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			مراتع	به	عنوان	بخش	مهمي	از	منابع	طبیعي،	بستری	برای	رشد	و	توسعه	اقتصادی	جوامع	
در	سطوح	خرد	و	کالن	می	باشد.	بهره	برداری	اصولي	از	این	منابع	در	رشد	و	توسعه	اقتصادی	
جوامع	و	کشور	اثر	گذار	می	باشد.	مراتع	و	پوشش	گیاهی	موجود	در	آن،	ارائه	کننده	خدمات	
بسیاری	بوده	که	هر	یک	از	آن	ها	ارزشی	به	مراتب	بیشتر	از	تولید	علوفه	را	داشته	و	برخی	از	
آن	ها	برای	تداوم	زندگی	انســان	ها	حیاتی	می	باشد.	خدمات	و	کارکرد	های	اکوسیستم	های	
مرتعــی	از	دو	جنبــه	بازاری	و	غیر	بازاری	حائز	اهمیت	می	باشــد.	از	خدمــات	بازاری	مراتع	
می	تــوان	به	تولیــد	علوفه،	گیاهان	دارویي	و	صنعتي	و	از	خدمــات	و	کارکردهای	غیر	بازاری	
یا	زیســت	محیطي	می	توان	به	مواردی	نظیر	تغذیه	ســفره	آب	های	زیرزمیني،	جلوگیری	از	
فرســایش	آب	و	خاک،	تولید	اکسیژن،	ترسیب	کربن،	تلطیف	هوا،	حفظ	منابع	ژنتیک،	مقابله	
با	ریزگرد،	توسعه	اکوتوریسم،	کنترل	ســیل	و	تنظیم	جریان	های	هیدرولوژیکی	اشاره	نمود.	
امروزه	مرتع	داری	به	عنوان	یکی	از	علوم	کاربردی	به	دانشی	رو	به	پیشرفت	تبدیل	شده	است.

به	موجب	ماده	2	قانون	حفاظت	و	بهره	برداری	جنگل	ها	و	مراتع	مصوب	1۳46/5/25،	حفظ،	
احیاء،	توسعه	و	بهره	برداری	از	جنگل	ها،	مراتع،	بیشه	های	طبیعی	و	اراضی	جنگلی	ملی	شده	
متعلق	به	دولت	و	بر	عهده	ســازمان	جنگل	ها،	مراتع	و	آبخیزداری	کشــور	اســت	و	به	استناد	
ماده	۳	همین	قانون،	بهره	برداری	از	منابع	مذکور	صرفا در	قالب	طرح	مورد	تصویب	ســازمان	
امکان	پذیر	می	باشــد.	بر	اســاس	تبصره	1	ماده	۳	قانون	حفاظت	و	بهره	برداری	از	جنگل	ها	و	
مراتع	کشــور	و	همچنین	قانون	اصالح	تبصره	)1(	ماده	)47(	قانون	تنظیم	بخشی	از	مقررات	
مالی	دولت	و	مــاده	)10(	آئین	نامه	اجرایی	مصوبات	هیأت	وزیــران	مصوبه	1۳91/01/20،	
برای	هرگونه	بهره	برداری	از	مراتع	باید	پروانه	چرای	دام	صادر	و	همچنین	به	اســتناد	بند	20	
شیوه	نامه	فنی	و	اجرایی	بهره	برداری	از	مراتع	کشور	موضوع	بخشنامه	شماره	99/1/1۳261	
مورخ	1۳99/05/11	و	تبصره	)1(	ماده	)۳(	قانون	حفاظت	و	بهره	برداری	از	جنگل	ها	و	مراتع	

هرگونه	بهره	برداری	در	قالب	طرح	مرتع	داری	می	باشد.	

طرح	مرتع	داری؛	ســندی	اســت	مشــتمل	بر	مجموعه	فعالیت	های	مربوط	به	حفظ،	احیاء	،	
اصالح،	توســعه	و	بهره	برداری	بهینه	از	منابع	که	در	قالب	برنامه	زمانی	و	مکانی	معین	و	نیز	
پیش	بینی	حجم	عملیات	و	برآورد	هزینه	و	در	آمد،	تهیه	و	به	تایید	کمیته	های	فنی	اســتان	ها	
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معاونوزیروریاستمحترم

سازمانمنابعطبیعیوآبخیزداریکشور

به	نمایندگی	ســازمان	جنگل	ها،	مراتع	و	آبخیزداری	کشور	می	رسد.	احاله	مدیریت	مراتع	
در	قالــب	طرح	های	مرتع	داری	به	بهره	برداران	به	عنوان	یک	راه	حل	اساســي	مورد	توجه	
گسترده	قرارگرفته	است.	با	اجرای	این	طرح	ها،	عالوه	بر	انجام	عملیات	اصالحي	و	احیایي	
متناســب	با	شرایط	اقلیمي	و	اکولوژیکي	منطقه،	بهره	برداری	اصولي	همراه	با	سیستم	های	
چرایــي	مناســب	و	با	رعایت	ظرفیت	چرا		انجام	می	شــود.	با	تکیه	بــر	تجارب	حاصله	در	
چنــد	دهه	اخیر		و	بــا	لحاظ	نمودن	نقاط	ضعف،	قوت،	نظرات	کارشناســان	و	متخصصان	
امر،	آخرین	اصالحیه	راهنمای	تهیه	و	اجرای	طرح	های	مرتع	داری	تدوین	و	طی	بخشــنامه	
شماره	99/12/۳0919	مورخ1۳99/10/0۳	شورایعالی	جنگل،	مرتع	و	آبخیزداری	به	کلیه	
اســتان	ها،	ابالغ	گردید.	این	راهنما	مشــتمل	بر	پنج	فصل	اعم	از	تعاریف،	شرح	خدمات،	
روش	شناسي،	فرآیندهاي	تهیه،	تصویب،	احاله	مدیریت	و	اجراي	طرح	مرتعداري	و	نظارت	
می	باشــد.	رویکرد	سازمان	در	شرح	خدمات	جاری	اســتفاده	از	کلیه	پتانسیل	های	موجود	
در	عرصه	طرح	مرتع	داری	در	راستای	کاهش	اتکا	به	پوشش	گیاهی	مراتع	و	ارتقاء	و	بهبود	

معیشت	بهره	برداران	می	باشد.

راهنمای	حاضر	به	عنوان	دســتاوردی	کامل	و	جامع،	حاصل	جلســات	کارشناسی	متعدد	
و	بهــره	گیــری	از	نقدها	و	نظرات	متخصصین	درون	و	برون	ســازمانی	اســت.	تدوین	این	
راهنما	مرهــون	پیگیری،	برنامه	ریــزی	و	تالش	همکاران	دفتر	امور	مراتــع	و	عزیزانی	از	
جمله	کارشناسان	محترم	بازنشسته	و	پیشکسوت	سازمان،	اساتید	محترم	دانشگاه،	موسسه	
تحقیقات	جنگل	ها	و	مراتع	کشــور،	معاونت	آبخیزداری،	امور	مراتع	و	بیابان،	شــورایعالی	
جنــگل،	مرتع	و	آبخیزداری	و	دفتر	آموزش،	ترویج	و	مشــارکت	های	مردمی	می	باشــد	که	

برخود	الزم	می	دانم	از	همگی	آنان	تشکر	و	قدردانی	نمایم.

امید	اســت	که	با	اســتعانت	ازخدواند	متعال	در	راســتای	حفظ	و	بهره	برداری	از	مراتع	به	
عنوان	انفال	و	همچنین	رعایت	حقوق	بهره	برداران،	بیش	از	پیش	موفق	و	موثر	واقع	گردد.
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 «يكي از برجسته ترين كارهاي جهاد سازندگي، نقش آن در جبهه هاي نبرد بوده است. مقام معظم رهبري »   
 كل محترم منابع طبيعي و آبخيزداري استانها مديران

 راهنماي تهيه و اجراي طرح مرتعداري  ابالغموضوع : 
 با سالم و احترام؛

ی و شیوه نامه فن 20ها و مراتع کشور و بند  ت و بهره برداری از جنگلقانون حفاظ 3ماده تکلیف مقرر در در اجرای      

راهنمای تهیه و اجرای " ، به پیوست11/5/99مورخ  99/1/13261ه شماره ، موضوع بخشناماجرایی بهره برداری از مراتع

 ابالغ می گردد. که به تصویب این شورا رسیده است، جهت اجرا "طرح مرتعداری

 
 كيبابائي كفا ستار

 شورايعالي جنگل، مرتع و آبخيزداري رئيس
 

رونوشت: 
جناب آقای منصور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان 

جناب آقای گرشاسبی معاون محترم آبخیزداری، امورمراتع و بیابان 
جناب آقای بازدار معاون محترم برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع 
جناب آقای افالطونی سرپرست محترم معاونت حفاظت و امور اراضی 

جناب آقای نوبخت معاون محترم امور جنگل 
جناب آقای همتی مدیر کل محترم حوزه ریاست، بازرسی و مدیریت عملکرد 

جناب آقای فتاحی اردکانی سرپرست محترم دفتر مهندسی و مطالعات 
جناب آقای  افالطونی مدیر کل محترم دفتر حقوقی 

جناب آقای میرزائی مدیر کل محترم دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی 
جناب آقای سمیعی مدیر کل محترم دفتر روابط عمومی و امور بین الملل 

جناب آقای جمشیدیها مدیر کل محترم دفتر مرکزی حراست 
جناب آقای عباس نژاد فرمانده محترم یگان حفاظت 

جناب آقای منصوری عضو اصلی محترم شورایعالی جنگل،مرتع و آبخیزداری 
جناب آقای امین پور عضو محترم اصلی شورایعالی جنگل، مرتع و آبخیزداری 

جناب آقای سلیمانی اسبوئی عضو اصلی محترم شورایعالی جنگل،مرتع و آبخیزداری 
جناب آقای بدری پور عضو اصلی محترم شورایعالی جنگل،مرتع و آبخیزداری 

جناب آقای موسوی نژاد عضو اصلی محترم  شورایعالی جنگل،مرتع و آبخیزداری 
جناب آقای خلیل پور عضو اصلی محترم شورایعالی جنگل، مرتع و آبخیزداری 

جناب آقای سرداری عضو محترم شورایعالی جنگل،مرتع و آبخیزداری 
سرکار خانم آدبش کارشناس محترم آبخیزداری شورا 
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 دارد

 فتر شوراي عاليآقاي عليپور اونجي مسئول محترم د جناب



شرح خدمات تهیه طرح جنگلکاری اقتصادی 
با مشارکت مردم

بسمهتعالی

سازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریکشور
معاونتامورجنگل

مرکزجنگلهایخارجازشمال

فصل اول:  تعاریف



تعاریفواصطالحاتیکهدراینمجموعهبهکاررفته،بهشرحذیلاست:

1 سازمان:	سازمان	منابع	طبیعی	و	آبخیزداری	کشور	.

