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  4نژادالدین میريشهاب ،3اله کوهستانینعمت، 2سید جعفر سیداخالقی ،*1مائده یوسفیان

ان، سازمان مازندرها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی پژوهش، بخش تحقیقات جنگل استادیار 1*

    ، ایرانساريتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، 
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آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، ها و مراتع کشور، وسسه تحقیقات جنگل، مبیابانبخش تحقیقات  ،عضو هیأت علمی 2

  ، ایرانکشاورزي، تهران

  منابع طبیعی و آبخیزداري مازندرانکل  رییس اداره مرتع، اداره 3

ان، سازمان تحقیقات، مازندرها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی تحقیقات جنگل، بخش محقق 4

  ساري، ایرانآموزش و ترویج کشاورزي، 

 

  چکیده

 د.دار را یند اجرایی خاص خـود آکه فراست  ترین مجوزها در بخش منابع طبیعیاز مهم يدار پروانه مرتع یا چراي دامپروانه صدور 

هـدف   بـا حاضر  تحقیق رو نیا از. داران شده است وجود دارد که منجر به عدم رضایت مرتع در مسیر صدور این مجوزمشکالت مختلفی 

 6 و متقاضـی  15 پـروژه تعـداد   در ایـن  ت.اسـ  هشـد   يزیـ ر طرح يدار پروانه مرتع یا چراي دامپروانه یند صدور مجوز آشناسی فرآسیب

 نشـان  نتـایج . گرفـت  قرار تحلیل مورد یند،آو ترسیم چارت فر پرسشنامه از استفاده با هاآن تو نظرا انتخاب از استان مازندران کارشناس

 و روز 57 موجـود،  وضـعیت  در دام چراي و صدور مرتع ممیزي براي متقاضی درخواست فرآیند شدن طی جهت الزم زمان مدت که داد

شامل عدم تخصیص  دام چراي پروانه صدور مسیر در مشکالت نیتر مهم داد نشان باشد. همچنین نتایجروز می 106 مطلوب وضعیت در

، نـد آیاز فر يادیـ بخـش ز  بودن یدستو کمبود امکانات و تجهیزات و همچنین کمبود نیروي انسانی و متخصص در ادارات منابع طبیعی، 

داران و ... اختالف بین مرزي بعضی از مراتع، عدم انگیزه کارشناسان متخصـص، فـوت دامـدار     مشکالت اجتماعی مانند عدم تفاهم مرتع

ـ  لیدلدر کار با سامانه به انیاغلب متقاض ییتوانا عدمعنوان نماینده،  اصلی و عدم قبول فرزند و همسر براي تعیین یک نفر به و  يسـواد  یب

با ترسیم نقشه وضعیت مطلوب فرآیند صدور پروانـه چـرا،    .باشندهاي قدیمی می زيیممروزرسانی اطالعات مربوط به  عدم به و سن باال

که یک نوع شبه مالکیت بوده و مزیـت اقتصـادي و اکولـوژیکی بـاالتري دارنـد       علت اینداري به هاي مرتعتوان نتیجه گرفت که طرحمی

  ر پروانه چرا شوند.توانند جایگزین فرآیند صدو می

  طبیعیمنابع دار،  مرتع، مازندرانداري،  پروانه مرتعبرداري، بهره کلیدي: واژگان
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  لهأبیان مس

 یعمنابع طبی). بنابراین 1400ئیان و همکاران، باشد (نبینظر تنوع و غناي گیاهی می ایران کشوري با درجه و رتبه باال از

برداري از منابع دارد. در این راستا مشارکت مردم در احیاء، توسعه، حفاظت و بهره کشوردر اقتصاد  ینقش بسیار باارزش

باشد. احیاء و توسعه جنگل و مرتع، به وسعت نظر و هاي اقتصادي، ایجاد اشتغال و توسعه امري ضروري میطبیعی با انگیزه

اي در مسیر تواند راهبر شایستهگرا نمیتنگ و درونهاي چون خود نیاز دارد. نگاه محدود و اندیشه ايسعه صدر به گستره

ساري، با دارا بودن شرایط  -استان مازندران تحت حوزه اداره کل منابع طبیعی مازندرانسطح وسیعی از تحول باشد. 

