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 چكيده
باشد و همچون جامعه عشاير در طي زمان دچار  مينظام بهره برداري مراتع عشايري جزئي از نظام بهره برداري مراتع كشور 

ي را ايجاد كرده تي بوده و عوامل مؤثر بر آن چالشهايريت اين نظام در زمان گذشته دچار تغييرامدي. نشيبهايي بوده است فراز و
ي تحليلي اين مقاله پژوهش. شود ميان حال منجر مكه تحليل آن به راهكاري جهت اعمال مديريت منطقي مراتع عشايري در ز

 تغييرات مديريت ،كارشناسانابل دسترس ذيربط و نظرات اساس منابع مطالعاتي موجود و قاي، و بر است كه با روش كتابخانه
ها  براي برون رفت از چالشهايي گرديده را بررسي ول مؤثر بر آن را كه منجر به چالشنظام بهره برداري از مراتع و عوام

ط محلي در خاسته از شرايي مشاركتي توسعه براستفاده از راهكارهاكند كه  مياين مقاله پيشنهاد . راهكارهايي را ارائه نموده است
 بنابراين بايد از روشها و راهبردهاي نو و عشايري امري اجتناب ناپذير بوده ؛تدوين مديريت مناسب دام در مرتع در جامعه 

ساختارهاي بومي، نهادهاي اجتماعي، برقراري ارتباطات سنتي، و . خاص منطبق بر شرايط اجتماعي و فرهنگي عشاير بهره جست
مراتع عشايري را فراهم كرده و  ميرگيري عوامل اكولوژيكي شناخته شده و مؤثر، امكان تجديد ساختار مديريت بوهمچنين بكا

گذاران امور عشاير را در برنامه ريزي هر   مديريت، تصميم گيرندگان و سياستشبيه سازي سيستم توليدي عشاير بر اساس اين
 . دهد ميچه بهتر براي اين جامعه ياري 

 
 مديريت دام در مرتع، جامعه عشايري، نظام بهره برداري، كوچ، ساماندهي عشاير: اي كليديهواژه

 
 مقدمه

گاه به  عشاير كوچنده ايران كه در رژيم گذشته هيچ
گترين هاي دور بزر ت آنان اشاره نشده بود، از گذشتهاهمي

نظام بهره . آمدند ميشمار  توليد كنندگان دام كشور به
برداري مراتع  ايري جزئي از نظام بهره مراتع عشبرداري

كشور بوده و همچون جامعه عشاير در طي زمان دچار 
اين نظام چه در . گردد  نشيبهايي گشته و ميفراز و

ي ي ذشته و چه در زمان حال دچار چالشهازمانهاي گ

ي تواند به ارائه راه حلهاي ميل آن گرديده است كه تحلي
 فعاليت دامداري و رونق اوج. براي آينده اين نظام باشد

اقتصادي اين قشر از جامعه مربوط به اواخر قرن سيزده 
باشد كه در  ميهجري شمسي يا اوايل قرن بيستم ميالدي 

برداري سنتي از مراتع به اوج تكامل  هرهآن دوره دانش ب
خود رسيده و جمعيت دام موجود در كشور با توليد مراتع 

 اصول تجربي و 1340 تا قبل از سال. متعادل بوده است
سنتي دامداري به عنوان بخشي از نظام ايالتي بوده و پايه 
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داده  ي از مراتع را در ايران تشكيل ميو اساس بهره بردار
يكي از اين اصول، اصل كوچ و حركت دام در زمان و . است

فدايي، (مكان جهت بهره برداري مناسب از مرتع بوده است 
 ساختار 1340ايالتي در سال پس از فروپاشي نظام ). 1378

سياسي، اجتماعي و اقتصادي عشاير كوچنده دستخوش 
تحوالت و دگرگونيهاي عميق شد و نظام خاص با ضمانت 

امتياز بهره برداري از مراتع . اجرا جايگزين آن نگرديده است
به صورت  ميحد دابر حسب برآوردي از قدرت تعليف وا

هره برداري عشاير  به ب)اي يا گروهي نه طايفه(خصوصي 
پروفسور ديگار اين تحوالت را در زمان . گرديد واگذار مي

رژيم پهلوي دو سياست : كند ميان پهلوي اين گونه بيان خاند
رضاشاه با فشار سعي . كردند ميباره ايالت اعمال متفاوت در

در تخته قاپو كردن عشاير داشت كه موفق نشد و كوچ مجدد 
رضا شاه نيز با ملي محمد. ه آن بودعد از مرگ او نشانعشاير ب

كردن منابع ملي و محدود كردن تعداد بز در تركيب گله 
كرد كه با  عشاير يا ماليات گرفتن سياستي زيگزاگي اعمال مي

بي نام، (ي نداشت رضايتي عشاير، اين سياست نيز كارآينا
1371 .( 
، 1377 كوچنده سال ري عشاي سرشمارجياساس نتابر

 استان كشور پراكنده هستند كه 22در سطح  يريجامعه عشا
اساس بر .اند افتهي تشكل فهي طا547 و لي ا102قالب  در
 ي تعداد خانوارهاراني مركز آمار ا1366 سال يري آمارگجينتا

 ي خانوار بوده كه دارا000/200 بي كشور قريريعشا
 بعد نيانگيم .باشندي  نفر م000/300/1 حدود يتيجمع

 نفر در هر 4/6كل كشور در حدود  در يريخانوار عشا
)  نفر5حدود  (ي ملي با شاخصهاسهيخانوار است كه در مقا

 در حوزه يري تراكم خانوار عشانيشتريب.  استادتريز
 ميليون 80-70عشاير از ). 1385بي نام، (است زاگرس 

از .  ميليون هكتار را در اختيار دارند30هكتار مراتع كشور، 

 درصد آن در 5/2 ديم، -زي آبي ميليون هكتار كشاور16
 درصد آن در انتقال و مصرف و 60اختيار عشاير است و 

در جامعه عشايري سرانه گوسفند . شود ميهرز يا تلف 
رأس /. 2 و گاو و گوساله  رأس4/74س، بز رأ7/83

 درصد گوسفند و بره، 8/22بر همين اساس . باشد مي
ساله  درصد گاو و گو9/2 درصد بز و بزغاله و 3/35

سهم عشاير از توليد گوشت . كشور در اختيار عشاير است
باشد  مي درصد 6/6 كشور  درصد و توليد شير2/13قرمز 

بعضي از جامعه شناسان عشايري از ). 1382حبيبيان، (
 را به عنوان نقش نيروي انساني) 1362(جمله نادري 

