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علی محبی*

مربوطه مشخص خواهد  مستثنیات پالک های  و  ملی  اراضی  تفکیک 
شد، ولی براساس آمارهای موجود، وسعت کل اراضی شهرستان های 
محدوده ریزگرد دشت سیستان  )هامون، نیمروز و هیرمند( 1/57 میلیون 
را  )17/3درصد(  آن  هکتار  مقدار 271536  این  از  که  بوده  هکتار 
از  داده اند  )جدول 1(. سطح مراتع هر یک  به خود اختصاص  مراتع 
شهرستان ها نیز به ترتیب برای شهرستان های نیمروز، هامون و هیرمند 
231908 ، 23316 و 16312 هکتار است. لذا شهرستان نیمروز و 
شهرستان هیرمند به ترتیب دارای بیشترین و کمترین سطح مرتع هستند.

2- وضعیت اعمال مقررات مدیریت مراتع در شهرستان های محدوده 
ریزگرد دشت سیستان

براساس آمار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و 
بلوچستان  )بی نام، 1397 الف( تعداد کل مراتع3 شهرستان، شامل 
تعداد 88 سامان عرفی است که از این تعداد به ترتیب تعداد 42،29 
و 17 مرتع به شهرستان های نیمروز، هامون و هیرمند مربوط است. 
مراتع ممیزی شده شامل 37 سامان عرفی است که از این تعداد سهم 
شهرستان های نیمروز، هامون و هیرمند به ترتیب 19،10 و 8 سامان 
عرفی است، مراتع ممیزی نشده نیز شامل 51 سامان عرفی است 
که از این تعداد سهم هریک از شهرستان های مذکور به ترتیب 23، 
19 و 9 سامان عرفی است. مراتع ممیزی شده و دارای پروانه 
چرا در شهرستان های فوق به ترتیب 52/82،63/61 و 88/89 
شهرستان  سه  بین  در  فوق  مراتب  به  توجه  با  است.  درصد 
مذکور، بیشترین اقدامات قانونی به ترتیب در شهرستان هیرمند، 
 74/71 متوسط  به طور  است.  شده  انجام  هامون  و  نیمروز 
پروانه  دارای  و  ممیزی شده  مراتع دشت سیستان  از  درصد 
چرا هستند. تعداد طرح های مرتع داری در کل دشت، دو طرح 
در شهرستان نیمروز است که یکی از آنها راکد و مابقی در 

مقدمه
ریزگردهای دشت سیستان بحران محیط زیستی با منشأ داخلی و خارجی 
منطقه  اقتصادی،  و  اجتماعی  بهداشتی،  جنبه های  از  پدیده  این  است. 
سیستان را متأثر کرده است. سابقه حضور این معضل در منطقه طوالنی 
است و در دهه اخیر افزون بر ماسه های روان، میزان گرد و غبار نیز 
تشدید یافته است. مشکالت محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی ناشی 
از خشکیدگی تاالب هامون از چالش های فراروی دشت سیستان است. 
تخریب این زیست بوم ها سبب افزایش گرایش به مهاجرت از سیستان 
معیوب  فرایند در چهارچوب یک چرخه  این  شده است. در حقیقت 
عمل می کند که استمرار آن می تواند به فروپاشی نظام های بوم شناختی 
و بی ثباتی جوامع انسانی منجر شود )سید اخالقی و همکاران، 1398(. 
لذا ارائه راهکارهای پیشگیرانه، یا کنترل آن حتی االمکان در محدوده های 
داخلی با مدیریت تحت اختیار، از ضروریات است  )بی نام، 1397 ب(. 
این مهم تنها با شناخت فاکتورهای مؤثر و تعیین سهم هر یک از آنان در 
ایجاد این معضل میسر خواهد شد، یکی از این فاکتورها مدیریت دام و 
مرتع است  )محبی، 1397(. بدین منظور در مطالعات کنترل گرد و غبار 
دشت سیستان، تمامی عرصه های مرتعی و بیابانی آبادی های 5 شهرستان 
واقع در محدوده ریزگرد شامل شهرستان های زابل، زهک، هیرمند، هامون 
و نیمروز مورد بررسی قرار گرفت )سید اخالقی و همکاران، 1398(. 
آبادی های  مراتع  از  در هر یک  مرتع  مدیریت  قوانین  اعمال  وضعیت 
شهرستان های مذکور با استفاده از شیوه مطالعه پیمایشی اسنادی تعیین 
و سرانجام جمع بندی اطالعات و داده ها در کل محدوده دشت انجام شد.