ستفاده باشد. امیمرتعی مناسب  گیاهانانواع  رشدبا بارندگی مناسب و رطوبت کافی جهت  میفرد اقلیهاکولوژیکی منحصر ب

که تأکید   طوري )، به1397عنوان یک ضرورت مطرح است (رستگار و همکاران،  از مشارکت مردمی در احیاي منابع طبیعی به

ترین راهکار حفظ این منابع است (روحی و ترین و آسانعنوان نزدیک هاي پیرامون منابع طبیعی بهبر مشارکت مردم در تصمیم

شونده که  ترین اصول منابع طبیعی تجدیدها نباید به اصلیمشارکت و حضور در عرصه ). البته هرگونه1389همکاران، 

، تسهیل و تسریع  ها و راهکارهاي بهبود فعالیتو مؤثرترین پیشران نیتر یکی از مهمحفاظت است خدشه وارد سازد. 

یند آهاي ناشی از بار مقرراتی را در فر هزینهدر ایران نظام پیچیده صدور مجوزها، . ستا یندهاي مربوط به صدور مجوزهاآفر

ها و  یند صدور مجوزهاي قانونی در سازمانآوضعیت فعلی فر. ها، افزایش داده استبرداري فعالیت اندازي، توسعه و بهره راه

گرفته  سازي بهتر و بیشتري انجام معدن و تجارت، شفاف ،ها مانند صنعت در برخی حوزه. مراجع مختلف کشور متفاوت است

 حفاظت قانون 3 ماده  موجب به .تري هستند ها مانند حوزه کشاورزي و منابع طبیعی، نیازمند اقدامات جدي لیکن برخی حوزه

 حقوقی یا حقیقی اشخاص توسط طبیعی منابع از برداري بهره هرگونه) 1346 مرداد مصوب( مراتع و هاجنگل از برداري بهره و

 منابع بخش در مجوزها مهمترین از دام چراي و داريمرتع پروانه صدور. پذیرد انجام هاجنگل سازمان مجوز و تصویب با باید

 این صدور مسیر در مختلفی مشکالت و مسائل دهد می نشان شواهد. دارندرا  خود خاص اجرایی فرآیند که هستند طبیعی

 جهت در تدابیري اتخاذ این رو، از. است شده متقاضیان رضایت عدم و مسیر شدن طوالنی به منجر که دارد وجود مجوزها

 با روپیش تحقیق. دارد موانع رفع و شناسیآسیب به نیاز که است اساسی مسئله مجوزها، صدور فرآیند اصالح و امور بهبود

  است. شده ریزي داري طرحمرتع پروانه چراي دام یا پروانه مجوز صدور فرآیند شناسیآسیب هدف

  هااوردتدس

 شده  ها استفادهآوري دادههاي پیمایشی و اسنادي در جمعاز روشبراي آن این تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی بوده و 

وضع بهینه آن، از روش تحقیق کیفی  تشریحشناسی و مجوزها، آسیب ورشناسایی وضع موجود فرآیند صد منظور بهاست. 

رود شمار میهاي کلیدي اکتشاف کیفی در علوم اجتماعی بهیکی از روش هاي کانونی. گروهشد ی بهره گرفتهکانون هايگروه

اي گیرد. پژوهش گروه کانونی شیوههاي پژوهشی متعدد مورد استفاده قرار میمنظور دستیابی به اهداف گوناگون در حوزهو به

کند وضوعی خاص وارد میهاي کیفی است که افراد را در یک بحث گروهی غیررسمی پیرامون مآوري دادهبراي جمع

دست آوردن اطالعات زیاد در مورد موضوعاتی که اطالع سریع و نسبتاً ارزان بودن، به، نقاط قوت این روش). 1394(حسینی، 

دستیابی به اهداف  منظور لذا در این تحقیق به. باشدها موجود است و تشویق افراد به نظر و مشارکت در گروه میکمی از آن

  :شرح ذیل استشده است که به  گام در نظر گرفتهر چهامدنظر، 
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پیمایش اولیه و تدوین  اساس مستندات، بررسی و ارزیابی قوانین و مقررات مربوطه، فرآیند موجود بر: نگارش گام اول

  ه.پرسشنامه با قالب سؤاالت باز و بست

درخواست  1398نظر متقاضیانی که در سال  شناسی وضع موجود با استفاده ازمنظور آسیب به تشکیل کارگروه: گام دوم

 6نفر و در مورد کارشناسان تعداد  15برداران در سطح استان مازندران شامل تعداد  . جامعه آماري بهرهانددریافت مجوز داشته

صاحبه صورت مبه انیاساس با دعوت از متقاض نیبر ا ).1بود (جدول   نفر از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان

