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 مطالعه موردی مراتع استان قزوین()ممیزی مرتع در مراتع روستایی وضعیت بررسی 
 *رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین–کمالی مهدی 

 دکترای اکوتوریسم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین –آزیتا اسدی 

 مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوینارشدکارشناس  -فرحناز احمد سلطانی

 :چکیده

شـاورزان و دامداران کاز  توجهیقابلت یشت جمعیمع نیتأمه کرودیمشمار  به یمنابع اقتصاد نیترمهماز  یکی عنوانبهعرصه مراتع، 

بر منابع موجود  ایفزایندهر باعث فشار یدهه اخ سهدر  ویژهبهشور کت در یش جمعیبه آن وابسته است. افزا غیرمستقیما یم یمستق طوربه

ت مراتع یریاصـالح و مد هایطرح یاجـرا روازاینرده اسـت. کب فراوان یب و تخریعرصه مراتع را دچار آس مسائلن یشده است. ا

 یاریت منابع، الزم است در بسی. با توجه به محدودرسدیمنظر  به ی، ضرورشدهتخریب یهاعرصه یایحفظ منابع موجود و اح منظوربه

اولین قدم  هاعرصهبهینه از این  برداریمنظوربهرهبهلذا داشـت.  هاآننمـودن  مندضابطهبر  یرده و سعک یاز موارد اقدامات را سامانده

در این مطالعه  باشد.میکه انجام ممیزی مرتع و صدور پروانه چرا جزء الینفک این بخش  می باشدواجد شرایط  بردارانبهرهشناسایی 

 پرداخته است. استان قزوین منطقه چهاردر  شدهانجام یهایزیمموضعیت بررسی اقدام به 

وضعیت موجود دام و بهره بردار در شرایط فعلی و مقایسه آن با اطالعات شناسنامه رسشنامه در خصوص پتکمیل این مطالعه  روش کار 

لزوم بازبینی  بود و در سالیان متمادی  برداربهرهکه نتایج حاصله حاکی از تغییراتی درتعداد دام،  بودههای انجام شده مرتع در ممیزی

 داند.ضروری میرا  شدهانجام یهایزیمممجدد 

 پرسشنامه، پروانه چرا، ممیزی مرتع، مراتعواژه کلیدی:
  مقدمه:

پاسخگوی نیاز  وجههیچبهتولیدات مراتع  باوجوداین. دهدمیمرتعی تشکیل  هایعرصهوسیعی از اراضی کشورمان را  مساحت

عدم  ازجمله. عوامل متعددی یابدمیقدرت مراتع در مناطق مختلف کاهش  روزروزبهموجود در مراتع کشور نبوده و  هایدامغذایی 

 ؛هم داده تا روند قهقرایی مراتع تشدید گردد دستبهدستمشکالت مدیریتی در کنار سایر عوامل دیگر و  تعادل دام با ظرفیت مرتع

جهت  نیاز موردموارد تحقیقی و مطالعاتی  ازجمله هاآنمدیریت مناسب  هایشیوهمرتعی و  هایاکوسیستمبنابراین شناخت 

در این مسیر شناسایی  اولقدم  در این راستا،. می باشدمرتعی  هایاکوسیستماصولی و پایدار و حفظ سالمت  هایبرداریهبهر

که این موضوع طبق قانون  بودهواجد شرایط، تعیین زمان ورود و خروج دام و تعیین تعداد دام مجاز قابل چرا در سطح مراتع بردارانبهره



   

 نکنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایراهفتمین 

1397اردیبهشت ماه  18-19  

 

هدف از ممیزی مرتع، شناسایی دامداران واقعی مرتع برای اجرای تبصره . گرددیمصدور پروانه چرا اجرایی با اجرای ممیزی مرتع و 

از منابع طبیعی  برداریبهره هرگونه،قانونیماده. بر اساس این باشدمیو مراتع  هاجنگلاز  برداریبهرهقانون حفاظت و  3ماده  کی

بر اساس مجوزی خواهد بود که از سوی سازمان  برداریبهرهقبل از تهیه طرح، بود که خواهد داریمرتعبر اساس طرح  (و مراتع هاجنگل)