2 ادارهکل:	اداره	کل	منابع	طبیعی	و	آبخیزداری	استان	.

3 ادارهشهرستان:اداره	منابع	طبیعی	و	آبخیزداری	شهرستان.

4 مرتع:	اعم	است	از	مشجر	و	غیر	مشجر.

الف(مرتعغیرمشــجر:زمینی	است	اعم	از	کوه	و	دامنه	یا	زمین	مسطح	که	در	فصل	چرا،	دارای	پوششی	
از	نباتات	علوفه	ای	خودرو	بوده	و	با	توجه	به	ســابقه	چرا،	عرفاً	مرتع	شناخته	شود.	اراضی	که	آیش	زراعتاند،	

ولو	آن	که	دارای	پوشش	نباتات	علوفه	ای	خودرو	باشند،	مشمول	تعریف	مرتع	نیستند.

ب(مرتعمشــجر:	اگر	مرتع	دارای	درختان	جنگلی	خودرو	باشد،	مرتع	مشجر	نامیده	می	شود،	مشروط	بر	
آن	که	حجم	درختان	موجود	در	هکتار،	در	شمال	از	حوزه	آستارا	تا	حوزه	گلیداغی	بیش	از	پنجاه	متر	مکعب	

و	در	سایر	مناطق	ایران	بیش	از	بیست	متر	مکعب	باشد.

جنگلدستکاشت:جنگلي	است	که	منشاء	طبیعي	نداشته	و	به	دست	انسان	ایجاد	شده	باشد. .5

مناطــقبحرانی:مناطقی	که	با	توجه	به	روند	تخریبی	منابع	طبیعی،	پایداری	تولید	در	آن	از	دســت	 .6
رفته	و	اســتمرار	بهره	برداری	از	آن	ها	موجب	زیان	های	فراوان	اقتصادی،	اجتماعی	و	زیست	محیطی	به	

منابع	پایه	)آب،	خاک	و	پوشش	گیاهی(	می	گردد.

واحددامي:	هر	رأس	گوســفند	یک	واحد	دامي	محســوب	مي	گردد	و	ســایر	احشــام	با	توجه	به	نیاز	 .7
علوفه	ای	آن	ها	در	مقایسه	با	گوسفند	محاسبه	می	گردند.	)مطابق	تعاریف	ارائه	شده	در	شیوه	نامه	ضوابط	

فنی	و	اجرایی	بهره	برداری	از	مراتع	کشور(

ظرفیتچرا:	حداکثر	تعداد	واحـد	دامی	که	در	مـرتع	مشـخص	و	در	مدت	معین	می	تواند	بهره		برداری	 .8
نماید،	مشروط	بر	آن	که	به	منـابع	پایه	)آب،	خاک	و	گیاه(	لطمه	ای	وارد	نشود.

ظرفیتمرتع:مجموعه	ای	اســت	از	ظرفیت	چرایی	دام	های	اهلی	و	وحشــی	و	کارکردهای	مختلف	 .9
زیست	محیطی	و	اقتصادی	مرتع.

قرقمراتع:عبارت	اســت	از	جلوگیری	از	ورود	دام	و	هر	گونه	بهره	برداری	از	مرتع	با	اهداف	مشخص	و	 .10
برای	مدت	معین.

ممیزیمرتــع:	مجموعه	اقدامات	مربوط	به	تعییــن	محدوده	عرفی،	تعییــن	ظرفیت	چرای	مرتع	و	 .11
شناسایی	مرتع	دار	ذی	صالح	برای	اعطای	پروانه	چرای	دام.	

پروانهچرايدام:مجوزی	است	که	با	در	نظر	گرفتن	ظرفیت	چرای	مراتع	و	تعداد	واحد	دامی	در	یک	 .12
فصل	چرا	به	نام	مرتع	دار	در	هر	منطقه	از	کشور	برای	تعلیف	دام	صادر	می	شود.
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مجریطرحمرتعداری:	دارنده	پروانه	چرای	دام	که	با	تودیع	پروانه	یاد	شــده،	مجوز	طرح	مرتع	داری	 .13
دریافت	می	نماید.

مرتعدار:	شخص	حقیقی	یا	حقوقی	دارنده	پروانه	چراي	دام	یا	مجری	طرح	مرتع	داری	می	باشد. .14

طرحمرتعداري:ســندی	مشــتمل	بر	مجموعه	فعالیت	های	مربوط	به	حفظ،	احیاء،	اصالح،	توسعه	و	 .15
بهره		برداری	بهینه	از	مراتع	که	در	قالب	برنامه	زمانی	و	مکانی	معین	و	نیز	پیـش	بینی	حجم	عمـلیات	و	

برآورد	هزینه	و	درآمد،	تهیه	و	به	تأیید	وزارت	جهادکشاورزی	)سازمان(	می	رسد.

طرحمرتعداریراکد:به	طرح	های	مرتع	داری	اطالق	می	شود	که	حداقل	سه	سال	از	زمان	عقد	قرارداد	 .16
آن	گذشته	است	ولی	مجری	طرح	هیچ	کدام	از	پروژه	های	مندرج	در	طرح	را	اجرا	نکرده	باشد.

ســامانعرفی:	محدوده	معینی	از	عرصه	های	منابعطبیعی	است	که	به	طور	عرفی	توسط	یک	یا	چند	 .17
مرتع	دار	مورد	بهره	برداری	قرار	میگیرد	و	توسط	هیأت	ممیزی	مشخص	و	معین	می	گردد.

داممجاز:تعداد	واحد	دامی	است	که	برابر	ظرفیت	چرایی	مرتع	توسط	هیأت	ممیزی	تعیین	و	در	زمان	 .18
مشخص	وارد	مرتع	گردد.

تنســیقمرتع:	تعیین	و	مشــخص	نمودن	محدوده	بهره		برداری	فرد	یا	گروهی	از	مرتع	داران	از	سایر	 .19
مرتع	داران	همان	مرتع	که	توســط	هیأت	ممیزی	و	یا	در	صورت	ضرورت	توسط	هیأت	منتخب	مدیرکل	

)	پس	از	ممیزی(	و	یا	توافق	مرتع	داران	سامان	های	عرفی	مشاعی	انجام	می	شود.

واحداقتصادی:	ســطحی	از	مرتع	اســت	که	با	دارا	بودن	توان	تولید	علوفــه	مورد	نیاز	تعداد	2۳0	 .20
واحد	دامی	برای	یک	فصل	چرا،	قادر	اســت	از	نظر	اقتصادی،	نیازهای	معیشتی	یک	خانوار	بهره	بردار	
از	مرتع	را	در	حد	متوســط	تامین	نماید.	تعداد	واحد	دامی	مذکور	با	توجه	به	شــرایط	زمانی	و	مکانی	

قابل	تعدیل	است.

فصلچرا:	به	مدت	زمان	مناسبی	گفته	می	شود	که	با	توجه	به	شرایط	اکولوژیک	و	عرف	محل	با	رعایت	 .21
اصول	بهره		برداری	پایدار،	توسط	هیأت	ممیزی	مراتع	برای	تعلیف	دام	از	مرتع	تعیین	می	گردد.

حقوقبهرهبرداران:	حقوقی	که	به	واســطه	صدور	پروانه	چرای	دام	و	یا	از	طریق	انعقاد	قرارداد	اجرای	 .22
طرح	هــای	موضوع	تبصره	)1(	ماده	)۳(	قانون	اصالح	قانون	حفاظت	و	بهره	برداری	از	جنگل	ها	و	مراتع،	

مصوب	1۳48	و	اصالحیه	های	بعدی	آن	برای	اشخاص	ایجاد	می	گردد.

دســتگاهدولتی:	با	توجه	به	تعاریف	مندرج	در	مواد	2	و	4	قانون	مدیریت	خدمات	کشوری،	مصوب	 .23
1۳86و	همچنین	مواد	۳	و	4	قانون	محاســبات	عمومی	کشور،	مصوب	1۳66،	واحد	سازمانی	مشخصی	
اســت	که	به	موجب	قانون	ایجاد	شــده	و	یا	می	شود	و	با	داشتن	اســتقالل	حقوقی،	بخشی	از	وظایف	و	
اموری	را	که	بر	عهده	یکی	از	قوای	ســه	گانه	و	ســایر	مراجع	قانونی	است	انجام	می	دهد.	در	مورد	اسامی	
شــرکت	های	دولتی،	اداره	کل	می	تواند	فهرست	شــرکت	های	دولتی	مندرج	در	پیوست	قوانین	بودجه	

سنواتی	را	مالک	عمل	قرار	دهد.
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شرح خدمات تهیه طرح جنگلکاری اقتصادی 
با مشارکت مردم

مقدمه

بااســتنادبهمــاده3قانونحفاظتوبهرهبــرداريازجنگلها

ومراتعكشــورمصــوب1346/5/25واصالحــاتبعدیآن،

هرگونهبهرهبرداريازمنابعطبیعی،منوطبهتهیهواجرايطرح

گردید.اینشرحخدمات،درراستایقانونمذكورواجرایبند

20شــیوهنامهفنــیواجراییبهرهبرداریازمراتعكشــوروبا

هدفتشریحوشفافسازیباتاكیدبررعایتكلیهفرآیندهای

تهیه،تصویــب،احالهمدیریت،نظارتواجــرایطرحهایمرتع

داری،تدوینگردیدهاست.امیداستبابهرهگیریازچارچوب

ارائــهشــده،ازاقداماتســلیقهای،پرهیزوكلیــهفرآیندها

شفافگردد.