 .كنند ياد مي خانوارهاي عشايري حشم داريمحوري در
 110 جمعيت ايران در Shindler,1888رش اساس گزابر

حدود هشت ميليون نفر )  هجري شمسي1275(سال قبل 
بوده كه حدود دو ميليون نفر آن در شهرها و حدود شش 
ميليون نفر در روستاها و يا قلمروهاي عشايري زندگي 

 ). 1378فدايي، (كردند  مي
اين مقاله بدنبال آن است اساس تحليل صاحب نظران، بر
چگونگي بهره برداري از مراتع عشايري را در روند كه 

گذشت زمان بررسي كرده و با فرض قابليت اعمال برخي از 
ته و با گذشت از برخي مزيتهاي مديريت مراتع در گذش

. هاي آن، مديريت مراتع عشاير را در حال پيشنهاد نمايدچالش
  قبل از هر گونه تحليل به عنوان نتيجه اين تحقيق،بنابراين

 :بايد به سؤاالت زير پاسخ داده شود
 چهمديريت مراتع عشايري در گذشته هاي ويژگي -1

 در ها گيويژاين دچار چه تغييراتي شده است؟ آيا بوده و 
 قابل اعمال هست؟نيز مديريت حاضر 

مديريت مراتع عشايري در گذشته عوامل مؤثر بر  -2
را هايي چه چالشچه بوده و اين عوامل در حال حاضر 

 ؟ كرده استايجاد
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چه راهكارهايي براي برون رفت از چالش ها در  -3
حال حاضر وجود دارد؟ آيا اين راهكارها به مديريت 

 منطقي مراتع عشايري منتهي خواهد گرديد؟

 نياز به تحقيقي هاپاسخ مشروح به اين سؤالمطمئنأ 
 در وسيع در كانونهاي اسكان عشاير و عشاير كوچرو

ين مقاله به آن پرداخته آنچه در اسطح كشور دارد و 
منابع مطالعاتي ذيربط و نظرات گردآوري  تنهاشود  مي

  .باشد ميصاحب نظران برخي از 
در دشت ) 1382(نتايج تحقيقات انجام شده حبيبيان 

هاي توليد دهد كه از نظر شاخص ميفارس نشان بكان اقليد 
و بهره برداري از مراتع ييالقي، تحول چنداني در شيوه 

 دامداري - زراعي به زراعت-عشاير از دامداريمعيشت 
در اين شيوه نيز دامداران جهت تعليف . ايجاد نشده است

سال در ساير فصول دام خود عالوه بر مراتع در فصلي از 
ر چ چر، سرچر، پس اي ديگر از جمله ته از منابع علوفه

   .كنند مزارع و علوفه دستي استفاده مي
 شده ايشان همچنين نشان  انجامهايتحقيقات و بررسي

بوده  ميدهد كه تقويم كوچ عشايري متأثر از شرايط اقلي مي
. گذارد ات عميقي ميو بر نظام بهره برداري از مراتع تأثير

 فشار چرا در مراتع ساليها نسبت به ترساليها در خشك
يزان وابستگي تغذيه اي ييالقي بيشتر بوده و در ترساليها م

كان سكان يافته بيش از اسچر عشاير ا دام به پس
ي ، دوره چرايسالي در خشك. خودجوش و كوچنده است

و توقف دام در مراتع عشاير اسكان يافته خودجوش 
 . باشد ميكوتاهتر از مراتع عشاير اسكان يافته هدايت شده 

اعتقاد دارد كه معيشت عشاير ) 1371(بخشنده 
ماعي و قتصادي و اجتكوچنده ايران بر مبناي اكولوژيكي، ا
ريزي در جهت تغيير  تاريخي بوده و براي هر گونه برنامه

عرف جامعه معيشت و تحول توليد، بايد از شرايط طبيعي 

ط حاكم سياسي، مينه تحول با توجه به زمان، شرايو ز
در مناطق مختلف كشور . اجتماعي و اقتصادي الهام گرفت

مختلف مشهود است صورتهاي تغيير در شيوه معيشت به 
از عشاير كوچنده كشور كه در  ميكه بيش از ني  طوريبه

جنوب و جنوب غربي كشور پركنده اند، به علت فقر دام 
و تكافو نكردن مراتع به سمت اسكان گرايش پيدا كرده 

در غرب كشور نيز جمعيت رو به رشد در آينده اي نه . اند
چندان دور تعادل بين مرتع و دام را بهم زده و راه عشاير 

در مناطق شرقي .  و جنوب غربي را خواهند رفتجنوب
و حواشي كوير بخش اعظم عشاير از حالت دامداري 
كوچندگي به حالت نيمه كوچ و رمه گرداني در آمده و 
براي چرانيدن دامهاي خود از مراتع پايكوهي حواشي 

 .كنند ميكويرها استفاده 
 گزينه تركيبي رمه گرداني و اسكان را ،)1371(حاجتي 

ترين استراتژي براي توسعه زندگي عشاير دانسته و بيان به
كند كه رمه گرداني در بسياري از كشورهاي جهان كه  مي

.  هم پيشرفته هستند وجود دارداز لحاظ علم و تكنولوژي
زستان، كوچ با تعاريف هم عشاير عرب خوما كشور در

كليه عشاير عربي كه   وجود ندارد ومصطلح اصوالً
ها از طريق دامداري متكي بر علوفه معيشت عمده آن

وستاها شد، همراه با خانواده هايشان در ر ميمرتعي تأمين 
در مواقعي . كنند ميي زندگي و در كنار كشاورزان روستاي

بي در نقاط دور از آبادي از سال كه علوفه مرتعي مناس
شود، احشام خانوار همراه با يك يا چند چوپان  يافت مي

چر اجاره  مرتع يا پس. شوند ميسب روانه منامرد به مراتع 
شده ممكن است گاه تا بيش از يك صد كيلومتر از محل 

 .آبادي محل سكونت خانوار فاصله داشته باشد
، همگام با اشاعه توسعه محلي، كه )1383(عمادي 

مديريت دام در مرتع يكي از مصاديق آن است، را تنها با 
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اين راستا پژوهش در . داند ميمشاركت و همفكري مردم 
امكانات كند تا كارشناسان و مردم  ميكمك  ميدانش بو

ل محلي از بهتر بشناسند و در راستاي حل مسائموجود را 
پژوهشگر توسعه . اين امكانات به طور مؤثر بهره گيرند

دست  ريق پژوهش دانش بومي، اطالعات بهروستايي از ط
روستاييان آنچه (ها و مشكالت محلي آمده درباره محروميت

