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Abstract 
One of the most valuable economic sources in the country is the pastures of the 

medicinal herbs. The problem of the traits of some harvesters and the growing 

extermination of pasture on the one hand and the marginalization of native villagers 

for pastures harvesting led to pay attention to "narrative of the mechanisms of 

governing the resources of the pastures medicinal plants" as the main issue of this 

article. In order to provide a precise narrative of the governance of “common pool” 

resources while reviewing the laws and regulations of this area, reviewing relevant 

documents, and interviews was conducted with 20 civil servants and harvesters in this 

section. As a result of the research, it became clear that in the current situation, the 

management of pasture resources is in the hands of the government and the procedure 

for assigning them to individuals for withdrawal takes place through the mechanism of 

the auction and receiving the property interest. Learning by successful patterns in 

governance of common pool resources with an emphasis on decentralized and native 

management of pastures in the world countries confirms the important role of 

redefining property rights for native harvesters and designing collective action rules 

tailored to the cultural context and biological features in Each region. Extraction of 

these resources by metacentric mechanisms, in addition to preventing rural migration, 

will lead to a full cycle of exploitation of the pasture, including the restoration, 

production and maintenance of them, without additional expenditure by native people. 
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واكاوي سازوكارهاي حكمراني منابع مشاع و ارائه 

 گذاري؛ مشي هايي نهادي براي خط داللت

 دارويي مرتعي ايرانمطالعه موردي استحصال گياهان 
    (9/23/99: تاریخ پذیرش   32/8/99: تاریخ دریافت)      پژوهشی: نوع مقاله         

 

 (ع)علمي دانشكده معارف اسالمي و مديريت دانشگاه امام صادق  عضو هيأت  سازيان عليرضا چيت

 (ع)عضو مركز رشد دانشگاه امام صادق  ،ري معارف اسالمي و مديريت دولتيدانشجوي دكت محسن باقري نصرآبادي

 2چكيده
اين مزيت سبب شده كه برداشت از اين مراتع . آفرين اقتصادي كشور مراتع گياهان دارويي است يكي از منابع ارزش

كنندگان و روند  هاي برخي برداشت مشكل سوداگري. اندركاران دولتي قرار گيرد كنندگان و دست مورد توجه برداشت

محالل مراتع از يك سو و در حاشيه قرار گرفتن اهالي بومي روستاها براي استحصال مراتع باعث شد كه رو به اض

به عنوان مسئله اصلي اين مقاله مورد « روايت سازوكارهاي حكمراني منابع مشاع در بخش گياهان دارويي مرتعي»

بع مشاع مرتعي ضمن مرور قوانين و مقررات براي ارائه روايتي دقيق از سازوكارهاي حكمراني منا. توجه قرار گيرد

كنندگان در اين بخش نيز مصاحبه  اندركاران دولتي و برداشت نفر از دست 02اين حوزه و بررسي اسناد مرتبط، با 

گيرد و رويه  مشخص شد كه در وضع موجود، حكمراني منابع مرتعي با محوريت و تمركز دولتي صورت مي. شد

داري، سازوكار مزايده و دريافت بهره مالكانه، پايداري  براي برداشت از طريق طرح مرتعواگذاري آنها به افراد 

آموزي از الگوهاي موفق در حكمراني منابع مشاع با  درس. كند برداران ايجاد نمي اقتصادي و معيشتي را براي بهره

بازتعريف حقوق مالكيت براي  تأكيد بر مديريت غيرمتمركز و مردمي مراتع در كشورهاي دنيا، مؤيد آن است كه

بوم هر منطقه،  هاي زيست كنندگان بومي و طراحي قواعد كنش جمعي متناسب با بافت فرهنگي و ويژگي برداشت

استحصال اين منابع از طريق سازوكارهاي مردمي و . گيري حكمراني صحيح منابع مشاع دارد نقش مهمي در شكل

گيري از مرتع كه شامل  شود كه چرخه كامل بهره وستايي سبب ميچندمركزي عالوه بر جلوگيري از مهاجرت ر

 .احياء، توليد و نگهداشت آنها است نيز بدون هزينه دولتي و توسط خود مردم صورت گيرد
 

 حكمراني منابع مشاع، سازوكار كنش جمعي، حقوق مالكيت، گياهان دارويي مرتعي، قواعد نهادي :واژگان كليدي
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 مقدمه -2
ثروت و كسب درآمدهاي ارزي است به  هاي اصلی كشور در توليد گياهان دارویی یكی از محورها و مزیتتوليد 

دالر ميليارد  5/2ها به  بينی هاي گذشته افزایش یافته و طبق پيش نحوي كه روند صادرات این محصول طی سال
ميليارد دالر  244هاي اخير از مرز  حجم تجارت جهانی گياهان دارویی در سال[. 29]رسد  می 2444تا سال 

در این ميان سهم . ميليارد دالر خواهد رسيد 5444به  3454بينی بانك جهانی تا سال گذشته و بر اساس پيش
ورت خام و فرآوري نشده ایران از بازار گياهان دارویی جهان بسيار محدود و بيشتر مربوط به فروش آنها به ص

با توجه به . درصد پائينی از اقتصاد كشور به این بخش ویژه و حياتی اختصاص یافته استبا این حساب . است
هاي گياهان دارویی كه بسياري از آنها اختصاصی كشورمان است  رقابتی جدي اقليمی ایران و تنوع گونه مزیت

 [.9]بخش ایجاد كرد توان تحولی جدي در توليد و صادرات این  می
شود گياهان دارویی به سه دسته مرتعی، دیم و زراعی  به حسب نوع كاشتی كه منجر به توليد گياهان دارویی می

. كنند و نياز به مراقبت و آبياري ندارند گياهان دارویی مرتعی به صورت خودرو در مراتع رشد می. شوند تقسيم می
در . گيرد كشت، مراقبت، آبياري و نهایتاً برداشت توسط انسان صورت میدر گياهان دارویی زراعی تمام مراحل 

گيرد اما این مزارع نياز به آبياري توسط انسان  گياهان دارویی دیم كاشت و مراقبت آن توسط انسان صورت می
 [.2]شوند  ندارد و به صورت دیم و طبيعی سيراب می

هاي مرتعی گياهان دارویی به صورت خودرو  گونه. كشور استیكی از منابع اصلی تأمين گياهان دارویی، مراتع 
بسياري . سازي و كاشت با مداخله انسانی مقدور شده است براي برخی از آنها امكان اهلی. یابند در مراتع رشد می