  ).1 شکل( دیاطالعات گرد يآور اقدام به جمعي و همچنین با حضور در مرتع، حضور

  

  حجم نمونه جامعه آماري -1جدول 

 مجوز چراي دام  نام استان

  مازندران
 کارشناسان متقاضیان

15 6 

  

  
  بردار با حضور در مرتعآوري اطالعات از بهرهجمع -1 شکل

  

- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري مازندراننهاد دخیل در صدور مجوز ( هبا حضور نمایندتشکیل گروه کانونی  :گام سوم

مجوزها در هر حوزه  ورو پس از اجماع نظر کارشناسان، فرآیند بهینه صد شده  یدر این گام، نقاط ضعف بررس. )ساري

  شد. یادداشت

 ارائه و مطلوب فرآیند ترسیمهاي قبلی، بررسی خالءهاي قانونی، در گام موجودمطالعه تطبیقی فرآیندهاي : گام چهارم

   پیشنهادي راهکارهاي
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  فرآیند شناسنامه

  عنوان فرآیند: ممیزي مرتع و صدور پروانه چراي دام در مراتع

  اداره مرتع - حوزه کاري فرآیند: معاونت فنی و آبخیزداري

  برداران، تعیین و ظرفیت پوشش مرتع هدف فرآیند: شناسایی بهره

  ساري -دامنه کاربرد: مراتع سطح حوزه استحفاظی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان مازندران 

  تعیین ظرفیت مرتع  - برداران برداران: شناسایی بهرهنیازها و انتظارات بهره

  برداري از مراتع کشور بهره نامه فنی و اجراییمنابع و اطالعات: اطالعات مربوط به شیوه

 برداران، بازدیدورودي فرآیند: اجراي مقررات، تهیه نقشه سامان عرفی، تعیین تکلیف وضعیت و ظرفیت مراتع، شناسایی بهره

  و تحقیقات محلی

مجاز، تعیین زمان برداران، تعیین تعداد دام خروجی فرآیند: تعیین حدود و مساحت مراتع، تعیین میزان علوفه، تعیین تعداد بهره

  برداري از مراتعبهره

  

  شرح فرآیند

 38برداران در رده که سن بهره طورياست. به شدهگزارش  2برداران) در جدول مشخصات کارگروه کانونی افراد (بهره

  .بودندها به دامداري مشغول . همچنین همه آنبودها تا مقطع دیپلم و سطح تحصیالت آن شتسال قرار دا 85تا 

  

 ساري  -برداران) اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان مازندرانمشخصات کارگروه کانونی افراد (بهره -2جدول 

  سمت  میزان تحصیالت  سن  مرتع

  دامدار  ابتدایی  49  1

  دامدار  سوادبی  61  2

  دامدار  راهنمایی  46  3

  دامدار  دیپلم  38  4

  دامدار  دیپلم  69  5

  دامدار  راهنمایی  59  6

  دامدار  سوادبی  57  7

  دامدار  سوادبی  81  8

  دامدار  دیپلم  51  9

  دامدار  دیپلم  82  10

  دامدار  راهنمایی  48  11

  دامدار  متوسطه  72  12

  دامدار  راهنمایی  50  13

  دامدار  سوادبی  85  14

  دامدار  سوادبی  69  15
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مرتع و صدور پروانه چراي دام در مراتع در بندي رسیدگی به فرآیند درخواست متقاضی براي ممیزي زمان 3جدول 

دهد. فرآیند ابتدا با درخواست کتبی متقاضی در اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان شروع وضعیت موجود را نشان می

شده  رسد. فرم درخواست صدور پروانه چراي دام در زیر نشان دادهشده و در نهایت با تحویل پروانه چراي دام به پایان می

روز  57ساري،  -). کل فرآیند در وضعیت موجود طبق آمار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان مازندران2 شکلاست (

  برد.زمان نیاز می

  

   بندي رسیدگی به فرآیند درخواست متقاضی براي ممیزي مرتع و صدور پروانه چراي دامزمان -3جدول 

 در مراتع در وضعیت موجود

  فرآیندعنوان 
زمان فرآیند مصوب اداره کل منابع طبیعی 

  روزبه  و آبخیزداري استان

درخواست کتبی اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان از اداره مرتع اداره کل مبنی  -1

