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مقدمه
یکی از ظرفیتهای قابل توجه و حیاتی کشور منابع مشترک 1است .این منابع طبق تعریف عبارت است از منابعی که با
استفادة عمومی از میزان آن کاسته میشود و دچار محدودیت است .لذا کاهشپذیر بوده و مصرف افراد سبب محرومیت
دیگران از آن میشود و از سوی دیگر بهسختی میتوان انتفاع عموم را از آن محدود کرد (استرم و استرم.)11 :1977 ،2
منابع مشترک شامل منابع طبیعی ازجمله جنگل ،آبزیان دریایی ،و مراتع است .ویژگی خاص این منابع سبب شده که
حکمرانی بهرهبرداری صحیح از آنها بهعنوان چالشی جدی برای صاحبنظران اقتصادی مطرح شود (اولسون:1965 ،3
)81؛ چالشی که از یک سو دچار مسئلة سواری مجانی 4و فرصتطلبی برخی از بهرهبرداران است و از سوی دیگر
انحصاریکردن 5آنها نیز دشوار است .لذا ،این پرسش مطرح میشود که چگونه میتوان از یک سو ضمن بهرهگیری
اقتصادی و بهرهور از این گونه منابع نوعی انحصار ،ویژهخواری ،و بیعدالتی در استفاده از آنها بهوجود نیاید و از سوی
دیگر ،ضمن رعایت عدالت بیننسلی ،این منابع به شکل پایدار تداوم یابد (استرم و همکاران.)1994 ،
در کشور ما در بین منابع مشترک مراتع دارای اهمیت و جایگاه ویژهای است ،زیرا به گزارش سازمان «جنگلها،
مراتع ،و آبخیزداری»ـ که نهاد متصدی این بخش بهشمار میآیدـ بیش از  52درصد از سطح کشور را مراتع تشکیل
میدهند که وسعت قابل توجهی است و دارای کارکردهای متعددی از قبیل تأمین گیاهان دارویی و صنعتی بومی و
اختصاصی ایران ،حفظ آب و خاک ،حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری ،و در صورت فراهمبودن شرایط یکی از منابع
تأمین خوراک دام و وحوش است (اسکندری و همکاران .)21 :1387 ،به لحاظ اجتماعی ،معیشت حدود  916هزار خانوار
روستایی و عشایری به بهرهبرداری از مراتع وابسته است .6به عبارت دیگر ،مراتع بستر شکلگیری کسب و کارها و
فعالیتهای جوامع بومی است (پاپلی و لباف خانیکی.)9 :1379 ،
با توجه به اهمیت ابعاد اقتصادی و اجتماعی مراتع در کشور ،نظام حکمرانی این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار
است .به نحوی که میتواند برای ساماندادن به جامعة بهرهبرداران مراتع ،رونق تولید و اشتغال؛ و پایایی مراتع به لحاظ
اقلیمی تعیینکننده باشد .با توجه به اینکه قانون «ملیشدن جنگلها و مراتع» در سال  1341نظام حکمرانی در این
بخش را دستخوش تغییرات جدی کرد و قواعد نهادی 7جدیدی ایجاد کرد ،بررسی تطبیقی این دو نظام حکمرانی پیش
و پس از ملیشدن بسیار حیاتی است .درواقع ،مقایسة تطبیقی قواعد در این دو نظام در ریشهیابی مسائل و معضالت این
بخش راهگشاست.

مبانینظری 
مراتع از گذشته در کشور بهصورت سنتی توسط جوامع بومی و محلی اداره میشده است؛ به این صورت که با شکلگیری
نظامهای اجتماعی -اقلیمی اهالی بومی هر منطقه با سازوکارهای خاص خود به بهرهبرداری و احیای منابع میپرداختند.
بسیاری از زمینها ،خواه به صورت مرتع ،جنگل ،یا زمین زراعی ،در اختیار اربابان هر منطقه بودند و با تنظیمگریهای

1. Common Resources
2. Ostrom
3. Olson
4 .The free riding problem
5. Excludability
 .6پایگاه اطالعرسانی سازمان جنگلها ،مراتع ،و آبخیزداری کشور ،بهروزرسانی http://www.frw.org.ir ،1397/10/15
7. Institutional rules
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خاص خود به سامان آن منابع میپرداختند (لمتون .)1339 ،1تا قبل از ملیشدن جنگلها و مراتع ،ادارة بیش از  70درصد
منابع مرتعی با کمک چنین ساختاری بوده است .به این نحو که حق مالکیت عرفی آن در اختیار جوامع بومی بود و آنها
قواعد و نحوة بهرهبرداری را تعیین میکردند (ازکیا و ایمانی.)12 :1390 ،
فارغ از اینکه در این نهادها و خردهنظامهای سنتی که در طول سالیان دراز شکل یافته بود معایب و کمبودهایی
مشاهده شده است ،عواید و منافعی نیز برای کشور به همراه داشته است .از جمله اینکه بهصورت غیرمتمرکز و غیردولتی
به رونق آبادی خود ،تأمین امنیت ،و تنظیمگری میپرداختند .اما با ایجاد تغییرات اجتماعی از یک سو و میل حاکمیت در
تغییر موازنة قدرت توزیعشده در کشور از سوی دیگر حرکت به سمت تغییر در ترتیبات نهادی 2و حکمرانی زمین بهطور
عام و منابع مشترک مرتعی به تبع آنها بهوجود آمد .مجموع شرایط اقتصادی و سیاسی در طول زمان باعث شد که
مدیریت و استفاده از این منابع مشترک از جمله مراتع از دسترسی و مالکیت مردم خارج شود و در اختیار ادارة بخش
دولتی قرار بگیرد و این حرکت از زمان پهلوی اول با توسعة سلطة دولت مدرن بر امور مختلف از جمله منابع طبیعی
شدت یافت (آبراهامیان .)128 :1390 ،با وجود آنکه قانون «ملیشدن جنگلها و مراتع» در سال  1341بهعنوان نقطة
عطف جدی در حکمرانی مراتع در ظاهر به دنبال آن بوده که از تخریب منابع جلوگیری کند و زمینة احیای آنها را
فراهم کند ،متأسفانه این هدف در طول  50سال اخیر حاصل نشده است (اسکندری و همکاران.)64 :1387 ،
تحلیلنهادیوسطوحقواعد 