... ها، ابزار، منابع و را با اطالعات مربوط به مهارت) دندارن
 .كند ميآنچه روستاييان دارند تكميل 

 )Harris,2004(  ساله در شش 10، طي تحقيقي 
مرطوب تا خشك، عوامل  ميكشور با شرايط مختلف اقلي

متعدد بيروني و مؤثر را بر عوامل مديريت چرا در سيستم 
مورد بررسي و تحليل ) Pastoral System (توليدي شباني
از اطالعات  ميدر تحليل سيستايشان . قرارداده است

اي چون منابع تأمين علوفه، منابع اطالعاتي اراضي و  پايه
شها و و مصرف آن، گراي ميقابليت استفاده آن، منابع دا
ضي، خاكي، آبي،  دامي، اراتأثيرات محيطي منابع مرتعي

 توسعه توانمنديهاي و در نهايت ييتغييرات آب و هوا
خروجي اين سيستم . منطقه اي را در نظر گرفته است

شامل تخمين ظرفيت نگهداري دام در مرتع، تأثير توسعه 
ي  انتخاب آن در مديريت چرا، شناسايعلوفه و نوع

محدوديتهاي علوفه در دوره هاي بحراني، تعيين اهداف 
ابي تغييرات اراضي، ويژه دام به نيازهاي علوفه اي، ارزي

 مقايسه عمليات ارزيابي تغييرات نوع دام و توليدات دامي،
فه  مشاهده تغييرات گرايش علومختلف مديريت دام

اساس تخمين مدل، تشخيص و توليدي و قابل استفاده  بر
ا پيش بيني شده علوفه موجود تعيين اختالفات معمولي ي

زه هاي دا و قابليت مشاهده نتايج سيستم در انفصلي
 . باشد مياي  كوچك، منطقه اي و ناحيه

Badjian,2004 مديريت دام در پايداري  نشان داد كه
جامعه عشايري در توسعه مراتع عشايري و در نتيجه 

 به توجه و رعايت عوامل بستگيدشت بكان اقليد فارس 
در . باشد ميسيستم توليدي دام عشاير منطقه مؤثر در 

ترين فعاليت عشاير  ت اصليدامداري و زراعدشت بكان 
بر مبناي ظرفيت تعيين  بوده و نيمه كوچروساكن يا 

از شاخصهاي عوامل محيطي، اقتصادي و اجتماعي عشاير 
هاي تهيه و ارائه مدل. باشد مي نظام دامداريتوسعه پايدار 

مختلف در سيستم توليدي عشاير دشت بكان نشان داده 
ابع توليد غذا  متعادل كردن تعداد دام با مناست كه 

رداري از منابع طبيعي را در بخصوص زراعت، بهره ب
رفيت اكولوژيكي معيار مناسبي ظ اشته ومدت بدنبال د دراز

براي مقايسه نحوه بهره برداري از مراتع و مديريت آن 
 متعادل كردن منابع توليد انرژي با منبع ،در واقع. باشد مي

يكي و به عبارتي نياز انرژي شكلي ديگر از ظرفيت اكولوژ
. باشد چگونگي اعمال مديريت جهت ايجاد اين تعادل مي

گيري ميزان تأثير اين  ي بهره برداران عشايري با اندازهآشناي
عوامل در توليد علوفه قابل استفاده مرتعي و غذاهاي 
تكميلي حاصل از كشت و كار زراعي امكان تخمين تعداد 

 در شرايط آب و دام متناسب با منابع غذايي موجود را 
هوايي مختلف را داده و اعمال مديريت مناسب منابع را 

 .دهد پيشنهاد مي
پنج قضيه را براي احياء ) 1380(شاه ولي و باژيان 

 : مراتع ارائه داده اند ميمديريت بو
مديريت مراتع نظير  مياحياي ساختارهاي بو: قضيه اول

نگي رفع تعيين ميزان دلخواه بهره برداري از مراتع، چگو
اختالفات ارضي و قومي، سازماندهي كوچ، حراست از 

 مراتع و انتصاب افراد در مسؤليتها
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احياي نهادهاي اجتماعي سنتي مديريت : قضيه دوم
نظير شوراهاي  ميمراتع، اين نهادها به دو دسته رس
شوند كه براي  ميعشايري و نهادهاي ارزشي تقسيم 

 .ندمراتع ضروري هست مياحياي مديريت بو
احياي ارتباطات سنتي كه براي اموري نظير : قضيه سوم

رسومات اجتماعي، حل اختالفات، تعيين اعضاي شوراها، 
رفع و رجوع امور اداري، بهره برداري از مراتع و تقسيم 

 .شوند ميارث بين وراث بكار گرفته 
اقتضائي كه همزمان  مياحياي مديريت بو: قضيه چهارم

ت و همچنين درآمدزائي براي به بهره برداري و حفاظ
 .عشاير توجه دارد
مراتع توسط  ميتضاد بين مديريت بو: قضيه پنجم

عشاير با قوانين دولتي و مقررات اوقاف يا ناشي از ماهيت 
 و يا ناشي از اجراي آنها نظير يادشدهقوانين و مقررات 

 .اجراي غلط و نظارت ناكافي است
در نظام براي در نظر گرفتن عوامل عمده مؤثر 

به مجموعه عوامل  ميدامداري عشاير بايد نگاهي سيست
اين مجموعه عوامل شامل عوامل . توليدي عشاير داشت

باشد كه به  مياكولوژيكي، اجتماعي و اقتصادي عشاير 
 . به آن اشاره گرديدباال مختلف در هايي شيوه

 
 مواد و روشها

بر اساس پژوهش كتابخانه اي تحليلي  تحقيقاين 
روند تاريخي و تغييرات   سعي گرديده كه ون يافتهتدوي

به طور كلي در را تع جامعه عشايري ادر مديريت مر
با استفاده از منابع مطالعاتي موجود و قابل دسترس كشور 

 اين جامعه در گذشته و حالهاي چالشها و مزيتبررسي و 
،  تحقيق پاسخ دهد و به نحوي به سؤالهاينمايدتحليل را 

از نحوه اعمال مديريت مراتع نظر جديدي  تا مباشد

را با تمام مسائل و مشكالتي كه اين عشايري در ايران 
ارائه در حال حاضر باشند را  ميقشر جامعه با آن روبرو 

 شناخت معيارهاي جامعه عشايري اولين نيازي .نمايد
است تا با تمسك به آن از اعمال آنچه كه در گذشته انجام 