فصل دوم:  

شرح خدمات تهيه طرح  های مرتع داری 



1-خالصهطرح 

	شامل	موقعیت	و	مساحت	طرح،	تعداد	خانوار	مرتعدار،	تعداد	دام	موجود	و	مجاز،	فاصله	سامان	عرفی	تا	مرکز	
شهرستان،	شماره	پالک	ثبتی،	میانگین	بارندگی	سالیانه،	نام	تیپ	یا	تیپ		های	گیاهی،	نام	محصول	فرعی	مرتع،	
مهم	تریــن	اقدامات	اصالحی	و	احیایی	مرتع	به	تفکیک	حجم	عملیات،	مجموع	هزینه		های	طرح	در	طول	دوره	

اجرا،	مجموع	درآمدهای	ناخالص	طرح	و	درآمد	خالص		طرح	در	طول	دوره	اجرا،	حقوق	دولتی	و	...	.	

2-اهدافطرح

1-2-اهدافکلیشامل:حفظ،	احیاء،	توسعه	و	بهره	برداری	از	منابع	پایه	آب،	خاک	و	گیاه،	کاهش	فشار	
بر	عرصه	های	مرتعی	است.		

2-2-اهدافجزییشــامل:	بهبود	و	افزایش	پوشــش	گیاهی	مرتع،	افزایش	درآمد	و	بهبود	معیشــت	
بهره	برداران	و	اســتفاده	از	کلیه	پتانســل	های	موجــود	در	عرصه	با	تاکید	بر	حفــظ	کاربری	اراضی،	تحقق	

پتانسیل	ها	برابر		ضوابط	و	دستورالعمل	ها

3-جمعآوریاطالعات

1-3-وضعیتمالكیتواجرایمقررات:

1-1-3-	ســوابق	ثبتي،	شماره	پالک،	وضعیت	اجرای	ماده	یک	قانون	ملی	شدن،	ماده	56	قانون	حفاظت	و	
بهره		برداري	از	جنگل	ها	و	مراتع	کشور	و	ماده	2	قانون	حفظ	و	حمایت	از	منابع	طبیعی	و	ذخایر	جنگلی	
کشــور،	اجرای	مقررات	ماده	1۳	و	۳9	قانون	حفاظت	و	بهره	برداری	از	جنگل	ها	و	مراتع	کشــور	مصوب	

1۳46/5/25	مجلس	با	آخرین	اصالحات	و	سایر	موارد	قانوني.	
2-1-3-	تعیین	میزان	مستثنیات	و	مستحدثات	با	استفاده	از	پرونده		هاي	اداره	ممیزي	و	حد	نگاری	اداره	کل	

3-1-3-میزان	اراضي	تخصیصی	در	محدوده	طرح
4-1-3-	جانمایی	ســطوح	تخصیصی	یا	احاله	مدیریت	شده	سنوات	قبل	بر	روی	نقشه،	ارائه	جدول	شامل	
نوع	کاربری،مشــخصات	مجری	)شخص	حقیقی	یا	حقوقی(،	مســاحت،	درصد	پیشرفت	فیزیکی،	سال	

تخصیص	عرصه	
5-1-3-	جانمایی	مرز	پالک	یا	پالک	های	ثبتی	در	نقشه	سامان	عرفی

2-3-مروريبرسوابقبهرهبرداريوطرحهایمنابعطبیعی:
1-2-3-شناسنامه	مرتع	بر	اساس	آخرین	ممیزي	و	آخرین	تغییرات	به	همراه	ثبت	کد	ملی	مجریان		
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2-2-3-خالصــه	کتابچه	هر	گونه	طــرح	مدیریت	منابع	طبیعی	در	عرصه	اعــم	از	طرح	مرتع	داری،	طرح	
بهره		بــرداری	و	یا	طرح	های	بیابان	زدایی،	آبخیزداری	و	آبخوان	داری،	جنگل	داری	و	جنگل	کاری،	ارزیابی	

طرح	اجرا	شده	از	ابعاد	فنی	و	اقتصادی،	و	بررسی	برنامه		های	مصوب	و	اجرا	شده	در	طرح	قبلی	
3-2-3-جانمایی	نقشه	ایل	راه	ها	و	راه	های	دسترسی	در	طرح	)حرایم	قانونی(

4-2-3-	شناسایی	و	جانمایی	یورت،	سرپناه،	ابنیه	و	منابع	آبی	موجود	در	طرح	)اعیانی(	
5-2-3-	شناسایی	و	جانمایی	مناطق	چهارگانه	محیط	زیست	موجود	در	محدوده	طرح

3-3-وضعیتاجتماعياقتصادي:
1-3-3-بررسي	ساختار	اجتماعي	مرتعداران	)روستایی،	عشایري،	ساکن،	کوچنده،	نیمه		کوچنده	و...(

2-3-3-	بررسي	میزان	وابستگي	دام	و	مرتعداران	به	مرتع
3-3-3-	تعیین	میزان	برخورداری	هر	یک	از	خانوارها	از	ســرمایه	های	انسانی،	اجتماعی،	فیزیکی،	مالی،	

طبیعی	و	استراتژی	های	معیشتی
4-3-3-	شناسایی	نحوه	رفع	تعارضات	در	صورت	بروز	اختالف	میان	بهره	برداران

5-3-3-شناسایی	روش	های	مرسوم	معرفی	نماینده	بهره	برداران
6-3-3-شناسایی	نحوه	ارتقاء	تعامل	میان	بهره	برداران	با	هم	و	با	نهادهای	محلی
7-3-3-	شناسایی	میزان	آسیب	پذیری	بهره	برداران	و	راهکارهای	ارتقاء	تاب	آوری

4-اوضاعطبیعي

	شامل	موقعیت	در	شهرستان	و	حوزه	آبخیز	و	مساحت،	فیزیـــوگرافی	)	طبقات	ارتفاعی،	شیب	و	جهت(،	
شکل	زمین،	نوع	کاربري	اراضی،	نوع		اقلیم،	میزان	بارندگی،	دما،		وضعیت	خشکسالی،	ترسالی	و	سرمازدگی،	

نوع	سازند	زمین		شناسی،	تیپ	اراضی،	نوع	خاک	و	منابع	آب	به	همراه	نقشه		های	مربوطه	

درفرآیندبازنگریطرح،نیازیبهانجاممطالعاتعمومیموضوعبند4نبودهواقدامدر
خصوصسایربندهاضروریاست.

5-مطالعهپوششگیاهي

1-5-تیپ		بندی	مرتع	و	تهیه	نقشه	پوشش	گیاهی
2-5-	تهیه	لیست	فلورستیک	

3-5-	آماربرداری	از	پوشش	گیاهی	و	اندازه		گیری	پوشش	تاجی،	ترکیب	گیاهی	،	تراکم،	فراوانی	گونه		های	گیاهی
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4-5-	اندازه		گیری	مقدار	تولید	گونه		های	مورد	چرای	دام	و	گیاهان	دارویی	و	خوراکی
5-5-	تعیین	شایستگی،	وضعیت	و	گرایش	مرتع

6-5-تعیین	ظرفیت	چرای	بلند	مدت	مرتع

6-استفادهازسایراستعدادها

1-6-پتانسیلهایموجوددرحیطهوظایفواختیاراتسازمان
	شــامل	بهره		برداری	از	گیاهان	دارویی،	صنعتي	و	خوراکی،	زراعت	چوب،	احیاء	و	توســعه	مراتع	مشجر	با	
گونه	های	درختی	و	درختچه	ای	بومی	موجود	در	منطقه	)از	قبیل	انجیر	کوهی،	ارغوان،	آکاســیا،	انار	وحشی،	
سماق،	عناب،	سنجد،	زرشک،	بنه،	زیتون،	چریش،	کنار،	گز	روغنی،	نسترن	وحشی،	گالبی	وحشی،	زالزالک،	
بادام	کوهی،	مورد،	دافنه(،	علوفه	کاری،	مدیریت	جنگل	های	دســت	کاشــت	بیابانی،	شناســایی	و	مدیریت	

ذخیره	گاه	های	مرتعی	و	جنگلی	موجود	در	عرصه	طرح

2-6-سایرپتانسیلها
نظیر:گردشگری،	زنبورداري،	پرواربندی	دام،	پرورش	حیات	وحش،	پرورش	ماکیان،	آبزي		پروري،	استفاده	از	

انرژي		هاي	نو	)انرژي	باد،	خورشید،آب(	و...	
)تدوین	هریک	از	پتانسیل	های	فوق	الذکر	تابع	ضوابط	و	دستورالعمل	های	جاری	واحدهای	مربوطه	می	باشد(

7-شناساییومدیریتریسک

7-1-شناسایی	و	جانمایی	تخریب		هاي	موجود	در	عرصه	
7-2-	شناسایی	و	جانمایی	مناطق	بحرانی	از	نظر	عوامل	تخریب	)آتش		سوزی،	آفات	و	امراض	و	غیره(

7-3-شناسایی	ریسک	ها	و	مخاطرات	اقلیمی	و	آفات	و	بیماری	های	گیاهی	و	دامی

8-برنامهریزي

1-8-برنامههايمدیریتيوحفاظتی:
1-1-8-تعیین	مناطق	قرق	و	ذخیره		گاه	گونه		های	ممنوع		القطع	یا	در	حال	انقراض		