یکی از رویکردهای نوین و دقیق در تعریف و تحلیل حکمرانی تحلیل نهادی است .در این رویکرد پدیدة مورد برسی
بهعنوان یک نهاد اجتماعی مورد مداقه قرار میگیرد .در رویکرد نهادی با تعاریف و جریانهای مختلفی روبهرو هستیم.
نهادهای اجتماعیـ چه بهعنوان نظامات و قواعد بیرون از افراد معنابخشی شده باشند چه بهعنوان عادات ذهنی پایدار و
شناختهای مشترکشده شناخته شوندـ یکی از عناصر کلیدی مؤثر بر رفتار افراد در موقعیتهای مختلفاند .شاید در
تعریفی ساده بتوان نهادها را نرمافزار سازماندهی تعامالت انسانی ترجمه کرد (کیسر 3و استرم .)1982 ،استرم مبتنی بر
سال ها تحقیق در این حوزه الگوی جامعی برای کالبدشکافی و فهم محتوای نهادها با عنوان چارچوب تحلیل و توسعة
نهادی )IAD( 4ارائه کرده است .وی در این الگو تالش کرده تا با درنظرگرفتن تنوع موقعیتها و ناظر به مسئله منابع
مشترک و قواعد شکلدهندة موقعیتهای کنش در نهادها به بحث و نظریهپردازی در این زمینه بپردازد (استرم.)2005 ،
شرایطمادیوفیزیکیمراتع

شرایطاجتماعیجامعةمرتعداران
قواعددرعمل
قواعداساسیانتخاب

قواعدانتخابجمعی

قواعدعملیاتی

شکل.1سطوحاثرگذاریشرایطمادیواجتماعیبرقواعددرعمل(حسینی )75:1393،

1. Lambton
2. Institutional Arrangement
3. Kiser
4. Institutional Analysis and Development
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قواعد نهادی و بهطور خاص قواعد شکلگیری کنش جمعی رکن مهم دیگری در حکمرانی منابع مشترک است .این
قواعد مجموعه الزامات یا هنجارهایی است که یک کنش جمعی را بین مجموعه افراد سامان میدهد .یک تعریف
برگزیده در خصوص کنش جمعی به این صورت است« :کنشهایی که توسط یک گروه از افراد برای رسیدن به منافع
مشترک اتخاذ میشود (مارشال .)1998 ،1یک کنش جمعی مطلوب دربردارندة مجموعهای از افراد است که منافع
مشترک دارند و کنشهای مشترک و داوطلبانهای را برای نیل به منافع مشترک دنبال میکنند (مینزن دیک و همکاران،2
 .)2004همانطور که مشخص است ،کنش جمعی برآیند اقدام یک گروه یا مجموعهای از افراد است و این طور نیست
که همة آن افراد لزوماً جهتگیری یکسانی در همة اقدامات داشته باشند .استرم در یک تقسیمبندی قواعد را در سه سطح
انتخاب اساسی ،3انتخاب جمعی ،4و انتخاب عملیاتی 5ارائه میکند (استرم.)344 :1394 ،

قواعداساسیانتخاب
قواعدانتخابجمعی

قواعدعملیاتی
شکل.2سطوحقواعدنهادی(استرم )59:2005،

در این دستهبندی الیة عملیاتی شامل انواع انتخابهای روزانة کنشگران اقتصادی و اجتماعی )چگونگی تولید،
بهرهبرداری ،مصرف ،خرید ،فروش ،اجاره ،و نظایر آنها) است .درواقع ،همان اقدامات و تصمیماتی است که بازیگرانی که
در این سطح قرار دارند برای امور معمول خود رقم میزنند.
الیة انتخاب جمعی صرفاً شامل انواع قاعدهگذاریها در خصوص نحوة این انتخابهای روزانه است که در چارچوب این
الگو و در صورت تحقق شرایطی مشخص باید بخشی از آن توسط همان کنشگران الیة عملیاتی و بهصورت کامالً محلی
صورت پذیرد .عموماً در زمانی که انحصار در منافع بالقوة کاال دشوار باشد ،تنها با کوچکترکردن محیط فعالیت و به واسطة
عنصری به نام ارتباطات متقابل یا «مذاکرات عادی و کمهزینه »6میان بازیگران اجتماعی درگیر در محیط خواهیم توانست
از بروز شکست در سیستم )مثالً به واسطة سواری مجانی( جلوگیری کرد (استرم.)264-239 :2007 ،
الیة اساسی نیز که عموماً وظایف دولتها و سازمانهای ملی را پوشش میدهد شامل تعیین قواعدی است که با ایجاد
الگوهای مناسبی از توزیع قدرت بستر ایجاد توزیع محلی حقوق الیة تصمیم جمعی را فراهم آورد .این حکمرانی محلی به
معنای شکلگیری سازمانی ملی متشکل از همة قاعدهپذیران نخواهد بود .بلکه بحث پیرامون آن است که بهجای آنکه یک

1. Marshall
2. Meinzen-Dick et al.
3. constitutional choice
4. collective choice
5. operational
6. Cheap Talk
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دولت مرکزی بخواهد مباحث مرتبط با تدارک همة کاالها و خدمات غیرخصوصی را برعهده داشته باشد ،نهادهایی کوچک
و متشکل از بازیگران محلی به تولید قواعد مرتبط با تدارک این کاالها و خدمات بپردازند (برنان و بوکانان.)1985 ،1
حقوقمالکیت 

عالوه بر دستهبندی ارائهشده در باال ،استرم از منظر دیگر به بحث حکمرانی میپردازد .درواقع ،وی این گونه مطرح
می کند که حکمرانی دو بال جدی دارد و ،عالوه بر قواعد نهادی ،حقوق مالکیت به همان اندازه حائز اهمیت است.
قواعد بهرهبرداری از منابع مشاع ریشه در حقوق مالکیتی دارد که البته این حقوق مالکیت خود بر اساس قواعد
تأسیسی و فراتأسیسی هر جامعه تعیین میشود .از این رو ،شناخت این حقوق کمک میکند تا بتوانیم فهم بهتری از زمین
بازی و تعاملهایی داشته باشیم که در ناحیة کنش صورت میگیرد .در تحلیلی که استرم دربارة بررسی حقوق مالکیت
منابع مشاع انجام داده با توجه به میزان اقتدار افراد در تعیین میزان بهرهگیری خود و دیگران از منابع مشاع ،پنج گونه
حق مالکیت را پیشنهاد کرد (:)249 :2003
حق دسترسی :2حق ورود و لذتبردن بدون برداشت از آن منطقه
حق برداشت :3حق ورود همراه با امکان برداشت از منابع آن منطقه
حق مدیریت :4حق مدیریت و تنظیم فضای داخلی آن منطقه و مدیریت منابع
حق انحصار :5حق تعیین اینکه چه کسی دسترسی داشته باشد و چگونگی انتقال آن حق .به عبارتی تعیین میکند که
چه کسی از حق مدیریت میتواند برخوردار باشد.
حق انتقال و واگذاری :6امکان فروش یا واگذاری انحصار را در اختیار دارد و معین میکند چه کسی باید از حق
انحصار برخوردار باشد.ژ
حقدسترسی
حقبرداشت
حقمدیریت
حقانحصار
حقانتقال