مقايسه براي در آينده بايد انجام شود را شده و آنچه كه  مي
 از مراتع عشايريبهره برداري از  مديريت زماني نظام

صاحب نظران  .البالي مطالعات انجام شده بيرون آورد
.  كرده انديادبراي جوامع عشايري معيارهاي متفاوتي را 

 اي كه در بين صاحب نظران به طور  عمدههايشاخص
توان به صورت زير خالصه  مي ،مشترك آورده شده است 

 :كرد
. وجود ساختار اجتماعي ايل بر پايه نظام قبيله اي -

هر ايل به تعدادي تيره و هر تيره به تعدادي طايفه تقسيم 
هر طايفه چندين گروه خانوار و هر گروه داراي . شود مي

حات ارضي، در جامعه بعد از اصال. چندين ده يا اردوست
ها قدرت خود را از دست اي ايلايالتي تقريباً تمام رؤس

 اما بعضي رؤساي تيره ها و طوايف هنوز در تصميم ،دادند
 اساسي صاحب قسمتي از اقتدار ديرين خود يگيريها
 .هستند
 باور اعضاي ايل كه به اين ساخت و نظام تعلق -
 .عضويت در ايل مستلزم پيوند تباري است. دارند

 .مشترك وجود فرهنگ، تاريخ، گويش، و سرزمين -
 . اقتصاد غالب در شيوه معيشت دامداري سنتي-

 و ي اجتماعي از زندگي نوع، به همراه كوچيدامدار سنت
 يبردار  آن بر بهرهشتي است كه اساس معيديسازمان تول
 انسان و دام به ييجا ه كوچ و جاب،ي داميها از فرآورده

 يالقيي در مناطق يعي طبيها منظور استفاده از چراگاه
 ي از گرما و سرمادوريو ) ريگرمس (يو قشالق) ريسردس(

 . باشديم ديشد
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هريك .  شيوه زيست كوچ نشيني يا نيمه كوچ نشيني-
از . گذارند مياز اين شيوه ها تأثيرات خاصي بر مرتع 

طرفي هر كدام از شيوه هاي نامبرده ممكن است به اشكال 
در شيوه . آيند، گروهي و يا انفرادي به اجرا درمشاعي

لي از مرتع است و كوچندگي اصل بر بهره برداري اصو
 به صورت گروه هاي خانوادگي خويشاوند دامداران معموالً

تحت عنوان مال در عرصه تحت اختيار خود متحرك بوده 
ل مديريت مرتع و اصل كوچ در زمان و مكان، مهمترين اص

 از هر مرتعي ،بر اساس اين اصل. گردد براي آنها تلقي مي
شود كه آمادگي كافي جهت بهره  ميني استفاده در زما

در . برداري داشته باشد و علوفه كافي براي دام موجود باشد
اين نظام بين نياز انسانهاي كوچنده و علوفه موردنياز دام و 
كميت و كيفيت مراتع تعادلي برقرار است كه به بهره 

 بي(شود  ميبرداري پايدار و مستمر از اين عرصه ها منجر 
 ي زمانمي كوچنده در چارچوب تقوري عشا).1385نام، 

كوچ، هر ساله حداقل دوبار، در موعد كوچ بهاره از قشالق 
 به قشالق به همراه القيي از زي نزهيي و كوچ پاالقييبه 
 خانوار و دام اقدام به كوچ و استقرار در ي اعضايتمام

 . كنندي خود مي مرتعيقلمروها
بنابراين با توجه به شاخصهاي فوق كه مشترك بين 

توان بر اساس  ميباشد  ميال جامعه عشايري گذشته و ح
ارند مقايسه اي را انجام و هايي كه داشته و دشها و چالمزيت

 . گيري نمود نتيجه
 
  يجانت
نظام بهره برداري مراتع مديريت  روند تغييرات -1

 عشايري
دهد كه تا قبل از  مي نشان اي انجام شدههبررسينتايج 

وب نظام چ در چار بهره برداري از مراتع عمدتا1340ً سال

ي جوامع روستاي گرفته است و ايلياتي عشايري صورت مي
بر زمينهاي مرتعي  ميواقع در قلمرو ايالت، حقوق مه

مشرف بر اراضي و مراتع ارتفاعات و خارج از محدوده 
ي، آن هنگام در بين جوامع روستاي در .روستا نداشته اند

گوسفندداري چندان متداول نبوده و اين موضوع به اين 
ع  منحصر به جوام،معني است كه بهره برداري از مراتع

سرزمينهاي ايالتي عرفاً . كوچنده ايالت بوده است
 و هشد ميبيگ محسوب  خان و يا ايل خان يا ايل ملك

 مراتع ييالقي و اعم از(مراتع موجود در اين قلمروها 
منطبق بر تشكيالت سازماني  ميبر اساس نظا) قشالقي

ه شد ميها، ميان واحدهاي خويشاوندي كوچكتر تقسيم ايل
هاي رهبري ايالت از طريق سلسله مراتب  ستگاه و داست

به موقع از اراضي مرتعي ايلي، بر كار استفاده درست و 
راتع تا قبل از بنابراين اولين دوره اداره م. كردند نظارت مي

 و ملي شدن جنگلها و مراتع بوده كه به 1341سال 
صورت ملوك الطوايفي و شخصي اداره و دولت كمترين 

جدول شماره  (دخالت، كنترل و مديريت را داشته است
داري پايه مديريت  در اين دوره اصول تجربي مرتع). 1

مراتع بوده و در واقع مقدرات مرتع و دام به دست مردم و 
 به استفاده  و دامداران و مالكين خود مستقيماًبيعت بودهط

در اواخر اين دوره به دليل سياست . پرداختند مياز مراتع 
مرتع از  ميآوردهاي عل  عشاير و نيز رهتخته قاپو كردن

فكري در امر اداره مراتع،  خارج و ظهور افكار روشن
مقدمات تشكيل دواير دولتي جهت اداره آينده مراتع 

 .)1378معين الدين و عليزاده،  (اهم گرديدفر

 پس از اجراي اصالحات ارضي و ملي 1340در دهه 
برداري   بهرهداري و ن منابع طبيعي، شالوده نظام زمينشد

ارضي در قلمروهاي ايالت هم در عرصه توليد زراعي و 
اصالحات . هم در زمينه بهره برداري از مراتع دگرگون شد
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را در قلمرو ايالت  بسيار محدود  مالكيت خوانين ،ارضي
كرد و از طريق واگذاري زمين به توده هاي عشايري، 