2-1-8-تعیین	زمان	آمادگي	مرتع		
3-1-8-تعیین	روش	مرتع	داری	و	سیستم		های	چرایی	با	توجه	به	وضعیت	و	گرایش	مرتع	

4-1-8-	مکان		یابی	به			منظور	پراکنش	صحیح	منابع	آب	شرب	دام	و	سایر	مصارف	مندرج	در	کتابچه	طرح
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5-1-8-	پیش		بینی	ایجاد	کمربند	حفاظتی	در	مرز	اراضی	ملی	و	مستثنیات	اشخاص	با	مشارکت	بهره		برداران
6-1-8-	پیش		بینی	تامین	ســوخت	مورد	نیاز	با	مشارکت	بهره		برداران	)تامین	سوخت	و	ادوات	مورد	نیاز	در	

راستای	تغییر	الگوی	مصرف،	خصوصاً	انرژی	های	نو(
7-1-8-	پیش		بینــی	احداث	آتش	بر	و	مدیریت	افزایش	علوفه	ناشــی	از	ترســالی،	به			منظور	جلوگیری	از		

آتش	سوزی
8-1-8-پیش		بینی	اقدامات	مقابله	با		آفات	و	امراض	

2-8-پروژههایبیولوژیکوبیومكانیک:
1-2-8-تعیین،تفکیکعرصهوتشریحپروژههایبیولوژیکوبیومکانیک)جدول1(

 درپیــشبینــیبرنامههاعــالوهبرنكاتفنی،اخذنظراتبهرهبردارانواســتفادهاز
دانشبومیوتنظیمصورتجلسهبابهرهبردارانتوسطتهیهكنندهطرحضروریاست.

جدول1-عملیاتبیولوژیک،بیومكانیک،مدیریتی
واحدردیفواحدردیف

1

بیولوژیک

هكتارمرمتبیولوژیكی13هكتاربذركاری

ذخیرهنزوالت14هكتاربذرپاشی2
بابذرپاشی

هكتار

15هكتاركپهكاری3

مدیریتی

احداثمخزن
وسطحعایق

مورد

باباحداثمنبعذخیرهآب16هكتاربوتهكاری4

مترخریدوتهیهلوله17هكتارنهالكاری5

تبدیلدیمزارهای6
كمبازدهورهاشده

باباحداثآبانبار18هكتار

دستگاهاحداثآبشخوار19اصلهتولیدنهال7

دهنهچاهمالداری20هكتاركودپاشی8

9

بیومكانیک

دهنهمرمتچشمه21هكتارهاللیآبگیربابذركاری

هكتارحفاظتوقرق22هكتاربانكت10

هكتارمراقبتوآبیاری23هكتارچالهفلسیبابذركاری11

پیتینگ12
)چالهچولهكردن(

هكتار
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3-8-برنامههايبهرهبرداري:
1-3-8-تعیین	و	تفکیک	عرصه	طرح	براي	توســعه	و	احیاء	رویشگاه	گونه		های	دارویی،	صنعتی	و	خوراکی	

با	ارائه	نقشه	موقعیت	و	مساحت	عملیات	
2-3-8-تشریح	شیوه	بهره		برداری	و	توسعه	گونه		های	دارویی،	صنعتی	و	خوراکی

3-3-8-طراحی	و	ارائه		نقشــه	موقعیت	مکانی	ســکوی	اســتقرار	چادر،	کانکس	سیار	یا	سازه	های	سبک	
موقتی،	سرویس	بهداشتی	در	محل	های	شناسایی	شده	در	بند	4-2-۳

4-3-8-پیش	بینی	و	برنامه	ریزی	پتانسیل	های	موضوع	بند	6	
4-8-زمانبندیومحاسبهافزایشتولید:

1-4-8-تهیه	جدول	زمان	بندي	ساالنه	پروژه		ها	به	همراه	نقشه	در	طول	دوره	طرح
2-4-8-	برآورد	میزان	افزایش	تولید	ناشي	از	اجرای	کلیه	پروژه		ها	در	طول	دوره	طرح	و	ارائه		جدول	تولید		

ساالنه	دوره	طرح	
8-5-تدوینبرنامهمقتضیمدیریتریسکمشتملبرآمادگی،كاهشریسکوواكنش

دربحرانبرایمخاطراتشناساییشدهدربند3-7

9-برآوردهزینهها،درآمدها،توجیهاقتصادیومحاسبهحقوقدولتی

1-9-	برآورد	هزینه		ها	و	سرمایه		هاي	ثابت	و	متغیر	و	فعالیت	های	دامداران
2-9-	پیش		بینی	هزینه	تهیه	طرح	و		بکارگیری	ناظر	طرح	در	فصل	بهره		برداری	طی	دوره	اجرای	طرح

3-9-	برآورد	درآمدهاي	حاصل	از	افزایش	تولید	علوفه	مرتعي	به	تفکیک	سال	و	دوره	طرح	
4-9-برآورد	درآمدهاي	حاصل	از	سایر	پتانسیل	های	پیش		بیني	شده	در	طرح	

5-9-مقایسه	کلیه	درآمدها	و	هزینه		ها	در	دوره	اجراي	طرح
6-9-توجیه	اقتصادی	طرح

7-9-	محاسبه	حقوق	دولتی	بر	اساس	بخش	نامه		های	صادره	سازمان

10-مستندسازی،نظارت،پایشوارزیابی

1-10-	انتخاب	منطقه	معرف	در	هر	تیپ	گیاهي	)مستندسازی(
2-10-	پیش		بیني	و	تعیین	مختصات	جغرافیایی	ترانسکت	ثابت	در	هر	منطقه	معرف

3-10-	پیش		بیني	نقطه	ثابت	عکس	برداري	
4-10-	پایش،	ارزیابی	و	شناسایی	تغییرات	اقتصادی،	اجتماعی	و	اکولوژیک

5-10-تهیه	جدول	شــاخص	های	وضع	موجود	شامل:	درصد	تاج	پوشش،	ترکیب	گیاهی،	وضعیت،	ظرفیت،	
گرایش	به	تفکیک	تیپ	های	گیاهی	
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شرح خدمات تهیه طرح جنگلکاری اقتصادی 
با مشارکت مردم

فصل سوم:  

روش شناسی تهيه طرح  های مرتع داری



	دراینفصـلنـکاتوروشهایموضوعسرفصل	هایمصوبشرحخدماتبهمنظوروحدت
رویـهدرتهیهوتنظیـمکتابـچهطـرحمرتع	داریبهشرحزیرارائهمی	گردد:

11-نامومساحتطرح

	نام	طرح	بر	روی	جلد	کتابچه	به	طور	کامل	و	مطابق	با	نام	قید	شــده	در	پرونده	ممیزی	مرتع	باشــد	و	در	
خصوص	قید	مساحت	روی	جلد	باید	به	صورت	زیر	عمل	کرد.
مساحتمندرجبررویجلدکتابچهطرحبرابراستبا:

مساحت	جاده	آسفالته	و	شوسه	+	مساحت	مستثنیات،	مستحدثات	و	واگذاری	های	قانونی(	-	مساحت	کل	
=	مساحت	روی	جلد	کتابچه	طرح	)هکتار(

12-فهرستاسامیمرتعداران

	براساس	آخرین	ممیـــزی	و	پروانه	صـــادره	باشد	در	ممیزی	های	قدیمی	ستونی	هم	با	عنوان	کد	ملی	
مرتعدار	/	مرتعداران	در	جدول	درج	شــود.	تاکید	می	شود؛	هیچ	گونه	دخل	و	تصرفی	در	اطالعات	شناسنامه	
مرتــع	صورت	نگیرد	و	چنانچه	نقل	و	انتقاالتی	صورت	گرفته	اســت	در	هنگام	نگارش	طرح	مورد	توجه	قرار	

گرفته	و	اعمال	شود.

13-تهیهنقشــهپوشــشگیاهیدرشــرایطموجودبهتفكیــکدرمقیاس
1:50000ویا1:20000

	مطالعات	مربوط	به	پوشــش	گیاهي	با	استفاده	از	نقشه		های	1:50000	سازمان	نقشه		برداري	و	در	صورت	
وجــود،	با	بهره		گیــری	از	عکس		هاي	هوایي،	به		منظور	تفکیک	مراتع	از	ســایر	اراضي	و	هم	چنین	جدا	کردن	
مناطق	پوششي	همگن	)تیپ		هاي	مرتعي(	به	صورت	کار	میداني	و	حضور	در	عرصه	و	در	نظر	گرفتن	مقیاس	
مطالعه،	صورت	مي		گیرد.	براي	دستیابي	به	اطالعات	مورد	نیاز	در	جهت	ارایه	گزارش	بر	اساس	سرفصل		هاي	
مندرج	در	شرح	خدمات،	دقت	در	انجام	عملیات	میدانی	بسیار	ضروري	است.	لذا	در	انجام	مطالعات	میدانی،	

انطباق	اطالعات	با	واقعیت	هاي	موجود	در	عرصه	مدنظر	قرار	دارد	که	به	شرح	زیر	انجام	خواهد	گرفت.

