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قانون پروانه های چرا
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محمد فیاض* 

اسـت: »به دلیـل عـدم واقع بینـی در طراحـی، هماهنگـی و تفاهـم 
بیـن تهیه کننـدگان طـرح، مجریـان و نظـارت مناسـب و عـدم توجه 
بـه اشـکاالت و رفـع آنهـا، طرح هـای مرتـع داری با موفقیـت همراه 

اسـت.« نبوده 
در آئین نامـه اجرایـی قانـون اصـاح تبصـره 1 مـاده 47 قانون 
تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت، هیئـت وزیـران در جلسـه 
تاریـخ 1391/1/20 بنـا بـه پیشـنهاد وزارت جهاد  کشـاورزی و به 
اسـتناد تبصـره 1 اصاحی مـاده 47 قانون تنظیم بخشـی از مقررات 
مالـی دولـت، مصـوب 1380، آئین نامـه اجرایـی تبصره یادشـده را 

به شـرح زیـر تصویـب کرد:
مـاده1ـ در ایـن آئین نامـه اصطاحـات زیـر در معانی مشـروح 

مربوطـه بـه کار می رونـد:
الف ـ سازمان: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

بـ  ممیـزی مرتـع: مجموعـه اقدامات مربوط بـه تعیین محدوده 
عرفـی، تعییـن ظرفیـت مرتع و شناسـایی مرتـع دار ذی صـاح برای 

پروانه چرا اعطـای 
پ ـ هیئـت ممیـزی مرتـع: تعدادی از کارشناسـان خبـره و فنی 
که در هر اسـتان توسـط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سـازمان 
تعییـن می شـوند و بـا اباغ و شـرح وظایف مشـخص وظیفه ممیزی 

مرتـع را به عهـده دارند.
ت ـ جنگل هـای شـمال: جنگل هـای ناحیـه خـزری )هیرکانی( 
کـه به صـورت نـوار باریکـی بـه طـول 800 کیلومتـر و عـرض 20 
تـا 70 کیلومتـر از جلگـه تـا ارتفـاع 2400 متـری از سـطح دریـا، 
حدفاصـل آسـتارا در غـرب تـا گلیداغـی در شـرق دامنـه شـمالی 

رشـته کـوه البـرز را شـامل می شـود.
ث ـ مراتـع ییاقـی شـمال کشـور: مراتـع دامنـه شـمالی البـرز 

حدفاصـل آسـتارا تـا گلیداغـی از ارتفـاع 2400 متـر بـه بـاال
ج ـ مجـری طـرح مرتـع داری: دارنـده پروانـه چرا که بـا تودیع 

پروانـه یادشـده مجـوز طرح مرتـع داری دریافـت می کند.
چ ـ مرتـع دار: شـخص حقیقـی یا حقوقـی دارنده پروانـه چرا یا 
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22 تیرمـاه سـال 1338  در مـاده 1 و 8 قانـون مدیریـت دولتـی در 
مـورد مراتـع، حفظ و مراقبـت از مراتع  به عهده سـازمان جنگلبانی 
ایـران گذاشـته می شـود. در تبصـره مـاده 19 ایـن قانـون از طرف 
سـازمان جنگلبانی ایران آگهی می شـود پس از دو سـال از انتشـار، 
چرانیـدن بـز در جنگل هـا و مراتـع ممنوع اسـت. در سـال 1339 
آئین نامـه اجرایـی قانـون تصویـب شـده و در فصـل ششـم مـاده 
45 آن اعـام می شـود برای راهنمایـی صاحبـان مراتع خصوصی 
در امـر بهره بـرداری و اصـاح مراتـع و از لحـاظ حفـظ و احیای 
آنهـا، مالـکان و اسـتفاده کنندگان باید دسـتورات فنـی متخصصان 
و مأمـوران فنـی سـازمان را در موارد تناسـب تعـداد دام و انواع 
دام بـا ظرفیـت مرتـع، تاریـخ ورود و خـروج دام از مرتع، فصل، 