اجراي . سلسله مراتب قدرت ايلي را درهم ريخت
اصالحات ارضي در قلمرو ايالت، هم در ساخت 
اجتماعي و هم در ساختار اقتصادي و نظام بهره برداري 

 .بر جا گذاشت ميايالت از مراتع اثرات ساختاري مه
 موجب الغاء دستگاه رهبري و اصالحات ارضي اوالً

مراتبي ايلي را فرو پاشيد ايلخاني شد و نظام اقتدار سلسله 
 موجب ظهور نظام جديد مديريت مراتع در حيطه و ثانياً

دوره دوم اداره مراتع طي در  بنابراين .نظام اداري گرديد
 سلسله مراتب اداري، سرنوشت 1358 -1341سالهاي 

را بر عهده گرفت و ابتداي دوره تصويب لوايح و مراتع 
قوانين جنگلها و مراتع و اصالحيه هاي اول و دوم و پس 

دخالت و برخوردهاي قانوني، مميزيها و صدور پروانه 
 را به نام بهره برداران مرتعي براساس تعداد دام و نه چ

 مالكيت مباني حقوقي جديدي در تنها حقوق عرفي، عمالً
 اوالًدر اين دوره اين امر سبب گرديد تا .  آوردمراتع پديد

مراتع حريم روستاها گسترش يابد و مراتع مستعد اطراف 
روستاها  به اراضي كشاورزي تبديل شود و ثانيأ قشر 

ي امكان دار جديدي به نام دامداران روستاي دام-كشاورز
بهره برداري از مراتع خارج از حريم روستاها را پيدا كنند 

 موجب اين امر اوالً. ع عشايري نفوذ كنندلمرو مراتو در ق
 باعث مدار در عرصه مراتع گرديد و ثانياًافزايش تعداد دا

فزوني دام در مرتع و نيز رقابت شديد دامداران در بهره 
 ).1جدول شماره  (برداري از مراتع گرديد
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 ساختاري منابع طبيعي  سير تطور تغييرات-1جدول 
 ره كل كشاورزي داراي اداره حفظ جنگلها و مراتعتأسيس ادا 1317
 ) كليه امور مربوط به بهره برداري از مراتع به عهده وزارت دارايي بود1327تا سال ( تشكيل اداره كل جنگلها در وزارت كشاورزي  1325
 باني شور تشكيل اداره كل مراتع در بنگاه جنگل 1333
 باني وسازمان خواروبار جهاني كشاورزي ملل متحد ا همكاري سازمان جنگلآغاز بكار طرح بررسيهاي مراتع ب 1339
 )جايگزين نظام ايل خاني در حال فروپاشي(تشكيل اداره كل مراتع زير نظر مستقيم وزير كشاورزي  1340
 )الي گرگان در امر آموزشو تشكيل مؤسسه اصالح مراتع درامر تحقيق و آموزشگاه ع( تشكيل سازمان اصالح مراتع و تهيه علوفه  1343
 تشكيل وزارت منابع طبيعي و دفتر فني مرتع 1346
 داري ازسوي دفتر فني مرتع  صدور پروانه چرا و تهيه طرحهاي مرتع1354 1347
 )داري وتسريع امر اسكان عشاير تهيه، تدارك علوفه به منظور پشتيباني از طرحهاي مرتع(تأسيس صندوق عمران مراتع  1349
 انحالل وزارت منابع طبيعي و تولي سازمان جنگلها و مراتع 1350
 )نظارت بر امور عشاير و فراهم كردن مقدمات اسكان تدريجي(تشكيل سازمان دامداران متحرك  1353
 اين وزارتخانه به سازمان دامداران متحرك  و انتقال تغيير نام وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به وزارت كشاورزي و عمران روستايي 1356
 يي و عمران روستايوزارت كشاورز سازمان دامداران متحرك به مركز عشايري در تغيير نام 1357
  توقف تهيه طرحهاي كوچك مرتعداري1363 1357
 يي و عمران روستايوزارت كشاورزي در ري عشايزير  برنامهتهيكمتشكيل  1360
 جهاد سازندگيوزارت به  يوزارت كشاورزاز   عشايريمركز عشايري با نام سازمان امور انتقال 1362
 داريهاي كل ابالغ دستورالعمل مميزي مراتع به سرجنگل 1362

  سال به دامداران30داري وتهيه آنها به عنوان مبناي واگذاري حق بهره برداري مراتع به مدت  بازنگري به طرحهاي كوچك مرتع 1364

1369 
 وزارت جهاد سازندگي، انتقال سازمان جنگلها و مراتع كشور و مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع تفكيك وظايف وزارت كشاورزي و

 به وزارت جهاد سازندگي و اصالح دستورالعمل مميزي مراتع و اجرا تاكنون

1370 
استانها و مراكز سياست گذاري جديد مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع با تعيين مديريت جديد، تشكيل معاونت آموزش و تحقيقات 

 تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استانها

1380 
ادغام وزارت كشاورزي و وزارت جهاد سازندگي و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي، كم رنگ شدن  معاونت آموزش و تحقيقات 

 استانها و تشكيل مراكز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استانها
 

 1362-1358اي الهدوره سوم اداره مراتع طي س
 ركود فعاليتهاي مميزي و كاهش كنترل باشد كه عموماً مي

امداران دولت، از هم پاشيدگي نظام و ساختار ايلي د
جدول (هاي مميزي مراتع عشاير، تعويض تركيب هيئت

روند تخريب و بالطبع باعث افزايش كه ) 1شماره 
يوسفي،  (دگردي حقوقي عشاير -مشكالت اجتماعي

1371( . 

 1363 -1370 اداره مراتع طي سالهاي ،وره چهارمدر د
در در واقع مراتع با بحراني جديد و مديريت دوگانه 

جنگلها و مراتع و تجديد مميزيها روبرو و با فعاليتهاي 
قابل ي و مطالعاتي كه در نهايت كاهش تر اجراي گسترده
ز نظر حقوقي عشاير ا - در مشكالت اجتماعيتوجهي

بنابراين پس از اصالحات  كند، مينمميزي مراتع ايجاد 
روه ديگري به نام ارضي عالوه بر دامداران عشايري، گ
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ي نيز حق بهره برداري از مراتع را پيدا دامداران روستاي
كردند و به رقابت با دامداران قبلي پرداختند و مباني 

 مبتني بر قباله و حتي علف  بر مراتع عمدتاًتملكحقوقي 
ما در عمل پروانه هاي چرا تمديد ا. چري استوار گرديد