هاي مرتعی گياهان دارویی، موارد بومی و اختصاصی ایران هستند كه داراي ارزش اقتصادي قابل توجهی  از گونه
م از عميليون تن توليدات مرتعی ا پنجساالنه . اند هاي بسياري را هم به خود جلب كرده باشند و نگاه يز مین

حدود  شود كه از این ميزان محصول هاي منابع طبيعی كشور برداشت می اي از عرصه گياهان دارویی و علوفه
 [.9]ود ش به خارج از كشور صادر می مرتعی هزار تن گياهان دارویی چهار

، 2دهند آنها به چهار دسته كاالهاي عوارضی از منبع و كاال ارائه می[ 39]بندي كه استرم و استرم  در تقسيم
منابع و مواهب طبيعی مانند جنگل، آبزیان دریایی و مراتع . شوند تقسيم می 4و مشاع 2، عمومی3خصوصی

پذیر بوده و مصرف افراد سبب محروميت  كاالهاي مشاع كاهش. شوند هایی از منابع مشاع محسوب می نمونه
 (.2جدول )توان انتفاع عموم از آن را محدود كرد  گردد و از سوي دیگر به سختی می دیگران می

گيري صحيح از آن به عنوان معمایی براي  ویژگی خاص این نوع كاالها سبب شده كه حكمرانی بهره
یاد  9و انحصاري شدن 5سواري مجانی با عنوانآن كه از  ییمعما[. 38]شود  نظران اقتصاد مطرح می صاحب

ور از این منابع، نوعی انحصار،  گيري اقتصادي و بهره توان ضمن بهره به این اشاره دارد كه چگونه میو شود  می
نسلی، این  از سوي دیگر باید ضمن رعایت عدالت بين. عدالتی در استفاده از آنها به وجود نياید خواري و بی ویژه
 .هاي بعدي نيز حفظ شود گيري نسل به شكل پایدار باقی مانده و ضمن برداشت صيانتی امكان بهره منابع

                                                                 
1- Toll goods 

2- Private goods 

3- Public goods 

4- Common pool goods 

5- The free riding problem 
6- Excludability 
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 چهار نوع كاالي اساسي( 2جدول 

 

پذیري در كاالي  كاهش
 شده استفاده

 زیاد كم

سختی انحصاري 
نمودن و محدود 
كردن منتفعين 

 بالقوه

 كم
كاالهاي 
 عوارضی

كاالهاي 
 خصوصی

 زیاد
كاالهاي 
 عمومی

 منابع مشاع

 

گيري از منابع مشاع تدوین شده ورود و  یكی از سازوكارهایی كه طی سده اخير در كشور براي سازماندهی بهره
گيري از منابع مشاع است به نحوي كه خود دولت مستقيماً این منابع را استحصال  نظارت مستقيم دولت در بهره

 .كند به بخش خصوصی واگذار میو یا آنها را از طریق سازوكارهایی رسمی 
گيري این نوع از حكمرانی، ریشه در تاریخ داشته و تشدید ورود و نظارت مستقيم دولت نيز ریشه در  شكل

مجموع شرایط اقتصادي و سياسی در طول زمان باعث شد كه مدیریت و . تشكيل دولت مدرن در ایران دارد
از دسترسی و مالكيت عمومی خارج و تحت اداره بخش دولتی قرار استفاده از این منابع مشاع و از جمله مراتع، 

شروع حركت ایجاد دولت مدرن از زمان پهلوي اول، چتر سلطه دولت بر امور مختلف از جمله منابع طبيعی . گيرد
ك در حالی كه تا پيش از آن، مالكيت منابع در انحصار دولتی نبود و حتی كشاورزانی كه مال[. 2]را افزایش داد 

ها را طی دوره حيات براي خود حفظ و آن را به  برداري از آن زمين زمين زراعی نبودند انتظار داشتند حق بهره
شان از دخل و  با دولتی شدن منابع مشاع، كشاورزان و اهالی بومی روستاها دست[. 2]شان منتقل كنند  ورثه

 .تصرف مستقيم در مراتع بومی كوتاه شد
هاي سودجویانه از منابع طبيعی، مسير اداره دولتی این  المی با هدف جلوگيري از حركتپس از وقوع انقالب اس

در این مسير دولتی شدن اداره جنگل مساوي با توزیع عادالنه تعبير و تفسير و بر آن . منابع همچنان ادامه یافت
از . ان موفق نبوده استدر حالی كه به اذعان خبرگان، این سازوكار در تحقق این مهم چند. شد پافشاري می

هایی را به همراه داشته و  سوي دیگر اداره دولتی منابع مرتعی در بخش گياهان دارویی مسائل و چالش
[. 8]ها گردیده است  گيري از سازوكارهایی همچون مزایده منجر به نوعی انحصار در برخی واگذاري بهره

اعم از اهالی روستاها و سایر بوميان در برداشت و  گسترش سيطره دولتی در این بخش به تدریج مشاركت مردم
گيري از مواهب  این معضل موجب شده روستائيان به سبب عدم امكان بهره. احياء این بخش را كم كرده است

هاي گسترده به سمت شهرها بزنند و حتی برخی مواردي كه  الهی در منطقه زیست خود، دست به مهاجرت
 .2اند به كل از سكنه خالی شوند ياهان دارویی بودهروستاها وابسته به مراتع گ

هایی  هدف این مقاله شناسایی وضعيت موجود حكمرانی منابع مرتعی گياهان دارویی در كشور و ارائه داللت
. آموزي از تجربه سایر كشورهاست جهت بهبود سازوكارهاي موجود حكمرانی منابع مشاع مرتعی از خالل درس

به عنوان چارچوب اصلی تحليل نهادي  (IAD)االت در این مقاله ابتدا به معرفی چارچوب براي پاسخ به این سؤ
در ادامه با مرور تحقيقات مشابه در سایر كشورها، نمایی از وضعيت حكمرانی منابع مشاع در . شود پرداخته می

                                                                 

 علمی پژوهشكده اقتصاد كشاورزي پور، عضو هيأتمصاحبه با دكتر محسن ابراهيم -2
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پژوهش بيان و به تحليل شناسی مورد استفاده در  در بخش بعد معرفی اجمالی روش. دهيم سایر كشورها ارائه می
ها و ترسيم الگوي حكمرانی منابع مشاع مرتعی با توجه به قواعد  هاي حاصل از مرور اسناد و متون مصاحبه داده

 .شود نهادي و حقوق مالكيت پرداخته می
 

 ؛ ابزاري براي فهم نظام حكمراني2تحليل نهادي -1

هاي مختلف، كامالً تحت تأثير فهم ما از  عرصهبينی، تنظيم و كنترل روابط ميان كنشگران در  فهم پيش
شده باشند و  نهادهاي اجتماعی چه به عنوان نظامات و قواعد بيرون از افراد معنابخشی. نهادهاي اجتماعی است