مـدت و محل چـرا رعایـت کنند.
نخسـتین ضابطـه قانونی بعد از ملی شـدن جنگل هـا و مراتع 
در مهرمـاه 1342 بـه تصویـب می رسـد کـه در آن چرانیدن دام 
بـدون حق علف چـر، نحوه صـدور پروانه چرا، برخـورد قانونی 

بـا دام مـازاد بر ظرفیت و ... عنوان شـده اسـت.
در سـال 1348 تعاریـف طـرح مرتـع داری، واحـد دامـی 
و ظرفیـت چـرا کـه در قانـون پیشـین وجـود نداشـت، بـه 
آن اضافـه  شـده و طـرح مرتـع داری به صـورت زیـر تعریـف 
می شـود: »طـرح مرتـع داری عبـارت از طرحـی اسـت کـه 
بـرای بهره بـرداری از مراتـع، مـورد تصویـب وزارت منابـع 
 طبیعـی واقـع می شـود.« در تبصـره 1 مـاده 3 همیـن قانـون، 
بهره بـرداری از مراتعـی کـه دارای طـرح مرتـع داری نیسـتند 
منـوط بـه اخذ مجـوز )پروانه چـرا( از منابع طبیعی اسـت. از 
سـال 1348 وزارت منابـع طبیعـی موظـف به تهیـه و اجرای 

می شـود. مرتـع داری  طرح هـای 
در گزارشـی کـه بـا عنـوان مـروری بـر تجـارب سـی 
سـاله سـازمان جنگلهـا و مراتـع کشـور در بخـش مرتـع 
توسـط گـروه کارشناسـی در سـال 1377 تدویـن شـد، 
در مـورد طرح هـای مرتـع داری ایـن گونـه مطـرح شـده 
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مجری طـرح مرتع داری
حـ  حقـوق بهره بـرداران: حقوقـی کـه به واسـطه صـدور پروانـه 
چـرا یـا ازطریـق انعقـاد قـرارداد اجرای طرح هـای موضـوع تبصره 
1 مـاده 3 قانـون اصـاح قانون حفاظـت و بهره بـرداری از جنگل ها 
و مراتـع، مصـوب 1348 و اصاحیه هـای بعـدی آن برای اشـخاص 

می شـود. ایجاد 
خ ـ پروانـه چـرا: مجـوزی که بـا در نظر گرفتـن ظرفیت چرای 
مراتـع و تعـداد واحـد دامـی در یـک فصل چرا بـه نام مرتـع دار در 

هـر منطقـه از کشـور برای تعلیـف دام صادر می شـود.
د ـ ظرفیت چرا: حداکثر تعداد واحد دامی که در مرتع مشخص 
شده و در مدت معین می تواند بهره برداری شود؛ مشروط به  آنکه به 

منابع پایه )آب، خاک و گیاه( لطمه ای وارد نشود.
ذـ  ظرفیـت مرتـع: مجموعـه ای از ظرفیـت چرایـی دام اهلـی و 

وحشـی و کارکردهـای مختلـف محیط زیسـتی و اقتصـادی مرتـع 
ر ـ طـرح مرتع داری: سـندی مشـتمل بـر مجموعـه فعالیت های 
مربـوط بـه حفـظ، احیـا، اصـاح، توسـعه و بهره بـرداری بهینـه از 
مراتـع اسـت کـه در قالـب برنامـه زمانـی و مکانـی معیـن و نیـز 
پیش بینـی حجـم عملیـات و برآورد هزینـه و درآمد، تهیه شـده و به 