  ).1371يوسفي، (نشد 
بايست نقشه هاي  قبل از اعالم ملي كردن مراتع مي

ي دقيقي از اراضي مرتعي و جنگلي تهيه و اراضي كشاورز
گرديد و طرح مدوني  و محدثات قانوني مردم تفكيك مي

تقارن ملي شدن . شد ميبراي بهره برداري از مراتع ارائه 
 اجراي قواعد و مقررات اصالحات ارضي موجب مراتع با

شد كه بخش عمده اي از مراتع چه از جانب خوانين و 
ين ايلي و نيز رعايا شخم شود و ه از سوي رده هاي پايچ

به زير كشت رود و در زمره اراضي كشاورزي قلمداد 
محدود شدن سطح مراتع و افزايش جمعيت بهره . شوند

داد دام در مراتع باعث چراي بردار و در نتيجه افزايش تع
مفرط و طوالني دام در مرتع گرديد كه در نهايت منجر به 

 .تخريب مراتع شده است
ي و نظام دامداري عشايرمديريت عوامل مؤثر بر  -2

 هاايجاد چالش
در برنامه هاي توسعه پايدار به عنوان يك منبع مرتع 
ن اضر را تأمين كند بدونيازهاي نسل حبايد  ،اكولوژيك
بنابراين . منبع محروم شونداين  از آيندههاي اينكه نسل

بستر فعاليت اكولوژيك در واقع توسعه پايدار مرتع، 
هاي مختلف گياهي است كه در جريان تعادل  گونه

اكولوژيكي، سياستهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 
كشاورزي، صنعتي و انرژي، به نوعي هماهنگ و همسو 

. سازد فراهم ميرا دار همه جانبه زمينه هاي توسعه پاي
 به بهره برداري از منابع بستهاين توسعه را اغلب نيل به 

 انجام با. دانند ميبراساس توان اكولوژيك آن طبيعي 

توان در سطح  ميزيكي و زيستي  هاي فيمطالعات و بررسي
 مراتعوري موجود حداكثر توان و ميزان توليد و درآمد فنا

توان يا درآمد   حداكثر اگر،ور كليبه ط. را مشخص نمود
منطقه هر  در داران مرتع با حداقل نيازهاي مراتعناشي از 

 :مقايسه گردد از دو حال خارج نخواهد بود
دام  در سطح فعلي توان بيشتري از نيازهاي مراتع -1 

 وضعيت دارد و به همين خاطر با توسعه و بهبود عشاير را
 دار مرتعمنطقه درآمد ر ه در مراتعو اصالح نظام توليد 
هاي شرايط با اجراي طرحدر اين . قابل افزايش خواهد بود

 نيز خود به خود كاهش  مراتع، فشار براحياء و اصالح
 .خواهد يافت

ي به تأمين  در سطح فعلي توان جواب گويمراتع -2
وضعيت كه در اين . منطقه را نداردهر  دامحداقل نيازهاي 

دام و افزايش ت لّعخورد به  مي مناطق به چشم بيشتر
و شيوه هاي بهره برداري است كه به همراه خود دامدار 

 . دارد هوري به همرا  براي جبران كمبود بهرهمراتعفشار بر 
 براي تغذيه دام محدود مراتعتحت هر شرايطي توان 

 تعدادي از محدوده هاي عرفي 2جدول شماره . است
 د فعلي افزايشرون. دهد ميعشاير در كشور  را نشان 

جمعيت همراه تعداد دام كه در برخي موارد با افزايش 
 بنا به قوانين اكولوژيك، روند تخريب و نابودي است،

اين روند تا جايي ادامه . را تسريع خواهد نمودمراتع 
خواهد يافت كه بازگرداندن طبيعت به شرايط قبلي 

داري   ديگر مرتع،در اين صورت .ناممكن خواهد شد
  منطقه نخواهد بود و الزاماًعشايرگوي نيازهاي جواب
ت، بايد به فكر تحول و توسعه در شيوه هاي معيش مي

وري و صنعتي شدن در تغيير كاربري و ارتقاي سطح فنا
ربري، صنعتي كردن و بديهي است كه تغيير كا. منطقه بود

ميزان هزينه . وري به منطقه هزينه بر استوارد كردن فنا
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وري و صنعتي وه هاي معيشت، انتقال فناتغيير شيبراي 
 هزينه فرصت از  بابزرگتر يا مساوي ميكردن بايد رق

پوشش گياهي، (دست رفته ناشي از تخريب منابع طبيعي 
 مشكل اين رقمهر چند محاسبه دقيق . باشد) خاك و آب 

 .ضرورت و اهميت اساسي داردمحاسبه آن  ولي ،است
هزينه از دست بهاي  هاي از دست رفتهزيرا هزينه فرصت

هايي است كه  هزينه زيان ودادن سرمايه هاي كشور است
خارج رس اگر جلوي آن گرفته نشود براي هميشه از دست

در گذشته كه اقتصاد غالب جامعه عشايري بر  .شود مي
دامداري سنتي متكي بوده است، تعداد خانوارهاي كوچرو 

ابطه آشكاري رابطه اي مستقيم با تعداد دام و تعداد دام ر
با كم و كيف علوفه مرتع داشته و نوع اقليم و باران ساليانه 

در . كرده است  مرتع را مشخص ميو جنس خاك كيفيت
حال حاضر نيز اين وابستگي زندگي عشاير كوچرو و نيمه 

 و پس از شود ميكوچرو به مرتع و دام كم وبيش ديده 
تايي و يا انجام ييالق و قشالق، مراتع آنها توسط دام روس

دامداران متفرقه به مدت طوالني مورد استفاده قرار 
  ).1382حبيبيان، (گيرد  مي

اري نظام بهره برد ،و حالبا نگرشي بر گذشته بنابراين 
ر بر نظام  عوامل مؤثدتوان از مراتع در جامعه عشايري مي

تحليل و چگونگي ط حاضر را دامداري عشايري در شراي
جاد گرديده را مورد بررسي كه ايي برون رفت از چالشهاي

هاي ايجاد شده بر اثر هر يك عوامل و چالشاين . دقرار ده
 :ارائه دادبه شرح زير توان  ميرا عوامل 

بهم خوردن تناسب بهره برداري از عرصه هاي  -1
حذف نظارت . منابع طبيعي با توان و ظرفيت آنها

ساختاري ايل، اداري شدن نظام مديريت مراتع، كاهش 
كنترل و نظارت دولت در بهره برداري از مراتع، توسعه 

ي، اي روستايمراتع حريم روستاها، افزايش تعداد دامداره

ي در مداران عشايري با دامداران روستايافزايش رقابت دا
گرايش و به عنوان عوامل مؤثر در ... چراي مراتع و 