14-شناسایيوارائهلیســتگونههايگیاهيوتعییناهمیتنسبیگونهها
بــهتفكیکتیپهایگیاهیوتعیینگونههايدارویی،خوراکی،صنعتي،در

حالانقراضوآندمیک

	در	رابطه	با	تهیه	لیســت	فلورســتیک	منطقه،	ضمن	ارائه		لیســت	کاملی	از	فلور	منطقه،		باید	جدولی	با	
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مشــخصات	نام	علمی	)خانواده،	جنس،	گونه(،	نام	محلی	یا	فارســی،	فرم	رویشــی	)درخت،	درختچه،	بوته،	
فورب،	گندمیان	و	شبه	گندمیان(،	طول	عمر	)یک	ساله،	دو	ساله،	چند	ساله	و	دایمی(	و	کالس	خوشخوراکی	

گونه		ها	)کالسI،	کالسII،	کالسIII	قابل	چرا		و	کالس	III	غیر	قابل	چرا(	تهیه	گردد.	
کالس			خوشــخوراکي	گونه		ها،	با	اســتناد	به	نتایج	طرح	علوفه	قابل	برداشت	مراتع	کشور	)	انتشارات	موسسه	
تحقیقات	جنگل	ها	و	مراتع	کشور(	و	مقاالت	چاپ	شده	در	نشریات	علمی	و	هم	چنین	دانش	بومی،	در	مراحل	
مختلف	رشــد،	برای	دام	غالب	چرا	کننده	در	مراتع	منطقه	مشــخص	خواهد	شد.	ضمن	اینکه	جهت	استفاده	

مشترک	دام،	الزم	است	که	کالس	خوشخوراکی	گونه		ها،	برای	هر	نوع	دام	در	نظر	گرفته	شود.	

15-تیپبنديمرتعوتعیینمحدودهآنهابهتفكیکتیپهایگیاهیوتهیه
نقشهتیپهايمرتعي

	عملیات	مرتع	گردشــي	و	بازدیــد	میدانی	از	کل	منطقه	به		عمل	آمده	و	اراضي	مرتعي،	از	ســایر	اراضي،	
تفکیــک	و	مناطق	غیرقابل	بهره		برداري	نیز	در	عرصه		هاي	مرتعي	مشــخص	گردد.	در	ضمن	این	عملیات،	بر	
اساس	نمود	ظاهري	)فیزیونومی(،	تیپ		هاي	گیاهي	با	پوشش		هاي	گیاهي	همگن،	از	یکدیگر	تفکیک	مي		گردد.	
در	این	روش	براساس	غالب	بودن	دو	یا	سه	گونه	مهم	در	منطقه	که	معرف	تیپ	مي		باشد،	این	عرصه		ها	از	هم	
تفکیک	مي	گردد.	تیپ		هاي	گیاهي،	به		عنوان	عرصه		هاي	مطالعاتي	بوده	و	اطالعات	مورد	نیاز	شــرح	خدمات،	
بــه	صورت	مســتقل	در	آن	ها	صورت	گرفته	و	اندازه		گیري	هاي	الزم	در	آن	هــا	انجام	خواهد	گرفت.	در	ضمن	
انجام	مرتع	گردشــي،	لیست		برداري	از	گونه		هاي	مرتعي	موجود	در	کل	عرصه	انجام	گرفته	و	لیست	مقدماتي	
گونه		هاي	موجود	در	مراتع	منطقه	مطالعاتي،	شناسایي	و	در	صورتي	که	گیاهاني	در	مرتع	وجود	داشته	باشند	
که	براي	گروه	مطالعاتي،	ناشــناخته	باشند؛	نمونه		برداري	شده	و	براي	نام	گذاري	و	شناخت	صحیح،	به	مراکز	

علمي	مربوطه	ارایه	مي		گردد	و	سپس	لیست	گیاهان	موجود	در	عرصه	طرح،	مشخص	مي		شود.

درنامگذاریتیپهاباتوجهبهاهمیتتاجپوشــشدرحفظخاکوافزایشتولید،میزانتاج
پوششمالکعملقرارگیرد،نهسایرپارامترهانظیرترکیبگیاهیو....

	گونه	اول	تیپ،	گونه		اي	اســت	که	بیش	ترین	تاج	پوشــش	را	در	ترکیب	گیاهي	داشته	باشد	و	گونه	دوم	یا	
گونه		هاي	بعدي،	به	شــرطی	در	نامگذاري،	منظور	مي		گردند	که	بیش	از	50	درصد	تاج	پوشــش	گونه	اول	را	
داشته	باشــد.	در	نام	گذاری	تیپ	های	گیاهی،	از	گیاهان	چند	ساله	استفاده	شود.	تنها	در	صورتی	که	گیاهان	
چندساله	در	مرتع	حضور	نداشته	باشند،	از	گیاهان	یکساله	مي		توان	در	نامگذاري	تیپ	گیاهی	استفاده	نمود.	
در	صورت	حضور	توامان	گونه		هاي	یکساله	و	چندساله،	در	هر	شرایطي،	ابتدا	گونه	چند	ساله		اي	که	بیشترین	
درصد	تاج	پوشش	را	در	بین	گیاهان	چند	ساله	دارد،	به		عنوان	گونه	اول	و	بعد	گونه		هاي	یکساله	در	نام	گذاري	
آورده	مي		شوند.	در	نام	اختصاری	تیپ	های	گیاهی،	از	دو	حرف	اول	جنس	و	دو	حرف	اول	گونه	استفاده	شود.	
حرف	اول	جنس	با	حرف	بزرگ	نمایش	داده	شود.	جنس	و	گونه	با	نقطه	از	هم	تفکیک	و	بین	گونه	اول	و	دوم	

با	خط	تیره	فاصله	گذاشته	شود.	نام	های	علمی	در	متن	با	فونت	ایتالیک	آورده	شود.

    Bromus tomentellus – Phlomis olivieri Br.to – Ph.ol بهعنوانمثال؛
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جدول1-فرمتهیهلیستفلورستیک

نامعلمیردیف
نامناممحلینامخانوادهگونه

رویشی
كالسخوشخوراكیبرایدامغالب

زادآوریچراكنندهدرمراتعمنطقه

16-تعیینوضعیتمرتع

	در	تعیین	وضعیت	مرتع	در	صورت	وجود	منطقه	شــاهد	یا	قرق	و	منطقه		ای	که	به	شرایط	ایده		آل	رسیده	
باشــد،	مي		توان	از	روش	کلیماکس	و	در	غیر	این	صورت	در	مناطق	خشــک	و	نیمه	خشــک	و	یا	به	عبارتي	
بوته		زارها	از	روش	چهار	فاکتوره	اصالح	شده		و	در	مناطق	مرطوب	و	نیمه	مرطوب	و	یا	به	عبارتي	گراسلند	ها	

از	روش	شش	فاکتوره	استفاده	گردد.	

جدول2-جدولامتیازعاملدرصدتاجپوششدرروشچهارفاكتوره
درصدتاج
10<4540353025201510<50پوشش

10987654321امتیاز

	از	آن	جــا	که	این	روش	در	مناطق	خشــک	و	نیمه	خشــک	بکار	مي	رود	و	با	توجــه	توان	محدود	مراتع		
نمي	توان	در	شــرایط	طبیعي	در	این	عرصه	ها	تاج	پوشــش	50	درصد	را		متصور	بود.	لذا	الزم	اســت	در	این	
مناطق	بر	اساس	توان	رویشگاه	امتیازات	اصالح	گردد.	براین	اساس	جداول	زیر	پیشنهاد	گردیده	که	با	توجه	
به	شــرایط	اکولوژیک	کشور	در	فاکتور	مربوط	به	درصد	پوشــش	گیاهي	تغییراتي	اعمال	شده	و	در	خصوص	

ترکیب	گیاهي	نیز	به	مرغوبیت	گیاهان	توجه	شده	است.	

جدول3-جدولاصالحامتیازدرصدتاجپوششدرمناطقمختلف
مناطقمرطوبمناطقاستپيمناطقنیمهاستپی

امتیازدرصدتاجپوششامتیازدرصدتاجپوششامتیازدرصدتاجپوشش

501040108010
459359759
408308658
357257607
306206556
255155505
20410444
15383303

10252202

0كمتراز110كمتراز15كمتراز10
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مجموعه	امتیازاتي	که	از	چهار	عامل	به	دســت	مي	آید،	با	جدول	تعیین	وضعیت	مرتع	)جدول	4(	مقایســه	و	
وضعیت	مرتع	تعیین	مي	گردد.

جدول4-طبقهبندیامتیازاتدرروشچهارفاكتوره

مجموعامتیازاتوضعیتمرتع

)Excellent(  50-46عالي

)Good( 45-38خوب

)Fair(37-31متوسط

)Poor(30-20ضعیف

)Very Poor( كمتراز20خیليضعیف

17-تعیینگرایشمرتع

	گرایش	با	استفاده	از	روش	ترازوي	گرایش	تعیین	گردد.	

18-تعیینتولیدمرتع

	براي	تعیین	میزان	تولید	مرتع	از	روش	قطع	و	توزین	استفاده	مي	گردد.	براي	انجام	این	امر	از	روش	نمونه	
برداري	و	پالت	هاي	اندازه	گیري	استفاده	مي	گردد.	بدیهي	است	در	این	اندازه	گیري	میزان	تولید	زنده	در	واحد	

سطح	هر	تیپ	مشخص	مي	گردد.