تأییـد وزارت جهـاد کشـاورزی می رسـد.
زـ مناطـق بحرانـی: مناطقـی کـه بـا توجـه بـه رونـد تخریبـی 
اسـتمرار  و  رفتـه  دسـت  از  آن  در  تولیـد  پایـداری  منابع طبیعـی، 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  فـراوان  زیان هـای  موجـب  بهره بـرداری 
محیط زیسـتی بـه منابع پایه )آب، خاک و پوشـش گیاهی( می شـود.
مـاده 2ـ هیئت هـای ممیـزی مرتـع موظفنـد نسـبت بـه ممیزی 
مراتـع مربوطـه براسـاس شـیوه نامه اباغـی سـازمان اقـدام و نتیجه 
را جهـت صـدور پروانه چـرا بـه اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری 

اسـتان اعـام کنند.
مـاده 3ـ صـدور پروانه چـرا در جنگل های شـمال، ذخیره گاه ها 
و پارک هـای جنگلـی، ایسـتگاه های تحقیقاتـی، ایسـتگاه تولید بذر 
و نهـال و جمـع آوری بذرهـای مرتعـی، عرصه هـای دارای طـرح 

مرتـع داری و مناطـق بحرانی ممنوع اسـت.
مـاده 4ـ صـدور پروانـه چـرا یـا اجـرای طـرح مرتـع داری در 
مراتع ییاقی شـمال کشـور صرفًا بـرای آن  عده از مرتـع داران مجاز 
اسـت کـه دام آنهـا پـس از اتمـام مهلـت چـرا در مرتع )زمـان مقرر 
در پروانـه چـرا یا طـرح مرتـع داری(، در عرصه هـای جنگلی اقامت 

نداشـته یا تعلیـف نکنند.
مـاده 5 ـ مرجـع رسـیدگی بـه اعتـراض اشـخاص بـه  ممیـزی 

مرتـع پیـش از صـدور پروانـه چـرا، اداره کل منابـع طبیعی اسـتان و 
بعـد از صـدور پروانـه چرا، سـازمان اسـت.

مـاده 6 ـ صاحـب یـا صاحبـان پروانـه چـرا می تواننـد پـس 
از اخـذ مجـوز کتبـی از واحدهـای اسـتانی سـازمان، ضمـن ابطال 
پروانـه چـرای متعلـق بـه خود تمامـی اختیـارات و مسـئولیت های 

ناشـی از آن را بـا رعایـت مـوارد زیـر انتقـال دهند:
الف ـ انتقال فقط به یکی از فرزندان یا همسر

ب ـ اولویـت انتقـال در مراتع مشـاعی به ترتیب بـا مرتع داران 
همـان مرتـع و مرتـع داران مراتـع هم جوار و سـایر افـراد حقیقی و 

قی حقو
بـه  مفـروض  یـا  انفـرادی  مراتـع  در  انتقـال  اولویـت  ـ  پ 

هم جـوار مراتـع  مرتـع داران 
بـرای محاسـبه  مـاده 7ـ ارزش ریالـی یـک واحـد دامـی 
ظرفیـت  بـر  مـازاد  دام  از  ناشـی  جرایـم  و  سـاالنه  عـوارض 
سـاالنه  به صـورت  مرتـع  در  دام  غیرمجـاز  چـرای  یـا  چـرا 
می شـود. اعـام  و  تعییـن  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  توسـط 
مـاده 8 ـ در صـورت تحقـق یکـی از موارد زیـر پروانه چرا 

می شـود: ابطال 
الـفـ  اجـازه اسـتفاده از پروانـه چـرا بـه غیـر، بـدون اخذ 

مجـوز کتبـی از سـازمان یـا واحدهای اسـتانی
بـ  تغییـر کاربـری تمـام یا بخشـی از محـدوده پروانه چرا 

بـدون اخذ مجـوز قانونی 
پ ـ عدم اجرای مفاد مندرج در پروانه چرا

ت ـ عـدم پرداخـت عـوارض قانونـی سـاالنه یـا شـرایط 
منـدرج در پروانـه مرتـع داری )پروانـه چـرا(