وضعيت مراتع و در نتيجه بهم خوردن تعادل دام و مرتع و 
دولتي ي طرحها. باشند ميكاهش توليد علوفه مراتع ند رو

جهت طرح ملي تعادل دام و مرتع آغازي خوب  ،از جمله
 ولي در ادامه با ابهامات بوده،كنترل و يا كاهش اين عوامل 

 . گنجد مي كه در اين مقاله نزيادي روبرو گرديد

و در ) بر اساس نياز(هاي مقطعي مصلحت انديشي -2
تغييرات عميق ). بر اساس آز(ازي به طبيعت نتيجه دست اند

مراتع و ها و سازمان جنگل( و ساختارهاي دولتي ها در ديدگاه
، صدور پروانه هاي چرا، تقارن ملي )هاي مميزه اراضيهيئت

 به منجر... شدن مراتع با اعمال مقررات اصالحات اراضي و 
محيط زيست، ي از جمله سازمان حفاظت دخالت سازمانهاي

منابع مديريت و در امر  ميهاي نظاان اوقاف و ارگانسازم
ها و زمان جنگلعميق شدن اختالفات اداري سابه طبيعي و 
اين اختالفات و در اغلب موارد  .ده استآنها دامن زمراتع با 
براي  ها كاهش سطح مراتع و ايجاد محدوديتمنجر بهدخالتها 

 و فرصت شده استجامعه عشايري كوچ رو و نيمه كوچ 
ريزي در امر مرتع و  گذاري و برنامه الزم جهت سياست

  .گرفته استداري را از مسئوالن ذيربط  مرتع
هاي صميم ها، برنامه ريزيها و مديريتبخشي بودن ت -3

از عوامل مهم و . جامعه عشاير مرتبط با منابع طبيعي و
 منجر به تغييرات مقطعي و ناپايدار عموماً  كهي استمؤثر

 اسكان اجباري عشاير در .يري گرديده استدر جامعه عشا
كاهش گذشته يكي از اين تصميمات بود كه حاصلي جز 

 براي گذشتهدر . سرمايه زندگي عشاير نداشته است
در دادند و اسكان را پيشبرد برنامه هاي توسعه، عشاير 

هاي بر زمان عشاير را وادار به اسكانحال حاضر ج
ين طرحهاي  ادر هر دو حال. خودجوش كرده است



 ...مروري بر مديريت مراتع جامعه عشايري

 

534

 -ات اجتماعييبدون شناخت از خصوصكه اي  منطقه
 موفق نبوده و عموماً ودش ميو اجرا فرهنگي عشاير تهيه 

جايي   هتغيير در بافت جمعيتي مناطق و جابتنها به 
باعث خود  اين امر .منجر گرديده استهاي مختلف  گروه

چالش در بهره برداري از مراتع و مديريت آن و نحوه 
 . شده است با جامعه عشايري برخورد

عدم هماهنگي تكنولوژي روز با مقوله توليد  -4
و روش  مينبود ضوابط و مباني عل. اكوسيستم مراتع

شناسي در ارزيابي و بهره برداري از مراتع، فقدان مديريت 
صحيح مراتع، تغيير و تحوالت در امر مميزي مراتع، عدم 

ح و احياء مراتع، تعامل با دامداران در جهت عمليات اصال
مشخص نبودن رفتار تغذيه اي و اثرات انواع دام در مراتع، 
نبود معيار چگونگي انتخاب نوع و تركيب دام براي مراتع 
، مختلف، عدم شناخت نحوه مكان گزيني دام هنگام چرا

مراتع و غيره تخريب مشخص نبودن نحوه اداره گله در 

را بدنبال رز آب ها، فرسايش خاك و ايجاد همراتع و جنگل
 . ه استگرديدمنجر اكوسيستم فشار به و در نتيجه داشته، 

 احياء و حفاظت ر دداران مرتععدم مشاركت  -5
  وريزي جهت استفاده از مراتع بدون نظر برنامه. مراتع

مشاركت آگاهانه مردم نتيجه اي ندارد و ارتقاء سطح 
بت زندگي و رفاه بهره برداران در شيوه نگرش مردم نس

گذار بع طبيعي و حفظ و حمايت آن تأثيربه موضوع منا
نقش حمايت كننده در بايد به جاي دولت . است

 .داشته باشدنقش هدايت كننده ساماندهي زندگي عشاير 
ها و سياستهاي مربوط به وسعت خدمات، برنامه ريزي

 عشايري در حد وظايف اغلب منابع طبيعي و جامعه
، پژوهشي و رفاهي كشور ي، آموزشيهاي اجراي دستگاه

ها و امور عشايري و جنگل(عموماً دو سازمان است ولي 
قالب معاونت وزير جهاد كشاورزي متولي  در) مراتع

  .پيگيري امور هستند
 

 )1378معين الدين و عليزاده، ( تعدادي از محدوده هاي عرفي عشاير در كشور -2جدول 

 رديف نام استان هاي عرفي دمحدودهتعدا رديف نام استان هاي عرفي تعدادمحدوده
 1 آذربايجان شرقي 949 15 كردستان 715

 2 آذربايجان غربي 1044 16 كرمان 5235

 3 اردبيل 512 17 كرمانشاه 739

 4 اصفهان 4222 18 كهكيلويه وبويراحمد 964

 5 ايالم 1044 19 گيالن 727

 6 بوشهر 254 20 لرستان 1117

 7 تهران 1029 21 )1(مازندران 3456

 8 چهارمحال وبختياري 1134 22 گلستان 628

 9 خراسان 1992 23 )2(مازندران 1073

 10 خوزستان 1806 24 مركزي 897

 11 زنجان 844 25 هرمزگان 602

 12 سمنان 3545 26 همدان 2846

 13 سيستان وبلوچستان 1880 27 يزد 2282

 14 فارس 5488 28 جمع كل 47044
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 بحث
ه هر راهكار مشاركتي توسعه برخاسته از ا كاز آنج

ط محلي است، بنابراين براي تدوين راهكار مناسب شراي
مديريت دام در مرتع در جامعه عشايري بايد از روشها و 

ط اجتماعي و راهبردهاي نو و خاص منطبق بر شراي
اي  كار بايد به گونهاين راه. فرهنگي عشاير بهره گرفت

عشاير در طراحي مديريت  مي دانش بوباشد كه اوالً
ؤثر از مراتع استفاده شناسايي، و از آن در بهره برداري م