انواعپنجگانةحقوقمالکیت (استرم )250:2003،

شکل.3

ملیشدنمراتع 
پیامدهای 

قواعد بهکارگرفتهشده در نظام ملیشدن مراتع آثار و پیامدهای خود را در طول این سالها نشان داده است .در پژوهشی
که میردیلمی و مرادی انجام دادهاند این پیامدها در بخش فنی و پوشش گیاهی ،اقتصادی ،و اجتماعی بررسی شده است.
به لحاظ پوشش گیاهی ،میزان تخریب کمی مراتع یا کاهش سطح آنها طی چهل سال از سال  1335تا  9 ،1375درصد
1. Brennan and Buchanan
2. Access
3. Withdrawal
4. Management
5. Exclusion
6. Alienation
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اعالم شده است .همچنین ،در گزارشی دیگر سطح مراتع ایران از  100به  84میلیون هکتار در سال  1384کاهش یافته
است (.)408 :1397
در بخش اقتصادی ،طبق نظرسنجیهای صورتگرفته در میان بهرهبرداران علوفة دستی اختصاصدادهشده برای
تغذیة دام در گذشته بسیار کم بوده و تولید علوفه در مراتع در گذشته کافی بوده است .در حالی که از زمان ملیشدن
جنگلها و مراتع میزان علوفة اختصاصیافته برای تغذیة دام سال به سال کاهش یافته است .همچنین ،میزان درآمد
نسبی حاصل از مرتع و مرتعداری در انتهای فصل بهرهبرداری در گذشته و قبل از ملیشدن بسیار زیاد بوده .در حالی که
این میزان سال به سال کمتر شده است (میردیلمی و مرادی.)410 :1397 ،
ازکیا ( )1374در پژوهشی دیگر مسائلی از جمله «تعدد نهادهای تصمیمگیر در این بخش»« ،سلب حق مدیریت از
بهرهبرداران»« ،ضعف سازوکارهای اجتماعی»« ،حاکمیت ساختارهای دولتی» ،و «عدم کفایت اقتصادی مرتعداری برای
بهرهبرداران» را بهعنوان مسائل این بخش اضافه میکند.
ذکر این نکته الزم است که همة آثار و پیامدهای نامطلوبی که در نظام حکمرانی مراتع نام برده شده و قابل مشاهده
است لزوماً متأثر از مداخلههای سیاسی از جمله «ملیشدن جنگلها و مراتع» نیست .در این میان نقش تغییرات اجتماعی
و فرهنگی و تحوالت علمی و فناورانه قابل ردیابی است .ولی در هر حال نقش این مداخلة سیاسی در دهة  1340شمسی
بسیار جدی و حائز اهمیت است.

روشپژوهش 

رویکردپژوهش 

رویکردی که برای پژوهش مورد نظر انتخاب شده از نوع کیفی است .پژوهش کیفی یک نگرش و شیوهای ذهنی و
سیستماتیک برای توصیف عمیق تجربیات زندگی و درک و تفسیر معنای آنها با استفاده از روشهای متنوع است .از این
رو ،با دادههایی سروکار دارد که واقعیت مورد مطالعه را بهصورت کالمی ،تصویری ،یا امثال آن نمایان و تحلیل میکند
(خنیفر و مسلمی .)15 :1397 ،مسیر پژوهش کیفی نه در مسیری تعریفشده ،بلکه با رفت و برگشتهای مکرر در تعیین
دقیق نقطة مسئله و گردآوری و تحلیل دادههاست (فلیک.)43 :1998 ،1
همان طور که بیان شد ،مسئلة این پژوهش متمرکز بر بررسی ابعاد و تأثیرات قانون بحثانگیز ملیشدن جنگلها و
مراتع در سال  1341است .برای بررسی قواعد و پیامدهای این قانون انجامدادن مصاحبه و برقرارکردن ارتباط نزدیک با
بهرهبرداران مراتع و درک واقعیت ضرورت داشت که این روشها در رویکرد کیفی جای میگیرد .این هدف از طریق
گردآوری دادة تفصیلی و عمیق از مآخذ اطالعاتی چندگانه (مستندات ،مصاحبهها ،و گزارشها) و ارائة توصیفی از
مضمونهای مبتنی بر مورد صورت میگیرد (کرسول .)99 :1394 ،بیش از  20مصاحبه با مسئوالن اجرایی ،خبرگان ،و
استادان مرتبط با بخش حکمرانی مراتع صورت گرفته است .تعدادی از مصاحبهها در سفر به شهرستان سمیرم و در
ارتباطات با بهره برداران مراتع در این منطقه انجام شده است .عالوه بر آن ،از قوانین متعدد در حوزة مراتع از جمله قانون
سال  1341و قانون «حفاظت از جنگلها و مراتع» مصوب سال  1346استفاده شده است.

1. Flick
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مهساختاریافته 
مصاحبةنی 

از مصاحبة «نیمهساختاریافته» به عنوان تکنیک پژوهش استفاده شده است .مصاحبه از نظر میزان ساختاریافتگی به سه
دستة عمده تقسیم میشود« :ساختاریافته»« ،نیمهساختاریافته» ،و «باز یا بدون ساختار» .در مصاحبة نیمهساختاریافته،
سؤاالت مصاحبه از قبل مشخص شده و از همة پاسخدهندگان پرسشهای مشابه پرسیده میشود .اما آنها آزادند که
پاسخ خود را به هر طریقی ارائه دهند .البته در راهنمای مصاحبه جزئیات مصاحبه ،شیوة بیان ،و ترتیب آنها ذکر
نمیشود .این موارد در طی فرایند مصاحبه تعیین میشود (دالور .)157 :1383 ،در جدول  1لیست مصاحبهشوندگان درج
شده است.
مصاحبهشونده 

جدول.1افراد
مصاحبهشونده


سمت

مصاحبهشونده


سمت
8

دکتر سالجقه ،دکتر شریفی

رئیسان سابق سازمان ج.م.آ

1

مهندس نگهدار
اسکندری

2

دکتر میزبان

رئیس سابق دفتر فنی مرتع و
مشاور سازمان امور عشایری
مرکز تحقیقات سازمان امور
عشایری

9

آقای رضایی

اعضای شورای جنگل و مرتع

10

دکتر مهرابی ،دکتر ارزانی

کارشناس دفتر فنی مرتع در
سازمان ج.م.آ

11

مهندس سینیساز ،مهندس
پویانمهر

عضو اندیشکدة ایتان

5

دکتر فهیمی

اهل ایل شاهسون -کارشناس
جهاد کشاورزی

12

مهندس رضاپور

عضو باشگاه کشاورزان جوان

6

دکتر سیفی

دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران

13

بهرهبرداران در شهرستان سمیرم

آقایان قرهقانی ،فردافشار،
قبادیان ،فرهادی و ...

