هـای دامـداری و جلوگیـری از تخریـب جنـگل و مرتـع و خـا

کوچـک زراعـی بـه قطعـات 
تبصره )81(؛

ناظر به: تأمین سـوخت عشـایر، الزام بهره برداران منابع ملی به بازسـازی آن، سـاماندهی 
گماردن نیروی انتظامی برای حفاظت  خروج دام از جنگل ها و تجمیع جنگل نشینان و 

از منابـع طبیعـی و آموزش و تجهیز آن ها



کشور 56 |  | پایش مسائل راهبردی 

قانون�برنامه�سوم�توسعه�اقتصادی،�اجتماعی�و�فرهنگی�مصوب��1379/1/17)1379-1383(

مـاده )68( بنـد »ب«: به منظـور آزادسـازی عرصه هـای منابـع طبیعـی و اعمـال مدیریت 
بهره بـرداری بهینـه، دولـت مکلـف اسـت بـه عشـایر و دامـداران دارای پروانـه بهره بـرداری 
و یـا بهره بـرداران عرفـی و تشـکل های اقتصـادی آن هـا از اراضـی مرتعـی قابـل احیـاء تحـت 
کشـاورزان و از  تصرف خود یا اراضی همان مناطق زیسـت آن ها در ییالق و قشـالق برای 
گـذار نمایـد )با قید  عرصه هـای مرتعـی بـرای اجـرای طرح هـای مرتـع داری و تولیـد علوفـه وا
اولویـت( به گونـه ای کـه معیشـت آن هـا در حـد بـاالی خـط فقـر تأمیـن گـردد و بقیـه اراضـی 

گـذاری بـر اسـاس ضوابـط مربوطـه منظـور می گردد. جهـت سـرمایه گذاری و وا
آیین�نامه�ساماندهی�عشایر�مصوب�1384/3/19

ماده )4(؛
ناظر به: حمایت از عشایر داوطلب اسکان در دو زمینه اسکان در کانون های خودجوش 

دارای قابلیت توسعه و کانون های هدایتی
ماده )8(؛

گـذاری اراضـی مـوات و مراتـع ملی در پایاب سـدها به عشـایر به منظور تسـریع  ناظـر بـه: وا
در سـاماندهی اسکان

کوچنده شامل : ماده )11( تبصره 2: ایجاد اشتغال پایدار برای عشایر 
کاربـری در عرصـه سـامانه ای عرفـی و  1ـ شناسـایی اراضـی مـوات و مراتـع مسـتعد تغییـر 
گـذاری قطعـی بـه عشـایر جهـت اجـرای طرح هـای مرتـع داری ،  قلمـرو عشـایر به منظـور وا

تولیـدی و تأمیـن تسـهیالت بانکـی موردنیـاز.
2- ناظر به: ارائه تسهیالت موردنیاز برای برخی امور ازجمله احیا، اصالح و بهره برداری 

از مراتع، زراعت و روش های نوین دام پروری و پرواربندی
کشور�مصوب�1388/5/7 قانون�نظام�جامع�دام�پروری�

مـاده )12(: به منظـور حفاظـت، تکثیـر و حمایـت از نژادهای دام در حال انقراض کشـور، 
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کشـتارگاه های دام  یافتـی از  دولـت موظـف اسـت اعتبـارات الزم را از محـل عـوارض در
کشـاورزی  کشـور پیش بینـی نمایـد. وزارت جهـاد  و طیـور، در ردیف هـای بودجـه سـاالنه 
موظـف اسـت هرسـال نسـبت بـه تعییـن و اعـالم دام هـای در حـال انقـراض اقـدام نمایـد. 
وزیـر  دام  امـور  معـاون  از  مرکـب  کمیسـیونی  در  تصویـب  از  پـس  دام هـا  این گونـه  کشـتار 
کشـور، یک نفر  کمیسـیون(، رئیس سـازمان دامپزشـکی  کشـاورزی )به عنوان رئیس  جهاد 
متخصـص اصـالح نـژاد دام و یـک نفر دامپزشـک در رشـته تخصصی مربـوط، به انتخاب 

وزیـر جهـاد کشـاورزی، صـورت خواهـد پذیرفـت.
مـاده )17(: وزارت جهـاد کشـاورزی موظـف اسـت بـا اسـتفاده از اعتبـارات، امکانـات و 
کشـور، نسـبت به  کشـور و مرکز اصالح نژاد دام  تشـکیالت مؤسسـه تحقیقات علوم دامی 
گواهی و حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی دام و اصالح نژاد آن  کنترل،  شناسـایی، ثبت، 
و در راسـتای ارتقـاء سـطح تحقیقـات و پژوهش هـای علمـی ژنتیکی و تولیـد مواد ژنتیکی 
کشـور و انجـام تحقیقـات زیسـت فناوری جدیـد )بیوتکنولـوژی( و  بـا شـرایط  متناسـب 

توسـعه فناوری هـای نویـن کشـاورزی اقـدام نماید.
کشاورزی موظف است به منظور مدیریت جامع، بهره برداری   ماده )18(: وزارت جهاد 
کـی، جمـع آوری اطالعـات، ارائـه خدمـات  پایـدار، تعـادل نـوع و تعـداد دام بـا منابـع خورا
اصولـی و زیربنایـی، جلوگیـری از قاچـاق و کنتـرل جابه جایی دام، نسـبت به شناسـایی، 

ثبـت و شـماره گذاری دام کشـور اقـدام نماید.
قانون�برنامه�ششم�توسعه�اقتصادی،�اجتماعی�و�فرهنگی�مصوب��1396/1/16)1396-1400(

بـرای حصـول شـاخص های معین شـده در  بنـد »ز«: دولـت مکلـف اسـت  مـاده )31( 
جـداول ذیـل در جهـت امنیـت غذایـی، سـالمت و غنی سـازی محصـوالت کشـاورزی و 

کنـد. کشـاورزی در زنجیره هـای عرضـه، اقـدام  توسـعه صنایـع 
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