شده شناخته شوند یكی از عناصر كليدي مؤثر بر رفتار  هاي مشترك یا به عنوان عادات ذهنی پایدار و شناخت
افزار سازماندهی تعامالت  شاید بتوان در تعریفی ساده نهادها را به عنوان نرم. هاي مختلف هستند افراد در موقعيت

هایی هستند كه افراد  اي از توصيه دهد نهادها مجموعه در تعریفی كه الينور استرم ارائه می. انسانی ترجمه نمود
اند  روزمره استفاده كرده و به كار گرفته براي ساماندهی تمام اشكال تعامالت تكراري و ساختاریافته در زندگی

هاي مختلف  بينی و كنترل كنش افراد در نقش بر این اساس فهم محتواي نهادي، ابزار مناسبی براي پيش[. 39]
 .اجتماعی است

. اند كه یكی از آنها الينور استرم است پردازان مختلفی در خصوص چيستی و ابعاد نهاد به بحث پرداخته نظریه
ها تحقيق در این حوزه، الگوي جامعی را براي كالبدشكافی و فهم محتواي نهادها با  مبتنی بر سال[ 39] استرم

وي در این الگو تالش داشته با در نظر گرفتن . ارائه كرده است (IAD) 3عنوان چارچوب تحليل و توسعه نهادي
هاي كنش در نهادها به بحث و  عيتدهنده موق ها و ناظر به مسئله منابع مشاع و قواعد شكل تنوع موقعيت

از آنجا كه مسئله مورد توجه استرم، حكمرانی منابع مشاع و معماي سواري . پردازي در این زمينه بپردازد نظریه
عمده تحقيقات خود را در این  3449مجانی بوده با طرح این موضوع در رساله دكتري خود تا پایان عمرش یعنی 

این الگو از نظر . هاي استرم مبناي تحليل در این مقاله قرار گرفته است و نوآوريها  بحث. حوزه متمركز نمود
شود و به این دليل تمركز این مقاله صرفاً بر روي  اي محسوب می گستردگی و وسعت، الگوي كالن و گسترده

 .قواعد و حقوق مالكيت است

 (IAD)چارچوب تحليل و توسعه نهادي ( 1-2
این مدل ضمن . توان به عنوان محصولی از نگاه نهادگرایی جدید دانست هادي را میچارچوب تحليل و توسعه ن

اینكه تالش دارد تا برداشت از نهاد به عنوان یك موجودیت غامض و غيرقابل فهم را اصالح نماید از طریق 
 اي براي مداخالت در شرایطی كه تنوعی از مشی، تحليل و طراحی پيوند فهم نهادي با تصميم و خط

ها و  مشی این چارچوب به منظور ارزشيابی اثربخشی خط. سياسی حاكم است ارائه كند-هاي اقتصادي موقعيت
اي است كه در  چارچوب مذكور همانند نقشه[. 38]شود  هاي جدید نيز به كار گرفته می مشی همچنين طراحی خط

در . سازد تعامالت و پيامدها رهنمون میها، متغيرها و افراد را به سمت الگویی از  اي از موقعيت آن مجموعه
در واقع از آنجا كه . ها و كنشگران است چارچوب تحليل نهادي نقطه تمركز، ناحيه كنش است كه شامل موقعيت

براي او مهم شده « واحد تحليل مبادله»هاي استرم است  مبناي تحليل[ 29]رویكرد نهادگرایانی همچون كامونز 

                                                                 
1- Institutional Analysis 

2- Institutional Analysis and Development 
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رد به مبادله انسانی، مجموع موقعيت و كنشگران فعال در آن موقعيت را به عنوان نقطه و با توسعه عينك نگاه خُ
زا  اي از متغيرهاي برون وي معتقد است ناحيه كنش در خالء شكل نگرفته و مجموعه. كانونی مدل معرفی نماید

بر هسته  -رسمی هاي جامعه و قواعد رسمی و غير شامل شرایط مادي و بيوفيزیكی، شرایط فرهنگی و نگرش -
گيري تعامالت در چارچوب  اصلی نهادها كه همان ناحيه كنش است اثر دارد و محقق نهادي براي فهم شكل

هاي درون ناحيه كنش منجر به  از سوي دیگر پویایی. زا را به خوبی فهم نماید نهادها بایستی آن متغيرهاي برون
چارچوب . آورد الت رهاوردهایی را براي آنها به همراه میگيري تعامالتی در بين كنشگران شده و این تعام شكل
 .به تصویر كشيده شده است 2شده توسط استرم در شكل  ارائه

 
شوند و تبعاً  زا تعریف می در این الگو هسته اصلی نهادها كه همان ناحيه كنش هستند تحت تأثير متغيرهاي برون

همانگونه كه توضيح . هاي درونی نهادها را بهبود داد توان سازوكارها و پویایی با تغيير و تحول در این متغيرها می
عامل اصلی شامل قواعد نهادي، ماهيت جهان فيزیكی و شرایط اجتماعی بر ناحيه كنش اثرگذار داده شد سه 

 [.32]هستند كه در ادامه به معرفی و تحليل آنها خواهيم پرداخت 

 2قواعد نهادي( 1-2-2
 عرصه یا سازمان در كه است غيررسمی و رسمی فرآیندهاي و ها رویه هنجارها، مجموع شامل نهادي قواعد

است و  ساري و جاري آن در اقدامات و ها فعاليت كه است اي در واقع زمينه نهادي قواعد .است حاكم ورد نظرم
 یا)فهم قواعد در عمل و اینكه چه افعالی . است سازنده و كننده هدایت دهنده، جهت قواعد، این بنابراین خود

ها هزار قاعده جزئی در ساختاربخشی به یك  ده .هستند بسيار الزم است مجاز یا ممنوع ضروري، (پيامدهایی
كنند كه بازیگر براي كنش در  ساز هستند و تعيين می قواعد، محدودیت .ناحيه كنش پيچيده به كار رفته است

 .[39]یك موقعيت معين باید به چه اصول و تنظيماتی پایبند باشد 
هاست كه موجب خلق یك  از دستورالعملاي  در چارچوب تحليل و توسعه نهادي، قواعد به عنوان مجموعه

ها  ژن. ها دارند در این نگاه، قواعد نقشی مشابه ژن. گردد موقعيت كنش انسانی در بافت یك محيط زیستی می
                                                                 

1- Institutional Rules 

 