 .شودیماین مجوز در قالب ممیزی مرتع و صدور پروانه چرا صادر  ، شودیم، مراتع و آبخیزداری کشور صادر هاجنگل

 چنینن ساله است.یچند هدوریکدر  هایآنش متوالین پایمناسب و همچن گیریاندازهازمند یاز مراتع ن روزبهو  پایهاطالعاتبه  یابیدست

 کارگیری به ینه را برایگر زمید و از طرف ددار العادهفوقت یمراتع اهم بردارانبهرهز یو ن یشورکالن ک ریزانبرنامه یبرا هاییداده

 هایطرح، یزداریدر مطالعات آبخ ایگستردهاربرد کمرتع  یابیمطالعات ارز. کندمی، فراهم ازدورسنجشر ینظ یابیارز هایفناوری

رات یین تغید ایرات مرتع در طول زمان باییگر با توجه به تغیدارد. از طرف د یاهیگ شناسیجامعهو  یاهی، مطالعات پوشش گداریمرتع

 نسبت به مدیریت صحیح مراتع اقدام نمود.شده و ذینفعان این عرصه ها شناسایی تا با ارائه راهکارهای اصولی ش یپا

بهره  واند راهگشای مناسبی در جهتدر این راستا همانطورکه بیان شد ممیزی مرتع و صدور پروانه چرا با رعایت اصول فنی می ت

 های یاد شده باشد.برداری بهینه از عرصه

 :هاروشمواد و 

 :موردمطالعهمنطقه 

درصد از مراتع  یککه حدود  بودههکتار اراضی مرتعی  853485دارای  کیلومترمربع 15626 بربالغاستان قزوین با مساحتی 

 آمدهعملبه هایبررسیطبق آخرین  کهنحویبهبوده زیاد  برداربهرهتعداد  شاملو مراتع این استان روستایی اغلب . گیردبرمیکشوررا در 

محدوده استان شامل بخش  چهاردر  و تحقیق ذیل. بررسی باشدمیاحد دامی مجاز و 18هکتار با  27از مراتع استان  برداربهرهسهم هر 

سامان عرفی  234و در هکتار  309953بر بالغو تاکستان با مساحتی  زهرابوئین، کآبی هایشهرستانشهرستان قزوین،  یسفلطارم 

 در فصل چرا صورت گرفته است. داریمرتعدارای پروانه چرا و طرح 
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 موردمطالعه: موقعیت منطقه 1شکل 

 موردمطالعه: محدوده 1جدول 

 تعداد سامان عرفی سطح مرتع )هکتار( موردمطالعهمنطقه  ردیف

 90 124315 یسفلطارم  1

 65 70150 تاکستان 2

 36 75508 زهرابوئین 3

 43 39980 کآبی 4

 234 309953  جمع

 

 روش تحقیق:

 هاییداده     آوریجمعنسبت به  موردنظرعرفی  هایساماندسترسی به اطالعات الزم در این بررسی با تهیه فرم و حضور در  منظوربه

اطالعات واصله با لیست شناسنامه  موردنظرتعداد دام موجود فعلی پرداخته و با تکمیل فرم و  شامل لیست دامداران موجود در آن سامان

 برداربهرهدارای پروانه چرا و فاقد دام،  برداربهرهدارای پروانه چرا، تعداد  برداربهرهعاتی از قبیل تعداد دام مازاد اطال مقایسه شد که مرتع

در مرحله بعد با حضور مجدد  .دارای پروانه چرا و دارای دام در وضعیت فعلی، افراد فاقد پروانه چرا و دارای دام و ... حاصل گردید 

ترک دامداری نموده یا  بردارانبهرهدارای پروانه چرا و فاقد دام شامل  بردارانبهرهتکلیف  تعییننسبت به  مدنظر یعرف هایساماندر 



   

 نکنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایراهفتمین 

1397اردیبهشت ماه  18-19  

 

گردید . عالوه بر موارد فوق در بررسی انجام شده با آماربرداری مجدد نسبت به تعداد دام موجود منطقه به تفیکیک فوت کرده اقدام 

های چرای صادره، وضعیت تغییرات دام نیز بررسی گردید. د دام موجود و مجاز ثبت شده در پروانههر دامدار و مقایسه آن با تعدا