مراتع  سطح  در  مراتع  مدیریت  مقررات  اجرای  وضعیت 
شهرستان های دشت سیستان 

1- سطح مراتع شهرستان های محدوده ریزگرد دشت سیستان
و  سیستان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  گزارش  برابر 
بلوچستان )1397( از بین 5 شهرستان محدوده ریزگرد دشت سیستان 
زابل  و  نیمروز و زهک( زهک  هیرمند،  هامون،  زابل،  )شهرستان های 
به ترتیب به دلیل قرار گرفتن در محدوده ماسه زارها و تقسیم مراتع محدوده 
در بین سایر شهرستان های همجوار، فاقد محدوده مرتعی بودند. ولی 3 
شهرستان نیمروز، هامون و هیرمند دارای اراضی مرتعی هستند. همچنین 
سطح دقیق مراتع شهرستان های دشت سیستان پس از اتمام اقدامات 
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سطح اراضی شهرستان های دارای شهرستانردیف
اراضی مرتعی

سطح مراتع 
)هکتار(

971349231908نیمروز1
49868523316هامون2
10124016312هیرمند3

1571274271536جمع

جدول 1- سطح کل اراضی و سطح مراتع شهرستان های محدوده ریزگرد دشت سیستان
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حال اجرا هستند. به طور کلی در 1/58 درصد از مراتع دشت 
سیستان طرح مرتع داری به اجرا گذاشته شده است )جدول2(.

جمع بندی نتایج حاصل از بررسی وضعیت اعمال قانون مدیریت 
شهرستان   3 در  ریزگرد  تولید  داخلی  کانون های  در  مراتع 
دارای مرتع دشت سیستان نشان داد کل مراتع این دشت شامل 
این تعداد 37 مرتع )42درصد(  از  88 سامان عرفی است که 
دارای اقدامات ممیزی مرتع است. کل مساحت پالک های این 
 93/8( هکتار   558611 که  بوده  هکتار   595461 عرفی  سامان های 
درصد( آن را اراضی ملی به خود اختصاص داده است. براساس پروانه 

دام  تعداد  ممیزی 3 شهرستان،  اقدامات  دارای  مراتع  در  چرای صادره 
موجود 584162 واحد و تعداد دام مجاز نیز 304227 واحد برآورد شده 
است  لذا متوسط نسبت تعداد دام موجود به دام مجاز در زمان صدور 
پروانه های چرا 3/86 برابر بوده است. این عامل در کنار سایر عوامل 
مدیریتی و اقلیمی، می تواند در تشدید تخریب مراتع دشت سیستان مؤثر 
باشد )شکل های 1 و 2(. تعداد بهره برداران دارای پروانه چرا 4715 نفر 
و تاریخ صدور پروانه ها بین سال های 1365 تا 1396 است  )جدول 3(.

نتیجه گیری 
بررسی وضعیت اعمال قانون مدیریت مراتع در کانون های داخلی تولید 
ریزگرد در شهرستان های دارای اراضی مرتعی دشت سیستان نشان داد که 

93/8 درصد از پالک های این مناطق اراضی ملی )مرتعی(، 42 درصد از 
مراتع دارای اقدامات ممیزی و 58 درصد فاقد آن هستند. همچنین براساس 
پروانه چرای صادره در مراتع دارای اقدامات ممیزی، متوسط نسبت تعداد 
دام موجود به دام مجاز در زمان صدور پروانه های چرا 3/86 برابر بوده 
است، لذا می توان چنین استنباط کرد که نخست، به دالیل مختلف، مدیریت 
دولتی در کل سطوح مراتع منطقه اعمال نشده است. دوم، با فرض درستی 
آمار و اطالعات ارائه شده در زمان صدور پروانه های چرا، وجود دام مازاد 
بر ظرفیت مراتع در کنار سایر عوامل مدیریتی و اقلیمی می تواند در تشدید 

تخریب مراتع دشت سیستان و تولید ریزگرد منشأ اثر باشد.

منابع
بی نام، 1397 الف. آمار طرح های مرتع داری و اقدامات ممیزی مرتع در سطح دشت سیستان. 
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شهرستانردیف
تعداد کل مراتع

 )سامان های عرفی(
تعداد مراتع دارای 

اقدامات ممیزی
تعداد مراتع فاقد 
اقدامات ممیزی

اقدامات  دارای  مراتع  درصد 
ممیزی و پروانه چرا

تعداد طرح های 
مرتع داری

درصد مراتع دارای 
طرح های مرتع داری

42192382/6124/76نیمروز1
29101952/6300هامون2
178988/8900هیرمند3

8837512جمع
661/58/.74/71متوسط

جدول2- تعداد مراتع دارای اقدامات ممیزی مراتع به تفکیک شهرستان های محدوده ریزگرد دشت سیستان 

شهرستانردیف
تعداد

کل مراتع

تعداد مراتع دارای 
اقدامات ممیزی 

مرتع

مساحت 
منابع ملی
 )هکتار(

مساحت کل
 )هکتار(

تعداد دام موجود
)براساس پروانه 

چرا(

تعداد دام مجاز
 )براساس پروانه 

چرا(

متوسط نسبت 
تعداد دام موجود 

به مجاز

تعداد
تاریخ ممیزیبهره بردار

1380-42193571663933482724351886311/4426831365نیمروز1
1396-2910182933183241167847586583/399861376هامون2
1394-1781851218872143880569382/9010461365هیرمند3

4715متوسط 88375586115954615841623042273/86جمع

جدول 3- جمع بندی وضعیت اعمال قانون مدیریت مراتع در شهرستان های محدوده ریزگرد دشت سیستان

شکل 2- مراتع تخریب شده دشت سیستان که نسبت به چرای دام حساس و شکل 1- مراتع تخریب شده دشت سیستان، عکس از: افتخاری،1397
شکننده اند، عکس از: فیاض،1397
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