ها و فنون ارتباطي مناسب فرهنگ گردد، ثانياً از روش
ها و اطالع  گردآوري اطالعات از افراد و گروهعشاير براي 
گيري و بهره برداري  آنها به منظور تصميمرساني به 

با توجه به تأثير عوامل  ثالثاًترك از مراتع استفاده گردد، مش
نگرشي وجود اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي و اكولوژيكي 

 از .الزم استبه موضوع مديريت مرتع عشايري  ميسيست
 پيچيدگي مديريت عشاير در بهره برداري از مراتع ،طرفي

 قوانين و مقررات دولتي و سازمانهاي ها وتناشي از سياس
 اين پيچيدگيها با ورود .باشد مياندركار منابع طبيعي  دست

ي نظير اوقاف در بهره برداري از مراتع بسيار سازمانهاي
مراتع، وضعيتي است  ميمديريت بو. گردند غامض تر مي

 و نهادهاي اجتماعي و ميكه با حضور ساختارهاي بو
برقراري ارتباطات سنتي در بين عشاير و همچنين 

له آنان تحقق بكارگيري مديريت اقتضائي در مراتع بوسي
با قوانين و مقررات  ميضمن اينكه مديريت بو. يابد مي

 . يابد ميمتناسب و با يك نظارت مطلوب تداوم 
باره مديريت بهينه دام در توان در ميآنچه كه بنابراين 

ذشته نظام با نگرشي بر گمرتع عشايري پيشنهاد كرد بايد 
 خأل  واساس ساختار ايلياتيمديريتي دام و مرتع بر

مطالعات و نتايج .  باشد بعد از فروپاشي اين نظاممديريتي
دنبال نظام جايگزين مديريت بودند نحوي تحقيقاتي كه به 

و عوامل مؤثري كه در نظام دامداري عشاير به عنوان يك 
 بنابراين با. نظر باشندهستند نيز بايد مدسيستم مطرح 

 قابل بررسي و هاي زيرپيشنهادتوجه به جميع جهات 
 :باشد ميعمق ت

تحقق مديريت بهينه دام در مرتع جوامع عشايري  -1
 كوچ، اسكان، نيمه كوچ، زيستدر گرو تعيين شيوه 

 كه در اين صورت به اهداف باشد مي... گرداني و  رمه
ريزي توسعه زندگي عشايري با محورهاي  برنامه
 :توان نائل آمد ميزير

 محوريت دامداري و گسترش صنايع تبديلي -
 مبتني بر بهره وري بهينه از مراتع ميسازماندهي نظا -

 يرخورداري عشاير از خدمات زير بنايب -

 ايجاد تعادل بين دام و مرتع عشايري -

 ايجاد اشتغال براي جمعيت عشايري در درازمدت -

ي جامعه عشايري و ايجاد تعادل بين درآمد اقتصاد -
 ي و شهرييجوامع روستا

 عشاير هنوز نظر اجماعي در تعيين شيوه معيشت -2
از خود عشاير نيز بين صاحب نظران ذيربط وجود ندارد و 

در حال حاضر مسئوالن   ، اگرچه.شود ميخواهي ننظر
اي را براي چندين نوع شيوه  ذيربط حمايتهاي همه جانبه

آورند اما به  ميعمل   را بهرايج عشاير در كشورمعيشت 
ير چه به صورت سياست اسكان عشا .باشد مينظر كافي ن

 ،هدايت شده توسط دولت و چه به صورت خودجوش
و تصميم گيران ذيربط وارد  ميسالهاست در مباحث عل

فشارهاي سياسي، اجتماعي،  . ه داردشده و هنوز ادام
 و فرهنگي ساالنه رو به افزايش بوده و جامعه اقتصادي

نشيني كرده ري را مجبور به گزينش سياست يكجاعشاي
أسفانه قبل از آن و يا حداقل همزمان با است ولي مت

كار تحليل جامعي از اثرات اجراي آن صورت نگرفته  اين
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ارائه شده براي برون رفت از  با توجه به مطالب .است
اساس منابع و مطالعات چالشهاي ايجاد شده، نگارنده بر

تصميم گيرندگان ذيربط به كند كه  شده پيشنهاد ميانجام 
معيشتي گزينه خواهي از عشاير ظربا ن نحوي مقتضي و

مورد نظر عشاير را انتخاب و مورد حمايت همه جانبه 
از كوچ و تركيبي اين گزينه ممكن است . خود قرار دهند

 .باشدگرداني  رمهاسكان يا 
خاسته از راهكار مشاركتي توسعه براز آنجا كه  -3
ط محلي است، بنابراين براي تدوين راهكار مناسب شراي

 روشها و دام در مرتع در جامعه عشايري بايد ازمديريت 
ط اجتماعي و فرهنگي عشاير راهبردهاي نو و خاص شراي

مديريت مدل سازي و شبيه سازي . بهره جست
گزينه معيشتي مورد نظر عشاير اساس برمراتع،  ميبو

با حضور ساختارهاي را ايجاد خواهد كرد كه وضعيتي 
 ارتباطات سنتي در و نهادهاي اجتماعي و برقراري ميبو

بين عشاير و همچنين بكارگيري مديريت اقتضائي در 
 وجود منابعي همچون .باشدتحقق قابل مراتع بوسيله آنان 

 امكان توسعه مدل ايشان را در شرايطكه ) 2000(هريس 
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Abstract 

Nomadic rangeland system is part of rangeland system in Iran and is inflicted to volatility, 
like nomadism, during decades. The management of this system is imposed to some changes 
during the past and the effective factors on this system have caused some challenges and the 
analysis of these challenges lead to some guidance for nomads. In this paper the changes on the 
past nomadic rangeland management, recognition of effective factors on this management, the 
occurred challenges and some clarifications at present time are studied and analyzed. These 
challenges are disequilibrium of rangeland carrying capacity, population pressure on rangelands, 
contemporary needs occasionally leading to encroaching to rangelands with covetousness, 
making nomadic decisions, programs and managements distinctively, incompatibility of 
technology with ecological nomadic rangeland management, and the lack of guidance role of 
the government in nomads settle down. This paper propose that the development and 
clarification for these challenges should be based on local participation, so for that, the nomadic 
social and cultural condition should be considered. Nomadic rangeland management can be 
done in presence of local social structure, traditional communication and apply of recognized 
ecological factors. The simulated nomadic production system based on this management could 
help the decision makers for better programming in nomad’s community.       

 
Key words: Rangeland management, Nomads, Migration, Nomadic settle down. 

 