 (2جدول )
 موردمطالعهو دام موجود در مناطق  بردارانبهره: وضعیت 2جدول 

 

 :گیرینتیجهبحث و 

مدیریت  که شده حاکی از آن است بندیجمعاطالعات  موردنظرسامان عرفی مناطق  234در  شدهانجام هایبررسیبا توجه به 

، اهداف استراتژیک سازمان شامل حفظ و بردارانبهرهرضایت  تأمینضمن  تاروستایی باید به نحوی صورت پذیرد  هایعرصه

 .برگیردمنابع طبیعی را نیز در  هایعرصهمناسب  برداریبهره

 جمع تاکستان کآبی زهرابوئین طارم عناوین

 309953 70150 39980 75508 124315 مساحت )هکتار(

 234 65 43 36 90 عرفیتعداد سامان 

 220602 46751 36404 49796 87651 تعداد دام مجاز پروانه

 412987 88077 73926 121294 129690 پروانهدر تعداد دام موجود 

 419393 82464 82507 137373 117049 تعداد دام موجود فعلی

 198791 35713 46103 87577 29398 تعداد دام مازاد طبق بررسی جدید

 7962 2754 1307 1294 2607 بردار طبق پروانهتعداد بهره

 2215 918 315 299 683 هایفوتتعداد 

 2387 1350 245 199 593 تعداد پروانه دارهای فاقد دام

 3128 901 482 650 1095 تعداد افراد دارای دام فاقد پروانه
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ممیزی شده  هایعرصهنشانگر این موضوع است که تعداد دام موجود در  هاعرصهدر خصوص دام موجود در  آمدهعملبه هایبررسی

در این تغییرات در حالی است که  است ایندارای افزایش جزئی بوده  موردبررسیمنطقه  چهاردر نسبت به دام موجود در زمان ممیزی 

 .(2)شکل  همراه بوده استتعداد دام افزایش با و در مناطق دشتی با کاهش دام بندمیانمناطق ییالقی و 

 

 
 

 : وضعیت دام منطقه مورد مطالعه2شکل 

 
مجاز دارای پروانه چرا، حدود  برداربهره 7962که از مجموع  است ذکرشایانمنابع طبیعی  هایعرصهفعلی در  بردارانبهرهدر خصوص 

حضور عرصه حال حاضر در در  برداربهرهدرصد نسبت به آمار اولیه  57.7که حدود  باشندمینفر فاقد دام  2387نفر فوتی و  2215

جدید که تعدادی شامل وراث  برداربهرهنفر  3128تعداد  آمدهدستبهبا توجه به اطالعات که  شدهواقعندارند. این در حالی 

 .(3) شکل  دارای پروانه چرا افزوده شدند رانبردابهرهبه  باشندمیو تعداد افراد جدید  شدهبردارانفوتبهره
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طارم بوئین زهرا آبیک تاکستان جمع

تعداد دام مجاز پروانه

تعداد دام موجود پروانه

تعداد دام موجود فعلی
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 : وضعیت فعلی بهره برداران موجود در مناطق مورد مطالعه3شکل 

 
 

مجموع تعداد  ازدرصد  18که حدود  آن استموجود در عرصه اعم از دارای پروانه و فاقد پروانه حاکی از  بردارانبهرهنتایج حاصله از 

درصد را  6 کآبیدرصد و  7درصد، طارم  50شهرستان تاکستان موجود در عرصه کاسته شده که این کاهش به ترتیب در  برداربهره

 11.7افزایش با حالت عکس را داشته وو قشالقی  بندمیانمراتع  عنوانزهرابهبوئینکه این موضوع در شهرستان  شودمیشامل 

 همراه بوده است. برداربهرهیدرصد

 نتایج:

و وضعیت معیشتی و اقتصادی ساکنین آن  برداربهرهنتایج حاصل از تحقیق فوق حاکی از آن است که مراتع روستایی با توجه به تعدد 

در راستای منابع طبیعی  هایعرصهمدیریت بهتر  منظوربهبردار شناسایی دامدار و بهره جایو انتخاب مدیر مرتع به نیاز به توجه بیشتر