19-تعیینظرفیتدرازمدتمرتع

	پس	از	محاسبه	تولید	و	با	درنظر	گرفتن	کالس	خوشخوراکی	گونه	های	گیاهی	برای	دام	غالب	چرا	کننده	
در	مراحل	مختلف	رشــد	و	ضریب	برداشت	مجاز	هرگونه	گیاهي	در	صورتي	که	اطالعات	الزم	وجود	نداشته	
باشــد	در	صورت	عدم	وجود	ضرایب	فوق	از	روش	50	درصد	داشــت	و	50	درصد	برداشت	تولید	علوفه	قابل	
بهره	برداري	هر	تیپ	مشخص	و	با	در	نظر	گرفتن	میزان	علوفه	مورد	نیاز	هر	دام	در	سال،	ظرفیت	هر	تیپ	در	
هکتار	در	روز	و	در	هر	هکتار	در	ماه	A.U.M/H ونهایتاً	با	توجه	به	فصل	و	مدت	مناســب	بهره	برداري	براي	

هر	دوره	بهره	برداري	مشخص	مي	گردد.	
درمراتعمشجر،تولیدپوشــشدرختیبهمنظوربهرهبرداریدرمدیریتمرتعدرخشکسالی

منظورگردد.
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20-اندازهپالت،طولترانسكتوتعدادنمونه

	در	نمونه	گیــری	با	توجه	به	ســاختار	و	تراکم	گیاهان	بایســتي	اندازه	پالت	را	مشــخص	نمود	و	هر	چه	
پوشش	متراکم	تر	و	اندازه	گیاهـــان	کوچـــک	تر	باشد	از	پالت	هاي	کوچک	تر	استفاده	مي	گردد.	به	طور	کلي	
حداقل	اندازه	پالت	در	گراسلندها	یک	متر	مربعي،	در	بوته	زارها	چهار	متر	مربعي،	در	بــــوته	زارهاي	تنـــک	
و	درختچـــه	زار	10	متــر	مربعي	مي	باشــد.	بــــرای	تعـیین	تعداد	پـالت	نیز	با	رعـایت	روش	های	علـمـي	
مناســب	)ترسیمی	یا	آماری(	انتخاب	گردد	تا	از	نظر	آماری	اطالعات	قابل	اطمینانی	به	دست	دهد.	همچنین	
براي	تعیین	حداقل	طول	خط	ترانسکت	مي	توان	در	گراسلندها	۳0	تا	50	متر	در	علفزارها	و	بوته	زارها	50	تا	
100	متر	و	در	بوته	زارهای	تنک	و	درختچه	زارها	200	متر	را	انتخاب	نمود.	ضمنا	تاکید	مي	شود	نمونه	گیری	
در	مناطق	معرف	تیپ	انجام	شــود	و	در	صورت	امکان	از	مدل	تحلیل	عملکرد	چشــم	انداز	هم	برای	پایش	

استفاده	شود.

21-تعییندرصدبهرهبرداريهریکازگونههايگیاهي

	تعیین	درصد	بهره	برداري	هر	گونه	گیاهي	یک	کار	کاماًل	تحقیقاتي	اســت	که	با	توجه	به	ضریب	برداشت	
مجاز	و	ارزش	رجحاني	هر	گونه	در	موسســات	و	مزارع	تحقیقاتي	انجــام	مي	گیرد	که	این	اندازه	گیري	ها	در	
زماني	که	ترکیب	گونه	ها	متفاوت	مي	گردد،	تغییر	مي	کند.	این	تغییرات	در	مراتع	مختلف	و	شرایط	اکولوژیک	
متفاوت	نیز	متغیر	است	و	اصوالً	هر	منطقه	و	شرایط	خاص	ارزش	رجحاني	و	ضریب	برداشت	گیاه	متفاوت	و	
نسبي	است	لذا	با	توجه	به	مطالعات	و	اطالعات	موجود	این	محاسبات	در	تعیین	ظرفیت	مورد	توجه	مي	باشد،	

که	نتیجه	آن	به	صورت	کالن	درهر	تیپ	گیاهي	مورد	محاسبه	قرار	مي	گیرد.

1-21-حدبهرهبرداریمجاز:

1-1-21-دروضعیتهايخوبومتوسط:
	گرایش	مثبت	حداکثر	حد	بهره	برداري	مجاز	50	درصد	علوفه	تولیدی
	گرایش	ثابت	حداکثر	حد	بهره	برداري	مجاز	40	درصد	علوفه	تولیدی
	گرایش	منفي	حداکثر	حد	بهره	برداري	مجاز	۳0	درصد	علوفه	تولیدی

2-1-21-دروضعیتضعیف:
	گرایش	مثبت	حداکثر	حد	بهره	برداري	مجاز	40	درصد	علوفه	تولیدی
	گرایش	ثابت	حداکثر	حد	بهره	برداري	مجاز	۳0	درصد	علوفه	تولیدی
	گرایش	منفي	حداکثر	حد	بهره	برداري	مجاز	20	درصد	علوفه	تولیدی

	در	وضعیت	خیلي	ضعیف،	مرتع	فاقد	ظرفیت	چرایي	بوده	و	غیر	قابل	بهره		برداري	مي		باشد.
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2-21-نیازغذاییواحددامی:

	میزان	نیاز	غذایي	دام	بر	اســاس	جثه	و	وزن	دام،	میزان	تحرک	دام	در	مرتع	و	ترکیب	گونه	هاي	تشکیل	
دهنــده	تیپ	متفاوت	خواهــد	بود	و	با	توجه	به	این	عوامل	نیاز	غذایــي	دام	تعیین	گردد.	در	غیر	این	صورت	
میزان	نیاز	غذایي	دام	2/5	تا	۳	درصد	وزن	متابولیک	دام	غالب	گله		و	محاســبات	تعیین	ظرفیت	براســاس	

آن	انجام	شود.

22-تعیینفصلچراوزمانآمادگيمرتعوتهیهنقشهمربوطه
	

	براي	تعیین	فصل	چرا	و	زمان	آمادگي	مرتع،	از	مطالعات	فنولوژي	گونه		هاي	مهم	مرتعي	استفاده	مي		گردد.	
لذا	با	عنایت	به	مراحل	رشــد	گیاهان	که	به	دوره			رویشــی،	گل	دهی	و	بذردهی،	قابل	تقسیم	است؛	مي		توان	
مناســب		ترین	زمــان	بهره		برداري	از	مرتع	را	با	هدف	تجدید	حیات	طبیعي،	مشــخص	نمود.	بدیهي	اســت،	
ایده		آل		ترین	زمان	شروع	چرا	پس	از	رسیدن	بذور	گیاهان	کلیدي	در	منطقه	مي		باشد	و	براي	دستیابي	به	سه	
مرحله	فنولوژي	گیاهان	مهم	کلیدي	در	هر	تیپ،	نیاز	به	بازدیدهاي	میدانی	مکرر	طي	چندین	سال	مي		باشد	
و	براي	رسیدن	به	مرز	زماني	قابل	قبول	براي	شرایط	اپتیمم	)بهینه(،	استمرار	مطالعه	و	بررسي	ضروري	است	
که	در	این	مطالعه،	به		دلیل	محدود	بودن	زمان	تا		آن	جا	که	امکان	یادداشــت	برداري	از	مراحل	رشــد	وجود	

داشته	باشد،	مطالعات	الزم	انجام	خواهد	گرفت.	

23-تعیینشایستگیتیپهايگیاهیبرایچرایانواعدام

	در	این	خصوص	الزم	است		معیارها	و	شاخص		های	اکولوژیکی	و	اقتصادی	و	اجتماعی	مشخص	و		بر	این	
اساس،	مراتع	به	چندین	کالس	شایستگی	تقسیم	می		گردد	که	متناسب	با		آن	باید	شدت	و	مدت	دام	گذاری	
در	هر	محدوده،	متفاوت	در	نظر	گرفته	شــود.	در	گذشته	که	مطالعات	تعیین	شایستگی،	کم	تر	رواج	داشت؛	
روال	بر	این	بود	که	ظرفیت	چرای	محاسبه	شــده	برای	هر	تیپ	گیاهی،	بر	اساس	خصوصیات	فیزیکی	مرتع،	
نظیر	فاصله	از	منابع	آب	و	طبقات	مختلف	شــیب،	مورد	تعدیــل	قرار	می		گرفت	که	با	انجام	مطالعات	تعیین	

شایستگی	مراتع	برای	چرای	دام،	دیگر	نیاز	به	این	کار	نمی		باشد.	

24-بررسينظامبهرهبرداريازمراتعوتهیهنقشهمربوطه

	مراتع	بر	اســاس	نظام	عمده	بهره		برداري	یعني	عشایري	و	روستایي،	مورد	بررسي	و	حدود	و	ثغور	هر	یک	
براي	نقشه	مشخص	مي		گردد.	تعیین	حدود	این	محدوده		ها،	همانند	محدوده		هاي	عرفي،	از	حساسیت	ویژه		اي	
برخوردار	اســت	که	ضرورت	دارد	حدود	و	ثغور	عشایري	و	روستایي	تعیین	شده،	به	تایید	اداره	منابع	طبیعي	
شهرستان	مربوطه	رســیده	تا	در	برنامه		ریزي	های	آتي	قابل	استفاده	باشد.	مشخصات	عشایر	و	نحوه	و	تقویم	

کوچ	نیز	در	بخش	اجتماعي	و	اقتصادي	بررسي	مي	گردد.	
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25-بررسيوارائهسیســتمهایچرایمناسببهمنظورپراکنشصحیحدام
درمرتع

	ضمن	بررسي	وضعیت	فیزلوژي	گیاهان	مرتعي	و	تعیین	زمان	آمادگي	مرتع،	نوع	چراي	دام،	ظرفیت	چرا،	
وضعیت	و	گرایش	مراتع،	بررســی	پراکنش	منابع	آب،	برنامه	زمانی،	مدت	و	نوع	چرا،	تعیین	خواهد	شــد.	در	
تعریف	سیســتم	چرایی	از	منابع	معتبر	بهره	گیری	شود.		توزیع	صحیح	دام،	در	گروي	توزیع	متناسب	دامدار	

است	و	توزیع	دامدار	نیز	تابع	تقسیم		بندي	عرفي	و	شایستگی	مراتع	برای	چرای	دام	است.	

26-پایشمرتع

	مقایســه	تغییرات	پوشش	گیاهی	بر	اســاس	روش	های	مرسوم	نظیر	مقایسه	اطالعات	پالت	های	منتخب	
روی	ترانســکت	و	روش	تحلیل	چشم	انداز	عملکرد	انجام	می	شود.	الزم	است	مختصات	جغرافیایی	نقاط	ابتدا	

و	انتهای	ترانسکت	به	همراه	توضیحاتی	برای	یافتن	محل	دقیق	نقاط	در	برداشت	های	آتی	ثبت	گردد.
	