 تعامالت

 رهاوردها

معيارهاي 
 ارزیابی

 مادي شرایط

 بيوفيزیكی

 هاي نگرش

 جامعه

 قواعد

 هاي موقعيت

 كنش

 بازیگران

 چارچوب تحليل نهادي( 2شكل 
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در . شوند تا ساختار یك موقعيت كنش را بازتوليد كنند شوند تا یك فنوتيپ بسازند و قواعد تركيب می تركيب می
اي زیرمبنایی از قواعد مورد استفاده  هاي گوناگون، نتيجه مجموعه بازیگران در موقعيتاین فضا حقوق مالكيت 

در این موقعيت است و این قواعد هستند كه با ساخت حقوق مالكيت، كنش بازیگران یك عرصه نهادي را 
اند كه در ادامه  شده هاي متنوعی از قواعد ارائه بندي ها و طبقه شناسی بر این اساس، گونه[. 39]نمایند  تنظيم می

 .پردازیم با توجه به هدف و سطح تمركز پژوهش به برخی از آنها می
یافته و قواعد  بندي، قواعد به دو دسته قواعد رسمی كه به صورت قانونی و ساختاري شكل در یك تقسيم

 [.33]شوند  رفتاري است تقسيم می هنجارهاي و شناختی الگوهاي نمادها، ارزشی، غيررسمی كه شامل سيستم

هستند  بررسی قابل عملياتی و جمعی انتخاب تأسيسی، انتخاب سطح سه در بندي دیگر اما قواعد در یك تقسيم
[3:] 
گيرند تأثير  اي می اي كه بازیگران در هر مجموعه این قواعد مستقيماً بر تصميمات روزانه: قواعد عملياتی -

 .تغيير كنند این قواعد ممكن است نسبتاً به سرعت. گذارد می
هاي عملياتی و نتایج از طریق اثرشان بر تعيين اینكه چه كسی  این قواعد بر فعاليت: قواعد انتخاب جمعی -

 .گذارند شوند تأثير می شایسته بازیگر بودن است و چه قواعد به خصوصی براي تغيير قواعد عملياتی استفاده می
اي انتخاب جمعی از طریق تعيين اینكه چه كسی شایسته بازیگر ه این قواعد بر فعاليت: قواعد انتخاب تأسيسی -

شود اثرگذار هستند  بودن است و چه قواعدي براي شكل دادن به مجموعه قواعد انتخاب جمعی استفاده می
 (.3شكل )

 
 قواعد انتخاب تأسيسي، جمعي و عملياتي( 1شكل 

به این معنا كه قواعد انتخاب تأسيسی . دهد نشان می بندي از قواعد، رابطه توليد قواعد با یكدیگر را این طبقه
 .گردند گيري قواعد عملياتی می گيري قواعد انتخاب جمعی شده و آنها نيز منجر به شكل منجر به شكل

 حقوق مالكيت انواع( 1-2-1
اساس قواعد برداري از منابع مشاع، ریشه در حقوق مالكيتی دارد كه البته این حقوق ماليكت خود بر  قواعد بهره

كند تا بتوان فهم بهتري از زمين  شناخت این حقوق كمك می. شود تأسيسی و فراتأسيسی هر جامعه تعيين می
در تحليلی كه استرم در مورد بررسی حقوق . گيرد هایی داشته باشيم كه در ناحيه كنش صورت می بازي و تعامل

گيري خود و دیگران از  قتدار افراد در تعيين ميزان بهرهبا توجه به ميزان ا[ 35]مالكيت منابع مشاع انجام داده 
 :منابع مشاع، پنج گونه حق مالكيت را پيشنهاد نموده است

قواعد انتخاب 
 تأسیسی  

قواعد انتخاب 
 جمعی

 قواعد عملیاتی
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 حق ورود و لذت بردن بدون برداشت از منطقه: 2حق دسترسی 

 حق ورود همراه با امكان برداشت از منابع منطقه: 3حق برداشت 

 داخلی منطقه و مدیریت منابعحق مدیریت و تنظيم فضاي : 2حق مدیریت 

 به عبارتی تعيين )حق تعيين اینكه چه كسی دسترسی داشته باشد و چگونگی انتقال آن حق : 4حق انحصار
 (تواند از حق مدیریت برخوردار باشد كند كه چه كسی می می
 كند چه كسی باید از  امكان فروش و یا واگذاري انحصار را در اختيار دارد و معين می: 5حق انتقال و واگذاري

 .حق انحصار برخوردار باشد
 

 گيري مشاركت و كنش جمعي در حكمراني منابع مشاع شكل -9
ها با آن مواجه  همانگونه كه توضيح داده شد الگوي حكمرانی منابع مشاع یكی از معماهایی است كه حاكميت

شده و از سوي دیگر تكيه به الگوي  بخش مطرح گرایی به عنوان یك راهكار اطمينان از یك سو دولت. هستند
البته همانطور كه . بازارمحور بودن حكمرانی این منابع از سوي جریان اصلی دانش اقتصاد مطرح گردیده است

ها،  خواري در واگذاري گيري نوعی ویژه ها بر منابع مشاع و شكل وري حكمرانی دولت توضيح داده شد عدم بهره
 .مد نموده استعمالً این سازوكار را ناكارآ

طراحی سازوكارهاي كنش جمعی در ادامه مسير تمركززدایی از مدیریت دولتی و جلب مشاركت عموم مردم 
مارشال كنش جمعی را به عنوان اقدامی توسط یك گروه به طور مستقيم یا از طریق یك سازمان . ضروري است

ا به عنوان یك اقدام مشترك افراد براي مينزن آن ر .[32]براي جلب منافع مشترك افراد تعریف كرده است 
طبق این تعاریف یك [. 34]كند  هدفی مشترك جهت دستيابی به پيامدهایی كه وابسته به افراد است تعریف می

درگير شدن گروهی از مردم، : هایی در هر كنش جمعی مشترك است كه شامل این موارد هستند سري ویژگی
ها و  كنش جمعی در فرم[. 24]و مشترك براي اقناع آن منافع مشترك  منافع مشترك و نيز اقدام داوطلبانه

هاي هماهنگ و اشتراك اطالعات، توصيف و طراحی  هاي مختلف شامل توسعه نهادها، بسيج منابع، فعاليت حوزه
ه در ادامه، تجرب. [39]كند  شود و در صورتی كه به خوبی طراحی شود ارزش افزوده قابل توجهی را ایجاد می می