  موردنظربر آگهی ممیزي مرتع 
7  

  عرفی اعالم شده توسط اداره مرتعهاي سامانبررسی  -2

راي اطالع ـستان جهت انتشار به شهرـاداره کل و ارسال آن بوسط ـدور آگهی تـص -3  3

  بردارانبهره

  تشکیل هیئت ممیزي شهرستان و یک نماینده از اداره کل -4

20  

و تکمیل نمودن  حقيذامداران ، شناسایی دموردنظرازدید از مرتع ـبررسی سوابق، ب -5

  )هگان ششهاي (فرمهاي مربوطه و اخذ مدارك و مستندات از دامداران فرم

  تنظیم و تکمیل شناسنامه مرتع -6

  تشکیل پرونده ممیزي سامان عرفی مربوطه و ارسال پرونده به اداره مرتع -7

هاي مناطق مورد بازدید ضمن مطالعه پرونده و تکمیل ها و فرمبررسی درخواست  -8

  مدارك و اتخاذ تصمیم

رجاع به شهرستان و هیئت ممیزي جهت رفع اپرونده دچار اشکال باشد  هک یصورتدر  -9

  اشکال و ارسال به اداره مرتع جهت بررسی بعد از رفع اشکال
5  

  3  اشکال ارسال به مدیریتنبود در صورت  - 10

  5  و ارجاع به اداره مرتع رکلیمدو امضا پرونده توسط  دیتائ - 11

و سایر مدارك) مرتع به  شدهءامضاهاي چراي پروانهارسال پرونده ممیزي (شامل  - 12

  شهرستان
7  

  3  دار مرتعهاي چرا به ارائه و تحویل پروانه - 13

  2  هاي دوم بایگانی) و تحویل به اداره شهرستانهاي چرا (نسخهامضا پشت پروانه - 14

توسط دامدار) به اداره  شده امضاهاي بایگانی ارسال پرونده کامل ممیزي مرتع (نسخه - 15

  مرتع
2  

  57  جمع وضعیت موجود
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  فرم درخواست صدور پروانه چراي دام -2 شکل

  

بندي رسیدگی به فرآیند درخواست متقاضی براي ممیزي مرتع و صدور پروانه چراي دام در مراتع در زمان ،4جدول 

مطلوب طبق آمار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري که این فرآیند در وضعیت   طوري دهد. بهوضعیت مطلوب را نشان می

  روز زمان نیاز دارد. 106ساري، به  - استان مازندران
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  بندي رسیدگی به فرآیند درخواست متقاضی براي ممیزي مرتع زمان -4جدول 

  و صدور پروانه چراي دام در مراتع در وضعیت مطلوب

 بندي فرآیندزمان
  نام فرآیند: 

  صدور پروانه چراي دام در مراتعممیزي مرتع و 

  نیاز پیش  شرح فعالیت  ردیف
  موردنیاززمان 

  توضیحات
  ماه  روز  ساعت

1  

ثبت درخواست کتبی از طریق سامانه تحت 

در دبیرخانه اداره منابع طبیعی  شده  طراحیوب 

  شهرستان

    2      

2  
یا معاون اداره جهت دستور  رئیسارجاع به 

  بررسی به واحد مرتع
    1      

      5      بررسی درخواست و ارجاع به کارشناس  3

4  

و  طبیعیارسال درخواست کتبی از اداره منابع 

آبخیزداري شهرستان (از طریق سامانه تحت 

به اداره مرتع اداره کل مبنی بر صدور  وب)

  موردنظرآگهی ممیزي مرتع 

    3      

5  
یا معاون فنی و آبخیزداري  مدیرکلارجاع به 

  جهت دستور بررسی به اداره مرتع
    5      

      1      بررسی درخواست و ارجاع به کارشناس  6

      3      هاي اعالم شده توسط اداره مرتعبررسی پالك  7

      30      صدور آگهی توسط اداره کل  8

      2      نامهتشکیل هیئت ممیزي شهرستان برابر شیوه  9

10  

دامداران و ، شناسایی نظر موردبازدید از مراتع 

هاي مربوطه و اخذ مدارك از تکمیل نمودن فرم

  )گانه ششهاي (فرم دامداران

    5      

11  
هاي مناطق مورد و فرم ها درخواستبررسی 

  بازدید و تکمیل پرونده و تنظیم شناسنامه مرتع
    30      

12  
ممیزي یید و امضاء پرونده توسط اعضا اکیپ تأ

  و ارجاع به اداره کل توسط سرپرست اکیپ
    2      

13  
هاي چراي ارسال پرونده ممیزي (شامل پروانه

  و سایر مدارك) مرتع به شهرستان شده امضاء
    7      

      10      هاي چرا به دامدارپروانهارائه و تحویل   14

      106      جمع وضعیت مطلوب
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الزم جهت طی شدن فرآیند درخواست متقاضی براي ممیزي مرتع و صدور پروانه چراي دام در مراتع در  مدت زمان