3
4

دکتر زهدی ،دکتر
بدریپور
مهندس اجاللی،
خانم مهدوی ،دکتر
متولی

مسئول بخش تعاونیهای منابع
طبیعی در سازمان ج.م.آ
هیئت علمی دانشکدة کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران

تحلیلمضمون 

تحلیل مضمون 1فرایندی برای تحلیل دادههای کیفی است .این روش صرفاً یک روش کیفی همانند دیگر روشها
نیست؛ بلکه فرایندی است که میتواند در بیشتر تحقیقات کیفی بهکار رود (بویاتزیس .)4 :1998 ،2بهطور کلی ،تحلیل هر
متن شامل چند فعالیت است (ریان و راسل .1 :)85 :2003 ،3کشف مضامین خرد؛  .2غربالکردن مجموعه مضامین به
تعداد کمتر که قابل مدیریت باشند؛  .3ساخت سلسلهمراتبی از مضامین؛  .4اتصال برقرارکردن بین کدها از طریق طراحی
یک مدل تئوریک .مضامین به سه دسته تقسیم میشوند« :فراگیر»« ،سازماندهنده» ،و «پایه»؛ هر یک از مضامین
دارای جایگاه خاصی در تحلیل دادههاست.

افتهها 
رواییوپایاییی 
برای رسیدن به روایتی قابل اتکا در پاسخ به مسئلة این مقاله ،از فرایند کثرتگرایی 4استفاده شده است .به عبارتی ،سعی
شده است از زوایای مختلف به این مسئله نگریسته شود تا همة ابعاد این ماجرا کشف شود .کثرتگرایی هم با استفاده از
مصاحبههای متعدد با ذینفعان مختلف که ابعاد مختلف موضوع را پوشش میدهند صورت گرفته هم در شیوه بهکار
1. Thematic Analysis
2. Boyatzis
3. Ryan and Russell
4. Triangulation
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گرفته شده است که به معنای ترکیب دادهها و سبکهای پژوهشی است (نیومن .)312 :1389 ،1همچنین ،در این
پژوهش به ارائة شرحی منصفانه ،صادقانه ،و متعادل از زندگی اجتماعی در حوزة مسئلة مورد نظر که گویای اصالت و
روایی اصل کار است پرداخته شده است .به عبارت دیگر ،شرحی تفصیلی از چگونگی درک و احساس کنشگران در این
بخش ارائه شده است.

بحثویافتهها 
در این پژوهش دادهها با استفاده از نرمافزار  MAXQDAکدگذاری و قواعد مرتبط با حکمرانی مراتع در سه سطح
عملیاتی ،انتخاب جمعی ،و اساسی مقولهبندی و مستخرج شده است .در فرایند کدگذاری  472کد باز در  157مضمون
پایه دستهبندی شده است.
برای تحلیل دادهها در این بخش ،نخست به بیان روایتی اجمالی از نهاد ادارة مراتع تا قبل از ملیشدن جنگلها و
مراتع و همچنین بعد از تصویب این قانون پرداخته شده است .برخی از کدهای مهم که حاوی بخشهایی از مصاحبهها و
مؤید روایت نویسنده است بدون تغییر با فونت کوچکتر در متن اضافه شده است .در نهایت ،در قالب یک جدول به
صورت تطبیقی به بررسی قواعد حاکم بر ادارة مرتع در قبل و بعد از این اصالحات اساسی پرداخته میشود .در ادامه به
بحث و تحلیل دادهها مطابق با چارچوب تحلیل و توسعة نهادی پرداخته میشود.
تحلیلنهادینظامحکمرانیمراتعطبقمدلIAD

طبق چارچوبی که استرم به تبیین آن پرداخته است ،دو رکن «شرایط مادی و فیزیکی» و «شرایط اجتماعی جامعه» بر
«قواعد در عمل» مؤثر است و به نوعی شکلدهنده و سازندة قواعد مورد استفاده است .این دو مورد معرف عقبة
شکلگیری قواعد است« .قواعد در عمل» در دستهبندی دیگری که استرم انجام داده به سه دسته قواعد اساسی ،انتخاب
جمعی ،و عملیاتی تقسیم شده که در جای خود توضیح داده شده است.
مؤلفههای هر یک از این ارکان با ویژگیهایی که در آن قرار دارد ممکن است قبل از ملیشدن جنگلها و مراتع یا
بعد از آن جریان داشته باشد .این طور نیست که این ویژگیها را بتوان بهطور کامل به دورة خاصی نسبت داد .همانطور
که هنوز با وجود شکلگیری ابزارها و فناوریهای جدید برخی نظامات سنتی مرتعداری در جریان است .حال به توضیح
دو رکن ابتدایی در قواعد بهرهبرداری مراتع کشور پرداخته میشود.
مرتعداری 
شرایطمادیواجتماعیدرنظام 

در خصوص شرایط فیزیکی مهمترین مؤلفة مؤثر در سبک کوچندگی اقلیمهای سردسیر و گرمسیر است که پوشش
گیاهی خاصی را شکل داده و همین امر زمینهساز کوچ مرتعداران برای بهرهمندی حداکثری از مراتع است .این ویژگی
اقلیمی باعث شد که مزیت اقتصادی بهرهبرداران بهطور خاص برای چرای دام وابسته به کوچ در منطقة ییالقی و قشالق
باشد.
کیفیت پوشش گیاهی مؤلفة دیگری است که جزو ویژگیهای فیزیکی است و بر قواعدی که در سطح بعدی مورد
استفاده قرار میگیرد بهشدت مؤثر است .اینکه مرتعی از پوشش گیاهی غنی یا ضعیف برخوردار باشد با توجه به مزیت
اقتصادی متفاوتی که ایجاد میکند در انگیزههای بهرهبرداران مؤثر واقع شده و نظام بهرهبرداری خاصی ایجاد کرده است.
مثالً ،در مناطق شرقی کشور ،که پوشش گیاهی ضعیفی وجود دارد ،از مراتع بهصورت مشترک استفاده میشود و افراز
1. Neuman
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خاصی وجود ندارد .اما مراتع شمالی کشور ،که بسیار غنی است ،بهصورت افرازشده مورد استفاده قرار میگیرد .در این
خصوص رئیس سابق سازمان جنگلها این گونه اشاره میکند:
«بحث مرتع یعنی پوشش گیاهی بهصورت عام؛ یعنی چه مرتع باشد چه جنگل باشد .بهطور کلی ،پوشش گیاهی
طبیعی یا آب و خاک و هوا و پوشش گیاهی اینها چهار عنصر اصلی منابع طبیعی هستند و انسان هم بهعنوان بهرهبردار
این وسط نقشی دارد و با سایر مخلوقات خداوند که حیوان باشند یا کل موجودات زنده در تعامل با یکدیگر هستند»
(سالجقه.)1399 ،