 .اند بررسی شده است هایی كه به بررسی مشاركت در حكمرانی منابع مشاع پرداخته پژوهش

 سير تحوالت در حكمراني مراتع( 9-2

ها و  ها و مراتع، مانند سایر اراضی به صورت غيردولتی توسط عشایر، خان مراتع كشور تا قبل از ملی شدن جنگل
هاي مختلفی از جمله براي چراي دام و برداشت  طور سنتی استفاده از مراتع به. شد كدخدایان روستاها اداره می

ماده  38نگاشتی قانونی مشتمل بر  2228در سال . گرفته است گياهان دارویی به منظور مصارف طبی صورت می
نامه  تبصره در حوزه منابع جنگلی و مرتعی به تصویب هيأت وزیران رژیم پهلوي رسيد و مدتی بعد آئين 33و 

كه در حقيقت مادر  -ها و مراتع  اولين ضابطه قانونی بعد از ملی شدن جنگل. یی سازمان مربوطه مصوب شداجرا

                                                                 
1- Access 
2- Withdrawal 

3- Management 
4- Exclusion 
5- Alienation 
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برداران  رسد و در آن الزام بهره به تصویب می 2243در مهر سال  -مصوبات اصلی در عرصه مرتع بوده است 
 [.4]گردد  سال مطرح میبانی ظرف مدت یك  برداري از سازمان جنگل مراتع به دریافت پروانه بهره

مؤسسه  2248به تصویب رسيد و در ادامه آن در سال  2249قانون تأسيس وزارت منابع طبيعی در سال 
. تحقيقات منابع طبيعی به منظور تحقيق و مطالعه و تمركز بر تحقيقات مربوط به منابع طبيعی ایجاد شد

راتع، تسهيل اسكان تدریجی عشایر و تأمين همچنين صندوق عمران مراتع براي كمك به عمران و اصالح م
تشكيالت ستادي سازمان  2252نهایتاً در سال . تأسيس شد 2249داري در سال  هاي مرتع تسهيالت اجراي طرح

 .ها و مراتع كشور به تصویب سازمان امور اداري و استخدامی كشور رسيد جنگل
شكل گرفته بود بدون تغيير خاصی پس از آن باقی ساختار و تشكيالتی كه تا پيش از پيروزي انقالب اسالمی 

هاي سودجویانه از منابع طبيعی، مسير حكمرانی دولتی بر منابع مشاع ادامه  ماند و با هدف جلوگيري از حركت
در . شد در این مسير دولتی شدن اداره جنگل مساوي با توزیع عادالنه تعبير و تفسير و بر آن پافشاري می. یافت
سازمان  2299در سال . ها به اداره كل منابع طبيعی تغيير یافت داري كل در استان وان سرجنگلعن 2299سال 
ها و مراتع ذیل مجموعه وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت و رئيس سازمان به عنوان معاونت وزارت جهاد  جنگل

ي ادغام و وزارت جهاد هاي جهاد سازندگی و كشاورز وزارتخانه 2299سازندگی تعيين شد تا اینكه در سال 
ها و مراتع كشور در پست سازمانی به عنوان معاون  به این ترتيب رئيس سازمان جنگل. كشاورزي تشكيل شد

 .2وزیر جهاد كشاورزي تعریف شد
هاي حكمرانی مرتع كه از قبل از انقالب آغاز و تا پس از آن ادامه داشت افزایش  در مجموع با توجه به سياست

 ورود و استفاده غيراصولی از مراتع برداران از مراتع براي برداشت محصوالت مختلف، چراي دام و البته بهره تعداد

 برداري كنترل بهره و نظارت «ها، مراتع و آبخيزداري جنگل»هاي مربوطه از جمله سازمان  سبب شد كه سازمان

به برخی از . كند كشور اجرا برداري از مراتع هروند بهر را به منظور كاهش مختلفی هاي طرح را تشدید و مرتع از
 :شود ها و اثرات ناشی از آنها در ادامه اشاره می این طرح

 البته قبل از انقالب نيز به صورت محدود . این طرح از دهه هفتاد در كشور اجرا شده است: داري طرح مرتع
ر جهاد سازندگی سابق با شتاب بيشتري دنبال ها و مراتع د و با ادغام سازمان جنگل 2294اجرا شده ولی از سال

ها، ضمن ثبت در دفاتر اسناد  شده پس از تصویب توسط ادارات كل منابع طبيعی استان هاي تهيه طرح. گردید
مراتع  در برداري حق بهره داراي افراد در این طرح. گردد ساله به مجریان واگذار می25رسمی براي یك دوره 
وكار گياهان دارویی،  برداري در قالب كسب هاي مرتع براي بهره ظرفيت و محدودیت مربوطه، تعيين و ضمناً

 داري مرتع دارنده پروانه. شود تعيين می ها برداري و سایر بهره (همراه با تعيين زمان ورود و خروج دام)دام  چراي

 تواند می طبيعی منابع كل اداره رعایت، صورت عدم در كند و رعایت ذكرشده در طرح را موارد كه شود موظف می

هاي قواعد  از جمله مشكالت این طرح عدم هماهنگی بين مجریان طرح، نارسایی .نمایند برخورد متخلف با
 [.4]حقوقی، تعدد مجریان و عدم شناخت اهداف طرح است 

 برداري از مراتع را دارند كه داراي پروانه  طبق مصوبات قانونی، صرفاً كسانی امكان بهره: طرح تعدیل مرتع
هاي متعددي براي چراي دام صادر شد  پس از مدتی عالوه بر اینكه پروانه. داري باشند چراي دام یا طرح مرتع

                                                                 

 http://www.frw.org.ir(: 25/24/99روزرسانی  به)ها، مراتع و آبخيزداري كشور  رسانی سازمان جنگل پایگاه اطالع -2
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هاي الزامی  طبق یكی از برنامه. كردند اي مرتعی میه ها نيز مازاد بر ظرفيت مرتع، دام وارد عرصه صاحبان پروانه
هاي مازاد باید از مراتع خارج و قسمتی از نيازهاي غذایی كشور از طریق توليد دام  ها و مراتع، دام سازمان جنگل

اما مشكل این طرح آن است كه توليد دام در قالب پرواربندي با این محدودیت . به روش پرواربندي تأمين شود
هاي اصلی دامپروري، وارداتی است و كشور در این زمينه وابستگی شدید دارد  است كه بسياري از نهاده مواجه

[4.] 
 در حال حاضر برخی از مراتع كه داراي ظرفيت توليد و برداشت گياهان : واگذاري برخی مراتع در قالب مزایده

برداران كه معموالً غيربومی  این بهره. شود یبردارن داوطلب واگذار م دارویی هستند در قالب مزایده به بهره
هستند موظفند صرفاً در بازه زمانی معينی به برداشت محصوالت گياهان دارویی و صنعتی همچون باریجه، 