 را دارد.های مرتعی یه پتانسیلاستفاده از کل

از مراتع کشور مبنی بر اجازه تجدید ممیزی مراتع قبل از خرداد سال  برداریبهرهفنی و اجرائی ضوابط و شرایط  نامهشیوهبا توجه به 

در  بایستمی هستند برداربهره نظر ازدستخوش تغییرات  سالههمهبرای مراتع روستایی که  این موضوع باشدمی ذکرشایان، 1369

 نسبت به تجدید ممیزی اقدام گردد . کمتری از ممیزی مرتع  زمانمدت

لذا با توجه به تغییرات حاصله  صورت گرفته 80و  70عمدتاً در دهه  موردمطالعهصورت گرفته در مناطق  هایممیزی آنجائی کهاز 

 .باشدمیچرای جدید  هایپروانهنیاز به بررسی مجدد و صدور  بردارانبهره در بین
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تعداد بهره بردار طبق پروانه

تعداد بهره دار فعلی 

تعداد فوتی ها

تعداد پروانه دارهای فاقد دام

تعداد افراد دارای دام فاقد پروانه
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نتایج حاصله حاکی از آن است که با توجه به شرایط سخت موجود جهت بهره برداری از سطح مراتع هر ساله بر تعداد بهره بردار 

 استفاده کننده از این عرصه کاسته می شود.

 :هاپیشنهاد

شناسایی دامدار در سطح  جایبها لزوم انتخاب مدیر مرتع مختلفی بوده لذ هایپتانسیلمنابع طبیعی دارای  هایعرصهبا توجه به اینکه 

 .رسدمیمنابع طبیعی و مرتعی ضروری به نظر  هایعرصه

 تریکوتاهبازه  یکمراتع در  گونهاینتجدید ممیزی در  گرددمیپیشنهاد  بوده، لذاتغییرات در سطح مراتع روستایی زیاد  آنجائی کهاز 

 در دستورالعمل ممیزی صورت پذیرد. شدهزمانارائهمدتنسبت به 

زم ال لذا باشدمیدر راستای حفظ منابع طبیعی  انکارغیرقابلامر طبیعی و  یکمنابع طبیعی  هایعرصهمدیریت صحیح  آنجائی کهاز 

 ، مراتع و آبخیزداری کشور باشند.هاجنگلاست شوراها و دهیارها با تنظیم قوانین الزم موظف به همکاری با سازمان 

 

 :منابع

، صفحه 4، مدیریت مراتع بر اساس ظرفیت چرای دام و شاخص پوشش گیاهی ، مرتع، شماره 1388فاضل، ا.، ارزانی، ح.،  -1

 698تا  680

 ص 217، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، یک، ارزیابی مرتع: ممیزی و پایش، جلد 1394 .عابدی، م .حارزانی، -2

 ، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور1395بهره برداری از مراتع کشور، شیوه نامه فنی و اجرائی ضوابط و  -3
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Range audit situation in rural range fields (Case study in Qazvin province) 

Mehdi Kamali. Manager of range office, Natural resource Organization of Qazvin 

AzitaAsadi, PhD, Park and Recreation Management, Natural resource Organization of Qazvin 

Farahnaz Ahmad Soltani, Range expert, Natural resource Organization of Qazvin 

Abstract 

Range lands, as one of the most important natural economic resources, supplies the living costs of noticeable 

population of ranchers directly or indirectly. Increase in residents, especially in the recent three decades, as a great 

pressure on the existing sources. These issues, caused serious damages on range land. Therefore range management 

and modification plans are necessary in order to protect available sources and rebuilding damaged fields. As the 

resources are limited, organizing of the tasks and ordering them is required. The first step to optimum usage of 

these fields is recognizing the eligible beneficiaries, which rangeland audit and grazing licensing are the essential 

parts of that. In this study, the condition of performed audits were investigated in four region of Qazvin province 

by questionnaire. The current situation of livestock and beneficiaries were compared with license that has given 

during audit period. The results express a change in the number of the cattle and confirm the necessity of re-

auditing.  

Keywords: Range lands, Rangeland Audit, grazing licensing, questionnaire 