منابع آبی ویژگی مهم دیگری است که بر قواعد استفاده از مراتع و کسبوکارهای آن مؤثر است .میتوان گفت بدون
دسترسی به آب مناسب حتی در صورتی که بهترین مراتع در اختیار باشد امکان ادامة کار برای مرتعداران دشوار خواهد
بود .دامداری ،پرورش آبزیان ،گردشگری ،و باغداری از جمله مواردی است که به آب قابل توجهی نیاز دارد .البته
کشاورزی به صورت دیم بدون نیاز به آب یا حداقل آن برای ادامة کار کافی است .برخی افراد برای اینکه مزیت مراتع را
از دست ندهند در شرایطی که امکان حفر چاه ندارند از تانکرهای آبرسان در مراتع استفاده میکنند .برخی از مرتعداران
از سهمیة چاههای آب بهصورت اشتراکی استحصال میکنند .در هر حال ،مسئلة منبع آب به اندازة پوشش گیاهی در
مرتع حائز اهمیت است و قواعد در عمل خاصی را شکل میدهد.
در خصوص ویژگیهای فیزیکی ،عالوه بر مواردی که توضیح داده شد ،موارد دیگری از جمله ایلراهها ،وضعیت
دسترسی به مراتع ،استفاده از ابزارهای جدید مثل تلفن همراه ،و اینترنت در تغییر قواعد مؤثر است .ورود فناوریهای
جدید برخی از قواعد همیاری را تغییر داده است و ضرورت بهکاربردن برخی قواعد سنتی چندان احساس نمیشود
(فرهادی .)154 :1386 ،مثالً ،با توجه به دسترسی راحت مرتعداران به شهر و روستا ،دیگر نیازی به مبادلة کاال به کاال و
نظام پیلهوری احساس نمیشود .در این خصوص یکی از خبرگان بیان کرد:
«وقتی که ایلراه بود عشایر الزم نبود دام مازاد داشته باشند .دام آنها هم از کیفیت بهتری برخوردار بود .چون علوفة
دستی نمیدادند و از همین علفهای ایلراه استفاده میکردند .اما حاال هزینة حمل و نقل دام زیاد شده و مجبورند تعداد
دام را زیاد کنند .از مسیر طبیعی خودش خارج شده است .روش بهرهوری از مرتع را باید اصالح کرد»

(فهیمی.)1399 ،

ویژگیها و شرایط اجتماعی و فرهنگی از یک سو بر قواعد در عمل مؤثر است و از سوی دیگر قوانین و سیاستهای
کالن نیز این شرایط اجتماعی را تا حدی تحت تأثیر قرار میدهد .این ویژگیها ،که شامل هنجارها ،تعامالت ،و سبک
زندگی است ،بهتدریج در طول سالها شکل میگیرد .درواقع ،مردم هر جامعهای با توجه به شرایط اقلیمی و فیزیکی که
در آن قرار دارند می آموزند که چگونه با یکدیگر و با محیط پیرامونی خود در تعامل باشند و زندگی پایداری را به لحاظ
اجتماعی و اقتصادی شکل دهند.
ویژگیهای اجتماعی جامعة مرتعداران که شامل عشایر و اهالی روستائی هستند ناظر به سبک زندگی و تغییرات
جدیدی است که در طول  50سال گذشته ایجاد شده است .لزوماً این تغییرات اجتماعی متأثر از ملیشدن جنگلها و
مراتع نیست و عوامل دیگری از جمله ایجاد فناوری های جدید در آن مؤثر است .جامعة عشایری و کوچنده در طول
هزاران سال بنا به اقتضا ی کوچندگی شرایط زندگی بسیار سخت و در عین حال متوازنی را همراه با چادرنشینی پشت سر
گذاشته است .جامعة روستایی نیز که قسمتی از بهرهبرداری خود را از مراتع در حریم روستاها انجام داده است در سبک
زندگی بیآالیشی امرار معاش کرده است .تغییرات سالهای اخیر متأثر از سبک زندگی شهری و ترویج آن در رسانهها
باعث شد که جامعة مرتع داران اعم از روستایی و عشایری به سبک گذشتة خود باقی نمانند .به حدی که بیشتر نسل
جوان این جامعه روستا و مرتع آبا و اجدادی خود را ترک کرده و به شهرها روی آوردهاند .حتی افرادی که کسب و کار
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مرتعداری را به خاطر شرایط اقتصادی ادامه میدهند ترجیح میدهند در حاشیة شهرها مستقر باشند تا امکانات بهتری
برای خانوادة خود فراهم کنند و دسترسی رفاهی بهتری در اختیار داشته باشند .به همین منوال ،نظام تعامالتی در عشایر
از ساختار طایفهای به خانوادههای کوچک محدود شده است .حتی برخی وجود جامعة عشایری در شرایط فعلی را
غیرضروری میدانند .این در حالی است که با از بین رفتن نظام سنتی مرتعداری ،که همان ساختار عشایری است ،نظام
جدیدی شکل نگرفته است .در این خصوص مشاور سازمان امور عشایر بیان کرد:
«البته بعضیها هم میگویند چرا سه جامعه (شهری ،روستایی ،و عشایری) باید داشته باشیم؟! اما به نظرم بگذارید
باشند .باالخره تولیدکننده است و با توجه به آمار حدود بیستوچهار و پنج درصد گوشت قرمز را اینها تأمین میکنند .آن
نظام بهرهبرداری از بین رفت و ما نتوانستیم یک نظام جدید را جایگزین کنیم»

(اسکندری.)1397 ،

نظام انگیزشی مهم ترین عاملی است که نمودهای اجتماعی این جامعه را معلول خود کرده است .انگیزههاست که
تعیین میکند تعامالت افراد با یکدیگر بهصورت طایفهای باشد یا انفرادی .انگیزهها شکلدهندة قواعد بهرهبرداری است و
حتی نوع نظامهای همیاری را تعیین میکند .ویژگیهای اجتماعی شامل مؤلفههای دیگری نیز از جمله نظام دانشی،
عرف ،نظام تعاون و همیاری است که هر یک از این موارد بهصورت مبسوط قابل بحث و بررسی است.
ملیشدنآن 
بهرهبرداریمرتعقبلوبعدازقانون 
قواعد 