هاي گزافی كه در  برداران به دليل هزینه از اشكاالت این طرح آن است كه بهره. بپردازند... آنغوزه، آویشن و 
اند حداكثر فشار را بر مراتع براي برداشت بيشتر وارد و موجب نابودي  ه مالكانه پرداخته كردهقالب مزایده یا بهر

 .شوند مراتع می
گيري از منابع طبيعی به كار گرفته شده، ورود و  سازوكاري كه در كشور طی سده اخير براي سازماندهی بهره

مشاع است در حالی كه پيش از آن بسياري از  گيري از منابع نظارت تدریجی، فراگير و مستقيم دولت در بهره
هاي  گري ها، خواه به صورت مرتع، جنگل و یا زمين زراعی در اختيار اربابان هر منطقه بوده و با تنظيم زمين

ضمن اینكه از منافع « رعيت-ارباب»آنها در نهادي به اسمی . پرداختند خاص خود به سامان آن منابع می
شدند با كمك عشایر، كشاورزان و اهالی بومی در حفظ و احياء منابع نيز كوشا  ر میموهبات خدادادي برخوردا

تصميمات مدیریت مراتع و حل . كردند در برخی موارد خراج یا مالياتی را نيز به حاكمان دولتی پرداخت می. بودند
ها و مراتع، مدیریت  قبل از ملی شدن جنگل. و فصل اختالفات مربوط به آن نيز بر عهده كدخدایان بوده است

هاي اجتماعی و  نظام با از بين رفتن خرده[. 4]منابع مرتعی بر اساس چنين ساختاري بوده است % 94بيش از 
داري، اكنون ناكارآمدي  هاي جدید مرتع اقتصادي ناظر به حكمرانی سنتی مراتع و جایگزین شدن تدریجی نظام

ظام كارآمدي با محوریت جوامع بومی و محلی شكل در صورتی كه ن. هاي جدید مشخص شده است سياست
براي آشنایی بيشتر با تجربيات جهانی، به مرور و بررسی . نگيرد حيات مراتع بيش از پيش دچار بحران خواهد شد

 .پردازیم هاي مدیریتی می برخی نظام

 بازخواني تجربيات مشاركت در حكمراني منابع مشاع: هاي گذشته مرور پژوهش( 9-1
هاي اساسی این پژوهش، مرور تجربيات مشابه سایر كشورها در زمينه  بررسی وضعيت موجود یكی از گام براي

 .حكمرانی منابع مشاع مرتعی و جنگلی است تا شناخت الزم براي مقایسه عناصر اصلی ایجاد شود
 اي كمان در هند و نپال شوراي منطقه 

در این . با مشاركت جوامع و دولت به منظور حفظ و نگهداري منابع تشكيل شد 2922در  2شوراي كمان
مدیریت این روستائيان . چارچوب روستائيان اختيار داشتند كه قواعد خاصی را براي استفاده روزانه خود وضع كنند

ها را در  چهارم جنگل شورا به طور رسمی حدود یك 2444قریب . ها تحت ساختاري شورایی شكل یافت بر جنگل
این شوراها همچنين وظيفه داشتند چارچوبی را براي مدیریت جنگل تهيه . كردند كمان، مدیریت و كنترل می

ساالر  آنها در یك فرآیند مردم. توانستند شوراي مورد نظر خود را انتخاب كنند كنند و ساكنان بومی هر منطقه می
                                                                 

1- Kumaon in India 
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 .[29]كردند  انتخاب مینفر به اضافه رهبر شورا را  9تا  5بين 
 2مدیریت مشترك جنگل در هند 

ها از طریق همكاري بين دپارتمان جنگل و جوامع  مدیریت مشترك جنگل با هدف مدیریت بهتر جنگل
سازوكار اوليه براي تمركززدایی،  .[29]روستایی، تغيير مهمی در راهبرد محافظت محيطی در هند بوده است 

ها در هند محصوالت جنگلی غير از چوب را به  اعضاء این كميته. سطح روستا استهاي حفاظت جنگل در  كميته
ها را حفاظت  جنگل% 28كميته حفاظت از جنگل در هند وجود دارد كه تقریباً  52444بيش از . آورند دست می

به این  توان ارزیابی دقيقی از این موضوع داشت كه چه ميزان از پيشرفت در این بخش مربوط نمی. كنند می
ها براي روستائيان بهبود یافته و از كنترل شدید دولت بر برداشت آنها  سازوكار است هر چند كه برخی دسترسی

 .نيز كاسته شده است
 بانی در نپال انجمن جنگل 

% 24این جمعيت . شكل گرفت( شامل یك ميليون خانواده)گروه محلی كاربر جنگل  8544حدود  2999تا سال 
بوده یعنی آنها  3ها، به شكل متصرف ماهيت حقوق مالكيت این گروه. دادند نپال را پوشش می هاي كل جنگل

قادرند از محصوالت استفاده كنند آنها را در بازار خرید و فروش كنند نحوه استفاده را مدیریت كنند و قواعد 
 .سطح كنش جمعی را نيز ایجاد كنند

 ها و برنامه مردمی جنگل در نپال پارك 
هاي مردمی است  هاي طبيعی و برنامه شده، پارك تجربه دیگر در مورد كشور نپال اما در ارتباط با مناطق حفاظت

تالش براي توسعه استفاده از منابع پارك توسط مالكانی كه در مجاورت آن : شده است كه با سه هدف دنبال می
اند و  شتر به آن منابع جنگلی تكيه داشتهكننده براي جوامع محلی كه پي هستند؛ طراحی سازوكارهاي جبران

شده  هاي محلی را براي تغيير اقدامات خود در مناطق حفاظت هایی كه جمعيت همچنين تالش جهت خلق مشوق
اي است كه در  آنچه در این ميان حائز اهميت بوده توليد منافع ارزشمند براي جوامع روستایی. [29]ترغيب كند 

 .حاشيه جنگل قرار دارند
 الگوي كشور آلبانی 

هاي محلی، یك كنش جمعی روستامحور در آلبانی شكل یافته كه  بر مبناي تحليل عميق الگوها و كاربرد
هاي  قالب. هاي مالكيت عمومی و خصوصی شكل داده است هاي مختلفی را متناسب با استفاده قالب

این . دهد مدیریت و حق انتقال را به افراد مییافته، طيفی از دسترسی آزاد تا انحصار در استخراج،  تخصيص
به این ترتيب سرزمين . شود توزیع می... ها بين افراد یا ساختارهاي جمعی مانند خانواده، طایفه، روستا و  تخصيص