  شده است. گزارش 1صورت فلوچارت  وضعیت مطلوب به

  

  
  فرآیند ممیزي مرتع و صدور پروانه چراي دام در مراتع در وضعیت مطلوب -1فلوچارت 
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رو در خصوص ممیزي مرتع و صدور پروانه چراي دام در مراتع از دیدگاه کارشناسان و هاي پیشموانع و چالش

 آورده شده است.  5و ارائه پیشنهادات الزم در جدول  داران مرتع

  

  و ارائه پیشنهادات الزم  داران مرتعها از دیدگاه کارشناسان و بررسی موانع و چالش -5جدول 

  ام در مراتع در وضعیت موجودممیزي مرتع و صدور چراي د در خصوص

  هاموانع و چالش

  داران از دیدگاه کارشناسان و مرتع

  ارائه پیشنهادات

  از دیدگاه کارشناسان متخصص

عدم تخصیص و کمبود امکانات و تجهیزات در اداره منابع  -

طبیعی شهرستان و استان (ازجمله خودرو، ضعیف بودن 

  هاي کامپیوتري اداره)  سیستم

  بودجه و امکاناتتخصیص  -

  آموزشی هاياستخدام نیرو و تشکیل کالس -  کمبود نیروي انسانی و متخصص -

  الکترونیکی کردن مراحل صدور پروانه چرا -  هاندآیاز فر يادیبخش ز بودن یدست -

  تهیه امکانات مناسب -  شرایط سخت تردد در فصل ممیزي -

برداران و ... اختالف مشکالت اجتماعی مانند عدم تفاهم بهره -

  بین مرزي بعضی از مراتع و اختالف سامان بین دامداران

 کارگیري به -فناعمال قانون مرتبط از طریق کارشناسان ذي -

در حل مشکالت  داري مرتعهاي هاي صنفی و تعاونیانجمن

  اجتماعی

جهیزات الزم و رفع کمبود اعتبارات و خدمات رفاهی و ت -  عدم انگیزه کارشناسان متخصص  -

  حق مأموریت موقع بهپرداخت 

  زمان ورود و خروج دام در مرتع کنترلعدم  -

نسبت  یعیادارات منابع طب کم تیحساسچراي خارج از فصل و  -

  به دام مازاد

  هاي اضافه از مراتعخروج  و کاهش دام -

  موقع بهچراي  -

در جوامع  خصوصبه هاي آموزشی ها و کارگاهتشکیل کالس -  برداري از مرتع داران با نحوه بهره عدم آشنایی مرتع -

  داران مرتعمحلی و بومی منطقه در جهت افزایش دانش فنی 

فوت دامدار اصلی و عدم قبول فرزند و همسر براي تعیین یک  -

ي شدن دامداري در مرتع در راقتصادیغعنوان نماینده و  نفر به

 از بعدصورت عدم تفاهم فرزندان. استفاده همه فرزندان از مرتع 

مرتع  بیشتر بیتخر يرا برا نهیزم ، خودفوت صاحب پروانه چرا

  .کند یفراهم م

 دار عنوان مرتع بهبعد از فوت پدر فرزندي که دامدار واقعی است  -

سال جهت  2صورت عدم تفاهم در مدت  انتخاب شود. در

  گردد.انتخاب نماینده، پروانه چرا باطل می

 ژهیو بههاي قدیمی  زيیممروزرسانی اطالعات مربوط به  عدم به -

  و تعداد دام مجاز مساحت مراتع

   داري مرتعاطالعات و تهیه طرح  روزرسانی به -

  برخورد قانونی با متخلفین -  ي دامپروانه چرا و اجاره دوفروشیخر -

(ورود و ثبت و  در کار با سامانه انیاغلب متقاض ییتوانا عدم -

  و سن باال يسواد یب لیدلاسناد) به يبارگذار

  موزشی و ترویجیاجراي برنامه آ -

  تکمیل اجراي مقررات ممیزي اراضی و اجراي برنامه کاداستر  -  56مشکالت قانونی ازجمله کامل نبودن اجراي مقررات ماده  -