نظام مرتعداری در ایران از گذشته بهطور عمده در اختیار عشایر بوده و اداره میشده است .البته بخشی از آن نیز که در
حریم روستاها قرار داشته در اختیار اهالی روستاها بوده و بخشی از سال از این مراتع استفاده میکردهاند .آن طور که
صفینژاد تصریح کرده است ،در جامعة عشایری فرهنگ نگهداری دام ،تخصص در امور دامی ،شیوههای کوچ ،ساخت
سنتی اجتماعی و ردههای قدرت ،شیوههای بهرهگیری از مرتع همه نشئتگرفته از مرتع و دام است (صفینژاد:1383 ،
 .)53در این نظام بهره برداری ،قواعدی در ساختار ایلی شکل یافته که رئیس مرکز تحقیقات سازمان امور عشایر به آن
اشاره میکند:
«یک ساختار اجتماعی -سیاسیِ ایلی داریم که همان ایل ،طایفه ،تیره ،و غیره است .یک سری واحدهای اردویی-
مکانی داریم ،مانند مال ،وارگه ،و یرد .بین نظام ردههای ایلی با واحدهای اردویی -مکانی ،مثل یرد ،تفاوت وجود دارد.
مدیریت مرتع در واحد سیاسی و بهرهبرداری از مرتع در قالب واحدهای اردویی -مکانی انجام میگیرد .در گذشته همه در
یک نظام ایلی هم ایل و هم تبار بودند؛ ولی افرادی بودند که در آن سازمان در واحدهای اردویی -مکانی مشترک قرار
میگرفتند و بدون اینکه مرتع داشته باشند ،طی قواعدی از مرتع آن کس که مرتع دارد استفاده میکردند» (میزبان،
.)1399
سرپرست و فرمانروای ایل را در ایران «ایلخان» یا «خان» مینامیدند .اگر ایل کوچک و کمقدرت بود ،سرپرست آن
را «خان» و اگر پهنة ایل وسیع ،پُرجمعیت ،و دارای قدرت و سیاست فوقالعادهای بود «ایلخان» میگفتند که قدرت و
تصمیمات او را می توان با قدرت و تصمیمات پادشاه یک کشور مقایسه کرد .در ایل تصمیمات بهصورت شورایی اتخاذ
میشد و با مسئولیت خان این تصمیمات بهاجرا درمیآمد .همة اراضی ،امالک ،و مراتع عشایری ایل جز تیول خان
بهشمار میآمد که بخشی از آن را در اختیار ردههای پایینتر ایل و افراد تابعه قرار میداد؛ در مقابل حق چرا و مالیاتهای
زراعی دریافت میکرد .خان وظیفة تأمین امنیت افراد و اموال را بهعهده داشت .او با حکومت مرکزی نیز روابط داشت و
سالیانه مالیاتی پرداخت میکرد و ،در صورت رضایت حکومت مرکزی ،حکم خانی و سرپرستی برای او صادر و ابالغ
میشد (صفینژاد.)68-67 :1383 ،
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در نظام سنتی بهره برداری مراتع اگر طبق برآوردی که خبرگان محلی قبل از کوچ از محل مرتع در مورد کم و کیف
علوفه ارزیابی میکنند ،مرتع ظرفیت و گنجایش تعداد کمتری دام را داشته باشد ،شورای سرپرستان خانوارهای ایل جلسة
مشورتی تشکیل میدهند و دام مازاد را از کوچ خارج میکنند و بقیه را همراه خویشاوندان خود به چرا میفرستند.
آن طور که شهبازی اشاره میکند ،در زمانی که جنگلها و مراتع در ملکیت خصوصی قرار داشت نحوة صیانت به این
نحو بوده که افراد و نمایندگان طوایف در دفترخانة رسمی حاضر میشدند و با تعهد به پرداخت وجه التزامی سنگین متعهد
به صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب آن میشدند (شهبازی .)59 :1387 ،با این سازوکار ساده در یک سازمان
تخصصی محدود و کارآمد ،دولت میتوانست عشایر را ملزم به رعایت صیانت از مراتع کند.
با تصویب قانون ملیشدن جنگل ها و مراتع ،عالوه بر اراضی موات و فاقد هرگونه مالک خصوصی ،کلیة مراتع متعلق
به عشایر و دامداران صاحب نسق (بهرهبرداران عرفی یا عشایر ذیحق) و حتی بخش مهمی از اراضی سنددار که به هر
دلیل مشمول قانون تقسیم اراضی نشد متعلق به دولت اعالم شد و از این طریق تصرف و تملک آن به دست زراندوزان و
دیوانساالران ممکن شد (شهبازی .)24 :1387 ،ابطال اسناد مالکیت مراتع و بیاعتبارساختن بنچاقها که بسیاری از آنها
موجود است درواقع حذف مدیریتی بود که در طی سالیان دراز شکل گرفته بود .با ایجاد رویة جدید صدور مجوز چرای
دام در عرصة مراتع ،بهتدریج بر تعداد دامدارانی که دیگر خود را مقید به هیچ ضابطهای نمیدیدند افزوده شد.
بهرهبرداریمراتع
جدولمقایسةسطوحقواعد 