27

ری
دا
تع
مر
ی
ها
رح
ط
یه
ته
ی
س
شنا

ش
رو
-

م
سو
ل
ص
ف



شرح خدمات تهیه طرح جنگلکاری اقتصادی 
با مشارکت مردم

فصل چهارم:  
فرآیندهای تهيه و اجرای طرح  های 

مرتع داری



	در	این	فصل	شکل	و	روند	اجرای	فرآیندهای	مختلف	تهــــیه	و	اجرای	طرح		های	مرتع	داری،	نقـــش	و	
جایـــگاه	بهره	برداران،	ادارات	شهرستان،	کمیته	های	فنی،	ادارات	مختلف	مرتع،	حقوقی،	ممیزی	اراضی	در	

اداره	کل	و	...	تشریح	گردیده	است.	

27-شرایطقبلازتهیهطرح

1-27-	دارا	بودن	پروانه	چرا	)داشتن	اسناد	ممیزی	مرتع(
2-27-	داشــتن	نقشــه	رقومی	و	تطبیق	مرز	محدوده	طرح	های	مصوب	به	منظور	عدم	تداخل	عرصه	های	

جنگلی	و	مرتعی
3-27-	اجرای	فصل	چهارم	شــیوه		نامه	فنــی	و	اجرایی	بهره		برداری	از	مراتع	کشــور	در	خصوص	مراتع	

بالمعارض	شده
4-27-	ابالغ	کتبی	به	کلیه	صاحبان	پروانه	چرای	دام	در	مرتع	به			منظور	تهیه	طرح	مرتع	داری	در	راستای	
اجرای	بند	20	شــیوه	نامه	با	اولویت	ســامان		های	عرفی	که	کم	ترین	مشکالت	و	تنش		های	اجتماعی	را	

داشته	و	نیاز	به	طرح	در	کمیسیون		های	بند	42	و	49	ندارند.
5-27-انجام	امور	تســهیل	گری	به	منظور	بررسی	دقیق	مســایل	اقتصادی	-	اجتماعی	و	ایجاد	بسترهای	

اجتماعی	الزم
6-27-برگزاری	دوره		های	آموزشی	و	کارگاه		های	ترویجی	و	بازدید	از	طرح		های	مرتع	داری	موفق

7-27-	استفاده	از	ظرفیت	و	توان	انجمن	صنفی	مرتعداران	در	اجرای	بند	فوق

28-فرآیندتهیهطرح

1-28-مراجعه	متقاضی	به	اداره	شهرستان	و	ارائه	درخواست	تهیه	طرح	مرتع	داری
2-28-	بررسی	درخواست	در	واحد	ممیزی	و	حدنگاری،	حقوقی	و	اداره	مرتع	شهرستان

3-28-	تایید	قابلیت	تهیه	طرح	در	مرتع	توســط	کارشــناس	اداره	مرتع	شهرستان	اعم	از	وضعیت	ممیزی	
اراضی،	ممیزی	مرتع	و	حقوقی

4-28-	صدور	مجوز	تهیه	طرح	به	نام	متقاضی	به	همراه	ابالغ	شرح	خدمات	و	متدولوژی	تهیه	طرح	توسط	
اداره	مرتع	شهرستان

5-28-	معرفی	تهیه	کننده	طرح	توسط	مجری	یا	نماینده	مجریان	به	اداره	مرتع	شهرستان	
6-28-	تایید	صالحیت	تهیه	کننده	توسط	اداره	کل	استان	و	اعالم	به	شهرستان.	

7-28-	در	تیم	تهیه	کننده	طرح،	الزم	اســت	تسهیل	گری	برای	بررسی	مسایل	اقتصادی	-	اجتماعی	به	کار	
گمارده	شود	تا	به	دقت	موضوعات	را	تبیین	کند.
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8-28-	ارائه		نقشــه	و	کنترل	محدوده	مرتع	به	تهیه	کننده	طرح	توســط	کارشــناس	شهرستان	در	حضور	
مجری	یا	نماینده	مجریان

9-28-	اســتفاده	از	ظرفیت	و	توان	کارشناســان	خبره	مرتع،	سازمان	نظام	مهندســی	کشاورزی	و	منابع	
طبیعــی،	انجمن		های	صنفی	مرتعــداران	و	اتحادیه	تعاونی		های	منابع	طبیعی	اســتان،	جهت	برگزاری	

دوره		های	آموزشی	و	تهیه	طرح	مرتع	داری	
10-28-	در	مرحله	تلفیق	اطالعات	پایه	و	پیشنهادات	اجرایی	جلسه	ی	مشترک	تصمیم	سازی،	تهیه	کننده	

طرح	با	مجری	طرح	برگزار	و	پیشنهادات	به	اطالع	مجری	رسیده	شود.
11-28-	چاپ	یک	نسخه	پیش		نویس	کتابچه	طرح

29-فرآیندبررسیوتصویبطرح

1-29-ارائه	کتابچه	طرح	و	فایل		های	مربوطه	توسط	متقاضی	به	اداره	شهرستان	
2-29-	ثبت	در	دبیرخانه	شهرستان	و	ارائه	رسید

3-29-	بررســی	طرح	تهیه	شــده	در	شهرســتان	توســط	کارشــناس	مرتع	از	لحاظ	رعایت	چهارچوب	
دستورالعمل		های	ابالغی	و	در	صورت	لزوم	اصالح	توسط	تهیه	کننده	طرح

4-29-	صدور	نامه	تایید	طرح	توسط	شهرستان	و	ارسال	به	اداره	کل
5-29-	بررسی	طرح		های	تهیه	شده	در	اداره	مرتع	اداره	کل	و	در	صورت	لزوم	اصالح	مجدد	توسط	تهیه	کننده	طرح

6-29-	در	خواست		اداره	مرتع	جهت	طرح	در	کمیته	فنی
7-29-ارجاع	درخواست	توســط	معاون	فنی	به	دبیرخانه	کمیته	فنی	اداره	کل	جهت	بررسی	و	در	صورت	

لزوم	ارجاع	به	اداره	شهرستان	جهت	اصالح		
8-29-	بررسی	و	تصویب	طرح	در	کمیته	فنی	اداره	کل	

9-29-	ابالغ	مصوبه	کمیته	فنی	به	اداره	مرتع		توسط	رییس	کمیته	فنی
10-29-	ابالغ	صورت	جلسه	تصویب	طرح	توسط	اداره	شهرستان	به	متقاضی	جهت	چاپ	کتابچه	

11-29-	چاپ	سه	نسخه	از	کتابچه	طرح	توسط	متقاضی	و	تحویل	به	اداره	شهرستان	
12-29-	ارسال	به	اداره	کل	جهت	ممهور	نمودن	کتابچه		های	تکثیر	شده	به	مهر	کمیته	فنی	استان

30-فرآینداحالهمدیریتطرح

1-30-	ابالغ	به	بهره		برداران	جهت	معرفی	نماینده	رسمی	مجری	یا	مجریان	)در	دفترخانه(
2-30-	معرفی	مجری	یا	نماینده	رسمی	مجریان	به	اداره	شهرستان	همراه	با	ارائه	مستندات
3-30-تکمیل	فرم	قرارداد	توسط	واحد	امور	قراردادها	با	هماهنگی	اداره	حقوقی	اداره	کل	
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4-30-	تنظیم	نامه	به	دفتر	اسناد	رسمی	جهت	عقد	قرارداد	و	رونوشت	به	مجری	یا	نماینده	مجریان
5-30-حضور	در	دفاتر	اسناد	رسمی،	به		منظور	انعقاد	قرارداد	فی	مابین	مدیرکل	و	مجری	طرح	

6-30-ارسال	نسخ	قرارداد	رسمی	توسط	دفترخانه	به	اداره	کل	
7-30-	ابالغ	نسخه		ای	از	قرارداد	به	مجری	یا	نماینده	مجریان	

8-30-	ارسال	یک	نسخه	از	فایل	کتابچه	و	قرارداد	طرح	به	دفتر	امور	مراتع	
9-30-	ثبت	در	دبیرخانه	طرح	های	ماده	۳	قانون	حفاظت	و	بهره	برداری

10-30-تشکیل	و	به	روزرسانی	بانک	اطالعاتی	توسط	اداره	کل	که	فایل	های	الکترونیک	کتابچه	طرح،	قرارداد	
طرح	در	آن	ذخیره	شود	)گزارش	فرآیند	و	اقدامات	انجام	شده	هر	سه	ماه	به	دفتر	امورمراتع	اعالم	شود(.

31-فرآیندنظارتبراجرایطرح

1-31-	تعیین	ناظر	و	صدور	ابالغ	نظارت	با	امضاء	مدیر	کل
2-31-ابالغ	ســاالنه	پروژه		های	مصوب	طرح	مربوط	به	همان	سال	توسط	اداره	شهرستان	به	مجری	طرح	و	

رونوشت	به	ناظر	طرح			
3-31-اقدامات	ناظر	قبل	از	حضور	در	عرصه	عبارتند	از:	مطالعه	کتابچه	طرح	مرتع	داری،	تهیه	شناســنامه	

طرح	قبل	از	شروع	پروژه	ها،	حضور	در	جلسات	آموزشی	و	ترویجی	مجریان	طرح	
4-31-اقدامات	میدانی	ناظر:	بازدید	از	عرصه	قبل	از	شروع	پروژه	ها،	کنترل	رعایت	جدول	زمان	بندی	اجرای	
پروژه	هــا،	کنترل	جانمایی	پروژه	ها،	رعایت	اصول	فنی	پــروژه،	توجه	به	نیازمندی	های	مجریان،	کنترل	

دوره	اجرا	و	مدت	قرارداد،	پایش	و	ارزیابی	مرتع،	پیگیری	اخذ	بهره	مالکانه،	حقوق	دولتی	و		....
5-31-	تکمیل	فرم	نظارت	و	مستندســازی	بر	اساس	دستورالعمل	ابالغی،	سه	نوبت	در	سال	)قبل،	حین	و	
بعد	از	اجرا(.	تصویر	برداری	از	یک	نقطه	ثابت	در	هر	تیپ	گیاهی،	در	زمان	مشخص	در	سال	های	مختلف	