  تعیین مرز دقیق بین مراتع -  هم مرزي بعضی از مراتع بااختالف بین  -
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 یهزینه اندک داران مرتعدهد. طبق نظر کارشناسان و جهت صدور مجوز چرا را نشان می ازیموردنهاي ، هزینه6جدول 

  باشد. هزار تومان) جهت صدور مجوز نیاز می 300(حداکثر 

  

  هاي موردنیاز جهت صدور مجوز چراهزینه -6جدول 

 ردیف عنوان هزینه (ریال)

 1 ایاب و ذهاب 2500000

 2 متفرقه 500000

  مجموع  3000000

  

  توصیه ترویجی

نتایج حاصل از . است شده متقاضیان رضایت عدم به منجر که دارد وجود مجوزها این صدور مسیر در مختلفی مشکالت

الزم جهت طی شدن فرآیند درخواست متقاضی براي ممیزي مرتع و صدور چراي دام  تحقیق حاضر نشان داد که مدت زمان

باشد. بنابراین طبق نظر کارشناسان اداره کل منابع می روز 106روز و در وضعیت مطلوب  57در مراتع در وضعیت موجود، 

همچنین در فرآیند صدور مجوز، نیاز به داران، صدور مجوز به مدت زمان بیشتر حدوداً دو برابر احتیاج دارد.  طبیعی و مرتع

نظر گرفته  وراك، کپی مدارك جهت تکمیل پرونده) درـوآمد و متفرقه (خ باشد و فقط هزینه محدود رفتهزینه خاصی نمی

داري مربوط به عدم تخصیص و کمبود امکانات و تجهیزات  فرآیند صدور مجوز پروانه مرتع مشکالت عمدة شود. بخشمی

)، کمبود نیروي انسانی و ايرایانههاي منابع طبیعی شهرستان و استان (ازجمله خودرو، ضعیف بودن سیستمدر اداره 

دم تفاهم ـ، شرایط سخت تردد در فصل ممیزي، مشکالت اجتماعی مانند عندآیاز فر يادیبخش ز بودن یدستمتخصص، 

عدم مان بین دامداران، عدم انگیزه کارشناسان متخصص، برداران و ... اختالف بین مرزي بعضی از مراتع و اختالف سابهره

، عدم نسبت به دام مازاد یعیادارات منابع طب کم تیحساس، چراي خارج از فصل و زمان ورود و خروج دام در مرتع کنترل

عنوان  ک نفر بهبرداري از مرتع، فوت دامدار اصلی و عدم قبول فرزند و همسر براي تعیین یداران با نحوه بهره آشنایی مرتع

 از بعدنتیجه غیراقتصادي شدن دامداري در مرتع در صورت عدم تفاهم فرزندان استفاده همه فرزندان از مرتع  نماینده و در

 ژهیو بههاي قدیمی  زيیممروزرسانی اطالعات مربوط به  توان به مشکل عدم بهباشند. همچنین میمی فوت صاحب پروانه چرا

(ورود  در کار با سامانه انیاغلب متقاض ییتوانا عدمي دام، پروانه چرا و اجاره دوفروشیخرو تعداد دام مجاز،  مساحت مراتع

و  56جمله کامل نبودن اجراي مقررات ماده  ، مشکالت قانونی ازو سن باال يسواد کم لیدلاسناد) به يو ثبت و بارگذار

   :شودمی توصیه. با توجه به مشکالت موجود در مسیر صدور پروانه چرا، هم اشاره نمود اختالف بین مرزي بعضی از مراتع با

   .بودجه، امکانات و نیروي متخصص بیشتري به ادارات منابع طبیعی تخصیص داده شود -

  صورت الکترونیکی انجام شود.  در حد امکان کلیه مراحل صدور پروانه چرا به -

داران تشکیل  هاي آموزشی خصوصاً در جوامع محلی و بومی منطقه در جهت افزایش دانش فنی مرتعها و کارگاهکالس -

  شود. 

  باشد. روزرسانی اطالعات و تعیین مرز دقیق مراتع نیز از دیگر راهکارها در جهت صدور پروانه چرا می به -

- توان نتیجه گرفت که طرحي دام، میمجموع با بررسی وضعیت موجود و مطلوب ممیزي مرتع و صدور پروانه چرا در

ین توانند جایگز که یک نوع شبه مالکیت بوده و مزیت اقتصادي و اکولوژیکی باالتري دارند، می علت اینداري به هاي مرتع

  فرآیند صدور پروانه چرا شوند.
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