توان به پنج ناحيه از حيث نفوذ و مدیریت تقسيم كرد كه سه مورد اول تحت نفوذ و سيطره روستا هستند و  را می
 [:28]كنند  مدیریت جمعی را ایجاد میمرزهاي 

 هاي كشاورزي خصوصی است كه متعلق به هر خانواده  ها و زمين ها به عالوه باغ زمين اصلی خانه: ناحيه اول
 .است
 هاي عمومی است اما حقوق استفاده از آن به طوایف  منطقه مجاور روستا كه شامل دسترسی: ناحيه دوم

                                                                 
1- Joint Forest Management in India 
2- proprietor 
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آوري علوفه، هيزم،  جمع. مختلف طوایف در روستا واگذار و بين آنها تقسيم شده استهاي  مختلف یا حتی خانواده
ها قرار گرفته و حق فروش آن را نيز دارند اما  زغال و بلوط از این مناطق به طور مستقيم در اختيار طوایف خان

 .آوري گياهان دارویی و معطر آنها در اختيار همه روستائيان است مراتع و جمع
 در این ناحيه همه . نواحی نزدیك به روستا با دسترسی عمومی و استفاده براي همه ساكنان آن: يه سومناح

 .روستائيان اجازه دارند از هيزم، زغال و بلوط و همچنين مراتع و گياهان دارویی برداشت كنند
 فاده و مدیریت نشده نواحی دوردست از روستا كه به طور مستقيم توسط روستائيان است: نواحی چهار و پنج

 .است
هاي باالدستی، كنش جمعی و حقوق مالكيت به  هاي فوق را در سه محور اصلی سياست جزئيات مدل 3جدول 

 .همراه پيامدهاي نهایی آنها بررسی كرده است

 [21] آن پيامدهاي و مالكيت حقوق تمركززدايي، در نهادي تنوع( 1جدول 

 محورهاي مورد مقایسه
الگوي مدیریت 

 جنگل آلبانی
ها و برنامه  پارك

 مردمی نپال
بانی  جامعه جنگل

 نپال
مدیریت مشترك 

 جنگل هند

انجمن جنگل 
اي  منطقه)كمان 

 (در هند

هاي  ماهيت سياست
باالدستی درباره تمركززدایی 

 (سطح تأسيسی)

منفعت 
بازیگران 
دولتی در 
 تمركززدایی

فشارهاي زیاد 
اعطاءكنندگان 

براي تهيه 
نبود برنامه، 

رقابت 
 بخشی بين

فشارهاي زیاد 
اعطاءكنندگان، 
منفعت بازیگران 

دولتی در 
 تمركززدایی

فشارهاي زیاد 
اعطاءكنندگان، 
منفعت بازیگران 

دولتی در 
 تمركززدایی

بدون فشار 
اعطاءكنندگان، 

منافع زیاد 
بازیگران دولت در 

 تمركززدایی

ماهيت سطح ميانی؛ كنش 
جمعی و روابط آن با 

 هاي باالدستی سياست

سطح باالي 
 بسيج محلی

فقدان كنش 
جمعی در سطح 
محلی، ارتباط 
كم با سطح 
 ها باالي سياست

فشار 
اعطاءكنندگان و 

كنش جمعی 
محدود بوميان 
موجب تلفيق 
منافع دولتی، 
ظهور برخی 

ها عليه  جریان
 تمركززدایی

فشار 
اعطاءكنندگان 
موجب تلفيق 
برخی منافع 

دولتی و 
سطح حكومتی، 

پائين كنش 
جمعی بوميان 
موجب تلفيق 
منافع برخی 

 بازیگران دولتی

سطح باالي 
بسيج محلی، 

تنش با دپارتمان 
درآمد ارضی در 

 دولت

 انواع حقوق
حق 

 برداشت

واگذاري به 
هاي  گروه

محلی طبق 
 بندي اولویت

واگذار به 
هاي محلی،  گروه

 محدودیت بسيار

واگذاري به 
هاي محلی،  گروه

هاي  نااطمينانی
 آینده

واگذار به 
هاي محلی،  گروه

وجود برخی 
 ها محدودیت

واگذاري به 
هاي محلی،  گروه

وجود برخی 
 ها محدودیت
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 [21] آن پيامدهاي و مالكيت حقوق تمركززدايي، در نهادي تنوع( 1ادامه جدول 

 محورهاي مورد مقایسه
الگوي مدیریت 

 جنگل آلبانی
ها و برنامه  پارك

 نپالمردمی 
بانی  جامعه جنگل

 نپال
مدیریت مشترك 

 جنگل هند

انجمن جنگل 
اي  منطقه)كمان 

 (در هند

 انواع حقوق

حق 
 مدیریت

واگذاري به 
هاي  گروه

محلی طبق 
 بندي اولویت

عدم دسترسی 
این حق براي 

 هاي محلی گروه

واگذاري به 
هاي محلی،  گروه

وجود برخی 
 ها محدودیت

واگذاري به 
هاي محلی،  گروه

هاي  محدودیت
معنادار در اجرا، 
مداخله فعال 
 دپارتمان جنگل

واگذاري به 
هاي محلی،  گروه

وجود برخی 
ها،  محدودیت

نظارت محدود 
 دپارتمان جنگل

حق 
 انحصار

واگذاري به 
هاي  گروه

محلی طبق 
 بندي اولویت

عدم دسترسی 
این حق براي 

 هاي محلی گروه

واگذاري به 
هاي محلی،  گروه

وجود برخی 
 ها محدودیت

واگذاري به 
هاي محلی،  گروه

وجود برخی 
 ها محدودیت

واگذاري به 
 هاي محلی گروه

 حق انتقال
حق محدود 

هاي  براي گروه
 محلی

عدم دسترسی 
این حق براي 

 هاي محلی گروه

حق محدود براي 
 هاي محلی گروه

حق محدود براي 
 هاي محلی گروه

عدم دسترسی 
این حق براي 

 هاي محلی گروه

پيامدها، مشاركت و 
الگوهاي تمركززدایی در 

 استفاده از منابع

سطح باالي 
تمركززدایی و 
مشاركت طبق 

 بندي طيف

تقریباً فقدان 
تمركززدایی، 

مشاركت 
محدود، 

سازي  نهادینه
محدود و الگوي 
استفاده محلی 
 به مانند قبل

سطح باالي 
تمركززدایی و 
مشاركت، این 
تمركززدایی 

استفاده از منابع 
را محدود و در 
برخی موارد 

موقعيت منبع را 
 دهد ارتقاء می

سطح متوسط 
تمركززدایی و 
مشاركت، این 
تمركززدایی 

استفاده از منابع 
را محدود و در 
برخی موارد 

موقعيت منبع را 
 دهد ارتقاء می

سطح باالي 
تمركززدایی و 
مشاركت، این 
تمركززدایی 

استفاده از منابع را 
محدود و موقعيت 

را ارتقاء  منبع
 دهد می

 