)انتخاب	نقاط	شاهد(	به		طور	مستمر	تا	زمان	پایان	دوره	اجرای	طرح
6-31-	گزارش		ناظر	طرح	مبنای	تصمیم		گیری		های	بعدی	خواهد	بود

7-31-	تعیین	ساالنه	ظرفیت	چرای	مرتع	توسط	ناظر	و	ابالغ	توسط	اداره	شهرستان	به	مجری	یا	مجریان.
8-31-	تنظیم	ابالغ	و	اخطار	رســمی	در	صورت	انجام	تخلفات	و	عدم	انجام	تعهدات	و	وصول	حقوق	دولتی	

پیش	بینی	شده	در	طرح	
9-31-	در	صورت	گزارش	تخلف	در	مرتع	توسط	ناظر	و	یا	هر	یک	از	بهره	برداران	اعم	از	عدم	رعایت	ظرفیت	
چــرا،	عدم	رعایت	فصل	بهره	برداری،	عدم	اجرای	مفاد	قرارداد،	مشــاهده	تخریب	و	تصرفات	مرتع	و	...،	

سیر	مراحل	زیر	ضروری	است:	
	ارائه	گزارش		تخلفات	به	اداره	شهرستان

	صدور	اخطار	توسط	اداره	شهرستان
	تعیین	ضرب	االجل	مقرر	جهت	رعایت	ظرفیت	چرا	و	فصل	چرا	و	عدم	اجراي	مفاد	قرار	داد	توسط	اداره	شهرستان
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	تنظیم	دادخواست	و	پیگیری	در	صورت	عدم	رعایت	موارد	ابالغی	طی	ضرب	االجل
	صدور	اخطار	و	ابالغ	رسمی	بر	اساس	آراء	صادره

	گزارش	موارد	مشمول	ابطال	مجوز	مرتع	داری	و	یا	قراداد	طرح	به	اداره	کل
10-31-	در	صورت	پیشنهاد	تغییر	در	طرح،	سیر	مراحل	زیر	ضروری	است:

	ارائه	گزارش	و	پیشنهادات	واحد	مرتع	به	اداره	شهرستان	
	انعکاس	گزارش	به	اداره	مرتع	اداره	کل

	انعکاس	به	کمیته	فنی	اداره	کل
	ابالغ	مصوبات	کمیته	فنی	به	اداره	مرتع

	شروع	فرآیند	اصالح	طرح	مرتع	داری

32-فرآیندبازنگریطرحمرتعداری

1-32-	مواردی	که	مشمول	بازنگری	طرح	می		شود،	عبارتند	از:	اتمام	دوره	اجرای	طرح،	اتمام	مدت	قرارداد	
طرح،	فعال	نبودن	طرح		احاله	شــده	به	مدت	ســه	ســال،	طرح	مصوب	احاله	نشده	به	مدت	پنج	سال،	

تنسیق	مرتع	بعد	از	احاله	مدیریت	در	قالب	طرح	مرتع	داری		
2-32-اعالم	گزارش	از	سوی	ناظر	طرح	مشتمل	بر	ارزیابی	فنی	و	اجتماعی	-	اقتصادی	طرح	قبلی	

3-32-	شروع	فرآیند	تهیه	طرح	مرتع	داری
4-32-	شروع	فرآیند	تصویب	طرح	مرتع	داری

5-32-شروع	فرآیند	احاله	مدیریت	طرح	مرتع	داری	برحسب	ضرورت
6-32-	شروع	فرآیند	نظارت	بر	اجرای	طرح

33-فرآینداصالحطرحمرتعداری:

1-33-تنظیم	الحاقیه	)متمم(	با	توجه	به	صورت	جلسه	کمیته	فنی
2-33-اصالح	فهرست	مرتع	داران	یا	اصالح	دام	مجاز	مرتع	داران	با	توجه	به	تصمیمات	و	نتایج	فرآیند	رسیدگی	به	
اعتراضات	در	مراتع	دارای	طرح	مرتع	داری	و	یا	اجرای	تبصره	۳	ماده	9	آیین	نامه	اجرایی	تبصره	یک	ماده	47		

3-33	مکاتبه	با	دفتر	اسناد	رسمی	جهت	اصالح	مفاد	قرارداد	طرح
4-33ابالغ	به	اداره	شهرستان

5-33-	ابالغ	مصوبات	و	تغییرات	به	مجریان	طرح	توسط	اداره	شهرستان
6-33-	اصالح	کتابچه	طرح	توسط	مجریان	طرح	و	شروع	فرآیند	تصویب	طرح	
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شرح خدمات تهیه طرح جنگلکاری اقتصادی 
با مشارکت مردم

نظارت بر اجرای طرح  های مرتع داریفصل پنجم:  



34-نظارت

	تحقق	اهداف	طرح	مرتع	داری	مســتلزم	نظارت	مســتمر	می	باشــد،	در	همین	راستا	الزم	است	به			منظور	
یکپارچه	ســازي	و	انسجام	در	نحوه	نظارت؛	صدور	ابالغ	نظارت	با	فرمت	زیر،	براي	کلیه	طرح		هاي	مرتع	داري	
واگذار	شــده	در	دســتورکار	قرارگیرد	و	با	اســتفاده	از	نیروهاي	متعهد،	متخصص	و	با	تجربه	نظارت	دقیق	

صورت	پذیرد.	در	این	فرآیند	رعایت	موارد	زیر	ضروری	است:

	صدور	احکام	صرفاً	توسط	مدیر	کل	استان	انجام	و	از	صدور	ابالغ	نظارت	براي	نیروهاي	شرکتي	و	حجمي	
مستقر	در	ادارات	شهرستان		هاي	تابعه،	اکیداًخودداري	شود.

	اســتفاده	از	ظرفیت		ها	و	پتانســیل	فارغ		التحصیالن	عضو	سازمان	نظام	مهندسي	با	ابالغ	رییس	اداره	منابع	
طبیعي	و	آبخیزداري	شهرستان	مربوطه	و	زیر	نظر	کارشناس	ناظر	طرح،	بالمانع	مي		باشد.

	رعایت	فرآیند	نظارت	بر	اجرای	طرح
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20  رای طرح های مرتعداریجراهنمای تهیه و ا

 

 

 
 داری(تنظیم شناسنامه طرح )خالصه کتابچه طرح مرتع  مطالعه دقیق کتابچه طرح و -1

ده با استفا ترویجی های آموزشیریزی جهت برگزاری کارگاهبرداری از مرتع به مجریان و برنامهآموزش اصول صحیح بهره  -3
 گران از تسهیل

ه شکالت، رامو  مسایلف، قوت، گزارش نقاط ضع ارایه ها و جلب مشارکت بیش از پیش مجریان طرح در اجرای پروژه -4
 ... .حل و پیشنهادات و 

 ن به مجریآم کتبی و اعالتوسط ناظر  گیری تولید علوفه قابل برداشت از مرتع، محاسبه تعداد واحد دامی مجازاندازه -5
 توسط اداره شهرستان. طرح

های ذیربط جهت به ادارات و ارگان و همکاری همه جانبه با مجری در کلیه مراحل اجرای طرح و هدایت راهنمایی -6
 . ... وار و، آبشخها از قبیل بذر، نهالپیشبرد اهداف طرح و امور مربوط به بیمه مراتع، تسهیالت بانکی، تهیه نهاده

 در نهایت وداره کل های مربوطه به اگزارش پیشرفت فیزیکی طرح )حداقل سه بار در سال( و ارسال فرم ارایه تنظیم و  -7
 گزارش پیشرفت فیزیکی ارایه ها از ابتدا تا زمان پیشرفت طرح رایه ا

 ( …م وتهیه عکس، فیل ها و مستندسازی )بازدید از روند اجرای پروژه، قبل، حین و بعد از اجرای پروژه -8
 های ابالغییابی پروژهپیگیری و تهیه صورتجلسه مکان -9

 های فنی و اجرایی ابالغی از سوی سازمانالعملنظارت بر رعایت دقیق کلیه دستور -10
 . قوق و ...نتقال حدامداری، مهاجرت، ترک دامداری، فوت و ا بررسی وضعیت دام و مرتعداران مجاز از قبیل استمرار -11
ه کتابچجات ابق مندرگزارش از وضعیت ورود و خروج دام به مرتع در شروع و پایان فصل چرا مط ارایه کنترل، نظارت و -12

 جهت تنظیم دادخواستطرح  همکاری 
ه تهی ظارت برن...  وشیار  ،سوزی، شخمگزارش از نحوه اجرای مفاد قرارداد، نظیر نظارت بر تغییر کاربری، آتش ارایه -13

 های رقومی مناطق اجرای پروژهنقشه
 موارد پیشنهادی و اصالحی به اداره شهرستان ارایه -14

 
 ............... و آبخیزداری استان مدیر کل منابع طبیعی

 
 

 رونوشت :
 جهت استحضارسازمان  مدیر کل محترم دفتر امور مراتع 
 جهت اطالع و اقدام الزماداره کل معاون محترم فنی 
جهت اطالع و اقدام الزم اداره کل  محترم اداره امور مراتع رییس 
جهت اطالع و اقدام الزم منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ..اداره محترم  رییس ......... 

 

                                                                 بسمه تعالی 
آقای / خانم  مهندس ........................ 

باسالم؛ 
به موجب این ابالغ، بهعنوان ناظر مقیم طرح/طرحهای مرتعداری ............................. شهرستان ........................ موسوم به مرتع
منصوب میگردید؛ انتظار میرود ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد مندرج در کتابچه و قرارداد طرح مذکور و هماهنگی با 

مجری/ مجریان، اجرای صحیح طرح مطابق شرح وظایف ذیل در اولویت برنامههای جناب /سرکار عالی قرار گیرد: 

2- توجه به مدت قرارداد و طول دوره اجرای طرح و اطالع رسانی به موقع به مجری یا مجریان طرح، جهت تمدید مدت 
قرارداد و یا بازنگری کتابچه طرح 
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