ث ـ انصراف از شغل مرتع داری
ج ـ تـرک مرتـع داری به مدت دو سـال متوالـی بدون اخذ 

مجوز کتبی از سـازمان
چ ـ هرگونه جعل در پروانه چرا به تشخیص مراجع صالح
ح ـ واقـع شـدن محدوده پروانـه چرا در محدوده شـهرها 
کـه طـرح جامـع یـا تفصیلـی جدیـد آنهـا به تصویـب مراجع 
قانونـی ذی ربـط رسـیده باشـد؛ به شـرط رعایـت و پرداخت 

حقـوق عرفـی مرتـع دار در مرتع توسـط دسـتگاه متولی
خ ـ انعقاد قرارداد اجرای طرح های موضوع تبصره 1 ماده 
از جنگل ها و  بهره برداری  قانون حفاظت و  قانون اصاح   3

مراتع، مصوب 1348 و اصاحیه های بعدی آن
د ـ  هرگونـه واگـذاری محـدوده پروانـه چرا بـا رعایت 
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قوانیـن و مقـررات مربوطه
ذ ـ در مـواردی کـه دامـدار حقـوق ما بـه ازای خـود را 
در قبـال خـروج دام از جنـگل و مرتع دریافت کرده باشـد.
تبصـره1ـ اعمـال مقـررات مذکـور در این مـاده مانع از 
پیگیـری و تعقیـب متخلـف یـا متخلفـان از طریـق مراجـع 

قضایـی و اخـذ خسـارت وارده نمی شـود.
تبصـره 2ـ پـس از ابطـال پروانـه چـرا، مرتـع مربوطه 
بامعـارض تلقـی شـده و صرفـًا بـا تدوین طـرح مرتـع داری و طی 

مراحـل قانونـی مربوطـه قابـل بهره بـرداری مجدد اسـت.
مــاده 9ـ پــس از تشــخیص و موافقــت ســازمان بــا واگــذاری 
اراضــی محــدوده پروانــه چــرا یــا طــرح مرتــع داری، حقــوق عرفی 
صاحبــان پروانــه چــرا یــا مجریــان طرح هــای مرتــع داری کــه بــا 
ــون اصــاح  ــن آئین نامــه و مــاده 3 قان ــون و ای رعایــت مفــاد قان
ــوب  ــع، مص ــا و مرات ــرداری از جنگل ه ــت و بهره ب ــون حفاظ قان
1348 و اصاحــات بعــدی آن واجــد شــرایط تشــخیص داده 
ــال  ــا ابط ــاح ی ــن اص ــبه و ضم ــازمان محاس ــط س ــده اند توس ش

شکل های  1 و 2- وجود برف روی قله کوه و شروع دوره رویش پوشش گیاهی، نمونه ای از چرای زودهنگام در مراتع 
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شکل 4- تغییر کاربری مرتع به کشاورزی

شکل 3- چرای دام بیش از ظرفیت مرتع
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ــی  ــط متقاض ــع داری، توس ــرح مرت ــا ط ــرا ی ــه چ پروان
ــود.  ــت می ش ــروژه پرداخ ــا پ ــرح ی ــرای ط اج

و  دولتـی  از  اعـم  طـرح  هرگونـه  اجـرای  تبصـره1ـ 
غیردولتـی در محـدوده پروانـه چـرا و طرح هـای موضـوع 
و  حفاظـت  قانـون  اصـاح  قانـون   3 مـاده   1 تبصـره 
و   1348 مصـوب  مراتـع،  و  جنگل هـا  از  بهره بـرداری 
اصاحـات بعـدی آن منوط به رعایـت حقـوق بهره برداران 

خواهـد بـود.
تبصـره 2ـ نحـوه محاسـبه حقـوق بهره بـرداران به شـکل زیر 

خواهـد بود:
 X=  (A×B×C×D×E×K) + G  

X= حقوق بهره برداران )به ریال(
A= تعـداد دام مجـاز منـدرج در پروانـه چـرا یـا طرح هـای 
موضـوع مـاده 3 قانون اصـاح قانون حفاظـت و بهره بـرداری از 