یکی از قواعد بسیار اساسی در بهرهبرداری مراتع «حق مالکیت» است .این حق تعیین میکند که بهرهبردار چه نسبتی با
مراتع دارد و چه میزان از حق بهرهبرداری ،مدیریت ،و حتی انتقال و فروش را در اختیار دارد .همانطور که در ابتدای این
بخش توضیح داده شد ،قواعد بهرهبرداری تا پیش از ملیشدن مراتع به این نحو بود که بهرهبرداران عالوه بر حق
دسترسی و استفاده از مراتع این اختیار را داشتند که «سامان عرفی» یا همان مرتع اختصاصی متعلق به خود را به دیگری
واگذار کنند یا بهفروش بگذارند و حتی پس از فوتشان به ارث می رسد .البته همة مراتع حالت خصوصی نداشت و از برخی
به صورت مشاعی استفاده میشد که قواعد دیگری بر آنها حاکم بود.
پس از ملیشدن مراتع طبق مادة یک «مصوبة ملیشدن جنگلها و مراتع» ،عرصه و اعیان مراتع جزو اموال عمومی
محسوب شد و در اختیار و متعلق به دولت است .تنها حق بهرهبرداری برای مرتعداران باقی ماند و در خصوص انتقال و
واگذاری اختیاری ندارند .به لحاظ قانونی مطابق با مادة « 37قانون حفاظت و بهرهبرداری مراتع» هر نوع واگذاری مرتع یا
اجارهدادن آن غیرقانونی است .به دنبال تغییر در نظام مالکیت مراتع ،ردههای ساختاری عشایری روبهزوال رفت و مراتع
که تا پیش از آن با زمامداری ایلها پابرجا مانده بود ناگاه بدون پشتوانه در اختیار افرادی برای صرف بهرهبرداری قرار
گرفت .این سطح از قواعد در دسته حق انحصار و انتقال جای میگیرد و مربوط به باالترین سطوح تصمیمگیری است.
یکی از سازوکارها در واگذاری مراتع پیش از ملیشدن اقطاع بوده است .پادشاهان با این سازوکار ،عرصههای مرتعی
را به خانهای مناطق مختلف واگذار میکردند .در حال حاضر ،بهرهبرداران برای دریافت مجوز بهرهبرداری باید در قالب
پروانة چرا یا طرح مرتعداری از طریق سازمان جنگلها ،مراتع ،و آبخیزداری یا شعب آن در سراسر کشور اقدام کنند.
در سطح بعدی ،که جایگاه شکلگیری کنش جمعی بین کنشگران مختلف است ،ساماندهی برخی از امور انجام
میشده است .مثالً ،در نظام سنتی مرتعداری میانجیگری بین بهرهبرداران و رفع اختالفات توسط خان یا یکی از ردههای
ایلی صورت میگرفته است .در حالی که در نظام موجود و پس از ملیشدن مراتع رفع دعاوی در سازوکار رسمی قضایی
صورت می گیرد و کارکرد میانجیگری در ساختار ایلی و مردمی تضعیف شده است .در این سطح کارکردهای دیگری
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توسط زمامداران محلی صورت میگرفته که از جملة آن تأمین نهادهها ،مواد غذایی ،و ملزومات مورد نیاز عشایر و سایر
بهرهبرداران بوده است .این کارکرد در نظام موجود مرتعداری بهصورت متمرکز توسط «سازمان امور عشایر» انجام
میشود .تعاونیهای منابع طبیعی نیز در انجامدادن برخی از خدمات نقش ایفا میکنند .البته آنها نیز کامالً مستقل و
خودجوش نیستند و حدی از حمایت دولتی در آن وجود دارد.
تفاوت دیگر قواعد در دو نظام حکمرانی تمرکز سطوح تصمیمگیری است .در نظام سنتی قواعد و تصمیمگیریها در
سلسلهمراتب ایلی صورت می گرفته و حدی از اختیار برای هر سطح برقرار بوده است .در نظام موجود تصمیمات در سطح
باالی حاکمیتی متمرکز است و فقط برخی تصمیمگیریها و قاعدهگذاریهای جزئی به بخش محلی روستایی و عشایری
واگذار شده که قابل اعتنا نیست.
در سطح عملیاتی تنوعی از قواعد ریز و درشت وجود دارد که احصاکردن همة آنها مقدور نیست و فقط به شرح
مختصر مهمترین موارد اشاره میشود .عمده قواعدی که در این سطح قرار میگیرد در دستة «حق مدیریت» و «حق
برداشت» جای میگیرد .از جمله قواعد در این سطح آن است که در سلسلهمراتب ایلی هر بهرهبردار در «سامان عرفی»
خود به بهرهبرداری و مدیریت مراتع خود اشتغال داشته است .هر یک از بهرهبرداران عشایری یا روستایی موظف بوده که
درصدی از سود حاصل از تولیدات خود را به خان تقدیم کند و در مقابل خان بهعنوان یک زمامدار محلی خدمات خاصی
را عرضه میکرده است .در نظام موجود بهرهبرداران موظفاند به صورت رسمی و قانونی در قالب پروانه یا طرح
مرتعداری مجوز بهرهبرداری را کسب کنند و حق بهرة مالکانه را پرداخت کنند .البته ،اجارهدادن مراتع یکی از معضالت
شایعی است که بهصورت غیررسمی صورت میگیرد و در تخریب مراتع مؤثر است.
عملیات مدیریت مراتع شامل حفاظت ،احیا ،و تعیین تقویم چرا از جمله اقداماتی است که در نظام سنتی بر عهده و در
اختیار زمامداران محلی و عشایری قرار داشته است .آنها پیش از حرکت به سمت ییالق و قشالق ،پیشقراوالن خود را
به مقصد اعزام میکردند تا ارزیابی دقیقی از ظرفیت مراتع بهدست آورند و دام مازاد را وارد منطقة جدید نکنند .با این کار،
بهصورت خودجوش در حفاظت از مراتع کوشا بودند .در نظام فعلی مرتعداری این اقدامات توسط دولت بهصورت متمرکز
صورت میگیرد .بدیهی است در این رویه دقتنظرهای اجتماعی و اقلیمی مربوط به هر منطقه صورت نمیگیرد و مراتع
و معیشت بهرهبرداران دستخوش نابسامانی قرار میگیرد.
از سوی دیگر ،بدنة اجرایی در سازمان جنگلها ،مراتع ،و آبخیزداری توان نظارت و پاسبانی بر مراتع را بهطور کامل
در اختیار ندارند و با مخاطراتی از جمله آتشسوزی و تخریب عرصهها روبهرو میشوند .در حالی که در نظام سنتی
مرتعداری ضمن آنکه خانها در تعیین مرز بین هر سامان عرفی مربوط به هر بهرهبردار نقش داشتند ،پاسبانی کامل را در
هر منطقه انجام میدادند و با خاطیان بهشدت برخورد میکردند.
یکی دیگر از قواعدی که در نظام سنتی حاکم بوده بهرهبرداری از مراتع بهصورت جمعی و گاه فردی است .در حالی
که در شرایط فعلی با از بین رفتن بافت اجتماعی عشایری بسیاری از مرتعداران تمایل دارند که بهصورت فردی با
افرازکردن عرصهها به بهرهبرداری در سامان عرفی خود اقدام کنند.
همانطورکه بیان شد ،یکی از علتهای ایجاد تمایزات قواعد پس از ملیشدن مراتع مربوط به شکلگیری دانش و
فناوریهای جدید است .مثالً ،در گذشته حرکتکردن در میانبندها بهصورت پیاده یا با کمک احشام بوده است .در حالی
که در شرایط فعلی تردد با کمک وسایل نقلیه صورت میگیرد .ضمن اینکه متأسفانه بسیاری از ایلراهها دچار تغییر
کاربری شده و امکان تردد در آن وجود ندارد.
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همچنین ،در نظام موجود استفاده از دانش رسمی برای احیا و بهرهبرداری در کنار دانش ضمنی و تجربی که در
گذشته وجود داشته از جمله تحوالت جدیدی است که قواعد خاصی را ایجاد کرده و ساختارهای خاصی برای آن شکل
گرفته است .این مؤلفه در فرایند احیای مراتع ،بذرپاشی ،قرقکردن ،تولید محصوالت دامی ،بازاریابی محصوالت
عشایری ،و بسیاری موارد دیگر بروز یافته است.
در ادامه در جدول  2قواعد در سطوح اساسی ،انتخاب جمعی و عملیاتی در دو نظام مرتعداری قبل و پس از ملیشدن
مراتع مقایسه شده است .این قواعد و مؤلفهها با توجه به مصاحبهها ،مشاهدات و اسناد استخراج شده است .البته قواعد
قابل مقایسه بین دو نظام مرتعداری بسیار متعدد است و تنها محدود به این موارد نیست.
بهرهبرداریمراتع 
جدول.2سطوحقواعددرعملِ 
سطوحقواعد 
سطح اساسی

سطح کنش
جمعی

نظامسنتیمرتعداری 

نظام مالکیت و زمامداری ایلخانی
نظام حفاظت و بهرهبرداری ایلی و خصوصی

نظامدولتیمرتعداری 

حکمرانی و مالکیت دولتی مبتنی بر قانون ملیشدن جنگلها و مراتع
نظام حفاظت دولتی و بهرهبرداری خصوصی و مشاعی

اقطاع مراتع توسط خان

واگذاری حق استحصال توسط دولت

حل مسائل به صورت میانجیگری و ریشسفیدی
تأمین نهادهها توسط خان

مراجعه به شعب قضایی
تهیة نهادهها توسط شرکت تعاونی
تمرکز تصمیمگیری در دولت و تصمیمات حداقلی توسط شوراهای
روستایی و عشایری
واریز حق بهرة مالکانه و تمدید پروانه و طرح مرتعداری به خزانة دولت

تصمیمگیری در ساختار نظام ایلی
تحویل درصدی از سود حاصل از دامداری و کشاورزی به خان
حق بهرهبرداری برای کسانی که دارای پروانه و طرح مرتعداریاند یا
مرتع را اجاره کردهاند.
پاسبانی و حفاظت از مراتع توسط دامداران