جنگل هـا و مراتـع، مصـوب 1348 و اصاحـات بعـدی آن
B= علوفـه مورد نیـاز یک واحد دامـی در روز )برابر با 1/7 

مرتعی(. علوفه  کیلوگرم 
C= قیمـت یـک کیلوگـرم علوفه خشـک مرتعی )بـه ریال( 

کـه هر سـاله توسـط سـازمان تعیین می شـود.
D= تعـداد روزهـای قابل بهره برداری و تعلیـف دام در مدت 
حداکثـر 15 سـال و درخصـوص طرح هـای موضـوع تبصره 1 
مـاده 3 قانون اصـاح قانون حفاظت و بهره بـرداری از جنگل ها 
و مراتـع، مصـوب 1348 و اصاحات بعدی آن تعـداد روزهای 

قابـل بهره بـرداری و تعلیف دام در مـدت قرارداد. 
E= نسـبت دام مجـاز حذف شـده بـه کل دام مجاز مندرج 
در پروانـه چـرا یـا طرح هـای موضوع مـاده 3 قانـون اصاح 
قانـون حفاظـت و بهره بـرداری از جنگل هـا و مراتـع، مصوب 

1348 و اصاحـات بعدی آن
K= ضریبـی اسـت کـه بـا توجه بـه سـابقه بهره بـرداری، 
کیفیـت و موقعیت مکانی مرتـع و ارزش منطقه ای، محصوالت 
فرعـی شـامل گیاهـان دارویـی و صنعتـی، حفاظـت خاک و 
آب، تنـوع زیسـتی و تعـدد بهره بـردار از 0/5 تا 3 براسـاس 

شـیوه نامه اباغـی سـازمان تعیین می شـود.
ــه  ــاتی ک ــتحدثات و تأسیس ــی و مس G= ارزش اعیان
بــرای پروانــه چــرا ایجــاد شــده اســت و براســاس توافــق 
طرفیــن یا توســط کارشــناس رســمی دادگســتری محاســبه 

می شــود.
مشـاعی  مراتـع  در  واگـذاری  هـر  در  3ـ  تبصـره 
دارای  بهره بـردار  اولویـت  بـا  بهره بـردار  یـک  حداقـل 
کمتریـن دام مجـاز حـذف و پروانـه وی باطـل می شـود.

ایـن  اجـرای  در  اسـت  مکلـف  مـاده 10ـ سـازمان 
آئین نامـه شـیوه نامه های فنـی و اجرایـی الزم را تهیـه و 
بـرای اجـرا بـه واحدهـای اسـتانی و سـتادی ابـاغ کند.

مـاده 11ـ تصویب نامه شـماره 23639/ت26945هـ 
مـورخ 1382/8/14 لغو می شـود.

چالش های قانون پروانه های چرا
باوجـود پیش بینـی راه حل هـای قانونـی بـرای احتمـاالت مختلفـی 
کـه ممکـن اسـت مدیـران مرتـع بـا آن مواجـه شـوند، چـرا آنچه در 
پروانه هـای چـرا پیش بینـی شـده اجـرا نمی شـود )شـکل های1، 2، 

3 و 4(. 
چـرا پروانـه کسـانی کـه بـه مـدت دو سـال تـرک دامـداری 
کرده انـد نه تنهـا باطـل نشـده بلکـه برخـاف قانـون آن را بـه غیـر 
اجـاره می دهنـد؟ مناطقـی کـه پایـداری آنهـا به دلیـل تخریـب از 
بیـن رفتـه و در قانـون، پروانـه چـرا در آنهـا ممنـوع اسـت، چگونه 
دارد؟ ادامـه  آنهـا  زوال  رونـد  و  دام  چـرای  همچنـان  کـه  اسـت 
کـه  متعـددی  مسـائل  از  جامعـی  تحلیـل  و  ارزیابـی  چـرا 
نـدارد؟  وجـود  اسـت،  مرتعـی  اکوسیسـتم های  زوال  زمینه سـاز 
مدیریـت  نیازهـای  ضروری تریـن  از  پایـش  و  ارزیابـی  کنتـرل، 
مراتـع کشـور اسـت. تـا زمانـی کـه ایـن مهـم مـورد توجـه قـرار 
نگیـرد، نظـرات از طـرح مسـائل تکنیکـی و بیـان مسـائل بـر پایـه 
برداشـت های کارشناسـی مبتنـی بر تجـارب پراکنده فراتـر نمی رود.

 آنچـه نیـاز اسـت، دسـتیابی بـه تحلیـل درسـت مسـائل مراتع 
کشـور اسـت؛ تحلیلـی کـه در آن جایـگاه مراتـع در نظـام توسـعه 
کشـور به خوبـی و به صورتـی شـفاف بیـان شـده باشـد؛ تحلیلـی که 
بـه این سـؤاالت پاسـخ بدهد: نظـام ارزش گـذاری مراتـع، کدام یک 
از تولیـدات مرتـع را بـه رسـمیت می شناسـد؟ کارکـرد هـر یـک از 
تولیـدات در توسـعه و پایـداری و بـه تعبیـری در پیشـرفت چگونه 
بایـد دیـده شـود؟ چـه نگرشـی نسـبت بـه مردمـی کـه بهره بـردار 
مرتـع هسـتند در ایـن تحلیـل وجـود دارد؟ مردمـی کـه بهره بـردار 
به طـور  مراتـع  آبادانـی  یـا  ولـی خرابـی  نیسـتند  مراتـع  مسـتقیم 
غیر مسـتقیم اثـرات جـدی بـر زندگـی آنهـا دارد، چـه جایگاهـی 
دارنـد؟ پیامـد تخریـب مراتـع پیدایـش کانون هـای تولیـد ریزگرد و 
همچنیـن مسـتعد شـدن آن بـرای بـروز سـیاب های مخرب اسـت، 
از طرفـی مراتـع در زمـره انفـال اسـت کـه به نوعـی تمـام جامعـه 
نسـبت بـه آن حقوقـی دارنـد،  بخـش بزرگـی از جامعـه نقشـی در 
تخریـب مراتـع ندارنـد،  تضییع حقوق آنـان چگونه باید دیده شـود؟ 
می کننـد  جامعـه  متوجـه  مراتـع  تخریب کننـدگان  کـه  هزینه هایـی 
نسـبت بـه درآمـدی کـه از مراتـع کسـب می کننـد، چقـدر اسـت؟ 
ــش از  ــه بی ــه ای ک ــع، عرص ــه مرات ــبت ب ــد نس ــر می رس به نظ
نیمــی از وســعت کشــور پهنــاور ایــران را دربــر می گیــرد، کمتریــن 
توجــه در نهــاد مســئول مراتــع یعنــی ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 

آبخیــزداری کشــور وجــود دارد. 
پاسـخ بـه سـؤاالت مذکـور کـه پیش نیـاز آن در اختیار داشـتن 
اطاعـات حاصـل از یـک نظـام مسـتمر کنتـرل، پایـش و ارزیابـی 
اسـت، از سـازمان یادشـده انتظـار واقع بینانـه ای نیسـت. باوجـود 
توانمند تـر  به مراتـب  متخصـص  نیـروی  نظـر  از  کشـور  این کـه 
از گذشـته بـوده و اطاعـات پایـه و شـناخت از مراتـع به مراتـب 
بیـش از گذشـته اسـت، حتمـًا ایـن توانایـی بـرای تبدیـل مراتـع از 
نگرانـی  باعـث  آن  تخریـب  از  ناشـی  پیامدهـای  کـه  عرصـه ای 
دارد. وجـود  کشـور،  توسـعه  ارکان  و  منابـع  از  یکـی  بـه  اسـت، 
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