سطح عملیاتی

تعیین زمان کوچ توسط پیشقراوالنی که خان تعیین میکرد.
ظرفیت مرتع توسط پیشقراوالن خان
تعیین حدود واگذاری توسط خان
نظارت بر استفادة بهینة مرتع توسط کالنتر
مجازات خاطیان توسط کالنتر
حرکت در میانبند و استفاده از مراتع سرحد در بازة 45روزه
بهرهبرداری مراتع بهصورت مشترک یا خصوصی
قرقکردن مبتنی دانش ضمنی و عرفی
تولید و مصرف بهصورت جمعی در واحد اجتماعی «مال»
بذرپاشی توسط خود مردم بهصورت خودجوش
بهکارگیری دانش بومی و عرفی در سطح بسیار عمیق

حق بهرهبرداری و انحصار برای کسانی که دارای یرد یا عرفاند.
پاسبانی و حفاظت از مراتع و شیوة بهرهبرداری توسط یگان حفاظت
منابع طبیعی
تعیین زمان آزادسازی مرتع برای ییالق و قشالق توسط سازمان ج.وم.
تعیین ظرفیت واحد دامی مجاز در مرتع توسط سازمان ج.وم.
تعیین ممیزی و ابعاد طرح مرتعداری در دفاتر فنی سازمان ج.وم.
ابطال پروانه درصورت عدم استفاده توسط سازمان ج.م.
تعیین جریمه برای بهرهبرداران خاطی توسط شعب قضایی
عدم استفاده از میانبند بهعلت تغییر کاربری این مراتع
واگذاری مراتع بهصورت مشاعی و افراز بهصورت غیررسمی
قرقکردن بهصورت اجباری توسط سازمان ج.وم.
تولید و مصرف بهصورت خصوصی -تفکیک غیررسمی مراتع مشاعی
کاشت نهال ،بذرپاشی ،و کپهکاری با مشارکت سازمان جنگلها و مردم
بهکارگیری دانش عرفی در کنار آموزشهای رسمی

نتیجهگیری 

رویکرد غالب در حکمرانی مراتع کشور تصدی و دخالت دولت در همة شئون مدیریت و بهرهبرداری مراتع است؛
بهگونهای که مردم ،که همان بهرهبرداران محلی و عشایرند ،از کمترین اختیار برای تصمیمگیری و مدیریت برخوردارند.
بهنظر میرسد رویکرد مطلوب برای بهرهبرداری مراتع استفاده از ظرفیت بدنة مردم و جامعه در این بخش است (شهبازی،
 . )1387هرچند رویکرد مردمی در حکمرانی مراتع به قانون تبدیل نشده تا مسیر برای اقدام مؤثر فراهم شود ،در
سیاستهای باالدستی نظام جمهوری اسالمی مورد توجه قرار گرفته است« .سیاستهای کلی منابع طبیعی» پس از
مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال  1379از سوی رهبر معظم انقالب مصوب و ابالغ شد .این سیاستها
در چهار بند بهطور جداگانه مسیر حکمرانی در بخش منابع طبیعی را مشخص کرده است .بهطور خاص بند اول این سند
که موضوع مشارکت مردم را مطرح کرده به شرح زیر است:
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«ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعة پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهرهوری مناسب
و سرعتبخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقا بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه».
این سیاستها بهطور خاص موضوع نظام حکمرانی و بهرهبرداری مؤثر منابع طبیعی را با مشارکت مردم و تقویت
آموزش در این بخش مدنظر قرار داده است .با ورود بخش مردمی در قالب بخش تعاونی ،خصوصی ،و سایر سازوکارهای
غیردولتی برای مدیریت و سرمایهگذاری در بخش منابع مشترک مرتعی ،از مجموع هزینههای مالی و انسانی دولت برای
حفاظت و احیای مراتع کاسته می شود .برای تحقق این مهم ضروری است از سازوکارهای بومی و مردمنهاد که متناسب
با نهاد اجتماعی و اقلیمی کشور است استفاده شود (فرهادی .)1393 ،طراحی چنین سازوکار یا نهادی نیازمند تحقیق،
تدقیق ،و بهرهگیری از آموزههای دینی ،تمدنی ،و جهانی است (فراهانیفرد.)1385 ،
بدون شک ،الزمة این تغییرات در نظام مرتعداری کشور و تقویت انگیزة درونی بهرهبرداران برای حفاظت ،احیا ،و
بهرهبرداری پایدار از مراتع انجامدادن اصالحات جدی در «مصوبة ملیشدن جنگلها و مراتع» و اصالح قانون منابع
طبیعی کشور است .آنچه شایسته است محور این قانون قرار بگیرد واگذاری حق انتخاب و مدیریت به بهرهبرداران یعنی
جامعة عشایری و روستایی است و تا حد ممکن از تصدی و تصمیمگیری دولت بهخصوص در سطح عملیاتی کاسته شود
(مرادی و میردیلمی .)1397 ،با توجه به سطوح سهگانة قواعد ،پیشنهاد میشود مطابق جدول 3حق قاعدهگذاری و
مدیریت بهطور متناسب به دولت ،بهرهبردار ،یا بهصورت اشتراکی به هردو واگذار شود.
جدول.3سطوحقواعدونسبتحقوتکلیفبرایبازیگران

قواعد سطح
اساسی

دراختیاردولت
تعیین نحوة انحصار و مالکیت مرتع
تعیین قواعد جرایم بازدارندة تغییر کاربری
قاعدة تعیین کاربری اراضی :مراتع ،اراضی
کشاورزی ،و صنعتی

دراختیاربهرهبرداران


تعیین نحوة واگذاری عرصههای مرتعی
تعیین مالیات یا بهرة مالکانة عرصههای مرتعی
قواعد ایجاد تشکلها و همیاریها
قواعد حمایتی و انگیزشی مرتعداری
ممیزی مراتع
نحوة تأمین نهادههای انسانی و دامی

قواعد سطح
انتخاب جمعی

نظارت بر عدم تغییر کاربری
قواعد سطح
عملیاتی

مشارکتدولتوبهرهبردار


نحوة شکلدادن به
کسبوکارهای مرتعداری
حفاظت و احیای مرتع
تعیین تقویم چرا
تعیین ظرفیت بهرهبرداری مرتع
تعیین نحوة کوچ و اسکان
حفاظت از تمامیت مرتع در برابر
تخریب و تصرف

همانطور که در جدول 3مشخص شده ،مطلوب است که در اصالح قانون منابع طبیعی کشور مجموعه قاعدهگذاری
و مسئولیتها در سطح عملیاتی حتیاالمکان در اختیار مردم ،که همان جامعة عشایری و روستاییاند ،قرار بگیرد .بدیهی
است که این مهم نیازمند مالحظات و دقتنظرهایی است که باید در سیاستهای نظارتی و مالیاتی مدنظر قرار بگیرد.
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