 شناسي پژوهش روش -4
گيري مسئله تا رسيدن به پاسخ طی كرده  شناسی پژوهش ارائه روندي است كه محقق از فرآیند شكل روش
در این قسمت ضمن بيان روایت مسير پژوهش به معرفی اجمالی راهبرد و ابزارهاي تحليل و گردآوري . است
 .شود ها پرداخته می داده

 رويكرد پژوهش( 4-2
مسير پژوهش كيفی نه در مسيري . رویكردي كه براي مسئله مدنظر انتخاب شده از نوع كيفی بوده است

البته . ها است هاي مارپيچی در تعيين دقيق مسئله و گردآوري و تحليل داده شده بلكه با رفت و برگشت تعریف
شود تا بر كليت فرآیند پژوهش و  هشگر وادار میهایی است چرا كه پژو این امر از جمله نقاط قوت چنين پژوهش

 .[34]هاي آن دقت و تأمل الزم را داشته باشد  گام
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 راهبرد پژوهش( 4-1
انگيز است كه در ادامه آن یك بافت یا محيط خاص  مسئله این پژوهش متمركز بر یك مطالعه موردي بحث

از طریق در این راهبرد پژوهشگر . توان گفت كه راهبرد پژوهش، مطالعه موردي است می. بررسی شده است
به ( ها ها و گزارش ، مصاحبهمشاهدات، مستندات)هاي تفصيلی و عميق از مآخذ اطالعاتی چندگانه  گردآوري داده

 [.22] دهد ارائه میهاي مبتنی بر مورد  پردازد و توصيفی از مضمون بررسی یك یا چند مورد محدود می
به عبارتی سعی . سازي استفاده شده است سویی یا سه 2گرایی براي رسيدن به روایتی قابل اتكاء، از فرآیند كثرت

گرایی هم با انتخاب  كثرت. ریسته شود تا همه ابعاد آن دیده شودشده از زوایاي مختلف به این مسئله نگ
دهند و هم در شيوه مطالعه، به كار گرفته شده كه به  گران مختلفی كه ابعاد متنوع موضوع را پوشش می مشاهده

همچنين در این پژوهش به ارائه شرحی منصفانه، [. 25]هاي پژوهشی است  ها و سبك معناي تركيب داده
ه و متعادل از زندگی اجتماعی در حوزه مسئله مورد نظر كه گویاي اصالت و روایی اصل كار است پرداخته صادقان

 [.25]شده و شرحی تفصيلی از چگونگی درك و احساس كنشگران در این بخش ارائه شده است 

 ها فنون گردآوري داده( 4-9
تباط با كنشگران آن، از منابع دست اول در پژوهشگر سعی كرده عالوه بر حضور در ناحيه كنش مورد نظر و ار

ها و مراتع، مستند ویژه جشنواره گياهان دارویی، سند  قوانين ناظر به حفاظت از جنگل: این زمينه استفاده كند
به عالوه از . هاي رسمی ها، مقاالت پژوهشی و گزارش نامه ملی و نقشه راه گياهان دارویی و طب سنتی، پایان

آوري داده  بنابراین ابزار جمع. ساختاریافته نيز براي شناخت وضع موجود استفاده شده است نيمهمصاحبه  34حدود 
ها از  براي تحليل داده. اي، تحليل اسناد و مصاحبه كيفی دانست توان مطالعه كتابخانه در این پژوهش را می

در نهایت نيز با . اند ئه شدههاي ناظر به تحليل وضع موجود ارا استفاده شده و روایت IADچهارچوب نهادي 
 .گذاري منابع مرتعی پيشنهاد شده است مشی هایی براي خط استفاده از تجربيات كشورهاي دیگر، داللت

 

 ها تجزيه و تحليل داده -5

 روايت وضع موجود حكمراني گياهان دارويي مرتعي در ايران( 5-2

بندي، انسجام  گرفته كه سعی شده با ارائه طبقه صورتهاي  این بخش روایتی است از بررسی مستندات و مصاحبه
اند تا امكان بررسی و شناخت بهتر حاصل  ها در ذیل هر عنوان تفكيك شده مسائل و وضعيت. روایت حفظ شود

ها یا  هاي خامی كه از مصاحبه ها یا داده به این معنا كه با تفسير و تحليل سازه. سازي صورت گيرد شده و مفهوم
هاي  هاي مفهومی، حاصل داده با توجه به اینكه روایت. شود  به دست آمده، مفاهيم نظري حاصل میمستندات 

متعددي هستند امكان اینكه براي همه آنها ارجاع صورت گيرد وجود نداشته و تنها براي برخی موارد ارجاعات 
 .ذكر شده است

 حقوق مالكيت در بخش گياهان دارويي مرتعي( 5-2-2

 (براي بازديدكننده)دسترسي  حق( 5-2-2-2

حق دسترسی در مراتع گياهان دارویی به معناي ورود به این مراتع براي همه افراد آزاد است و از این بابت 

                                                                 
1- Triangulation 



 سازیان، محسن باقري نصرآبادي عليرضا چيت

 249                                                              2299 زمستان ،(43: پياپی شماره) 4 شماره دوازدهم، سال مدیریت، بهبود پژوهشی-علمی فصلنامه

 .محدودیتی وجود ندارد مگر آنكه زمينه از بين رفتن این مراتع را فراهم كند

 (براي كاربر مقتدر)حق برداشت ( 5-2-2-1

برداري در قالب  بهره»، 2249ها و مراتع مصوب سال  برداري از جنگل ون حفاظت و بهرهقان 3ماده  9طبق تبصره 
شده از قبيل باریجه، كتيرا، آنغوزه و سقز  هاي فرعی جنگلی و مرتعی ملی طرح و به صورت انبوه از فرآورده

با دارندگان پروانه  برداري با رعایت اصول فنی مستلزم اخذ مجوز الزم از وزارت كشاورزي است و اولویت بهره
قانون اساسی عدالت  48از سوي دیگر، اصل . «برداران جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود چراي دام و بهره

برداري از منابع طبيعی و  در بهره»برداري از منابع طبيعی مدنظر قرار داده و تأكيد كرده  اي را در بهره منطقه
ها و مناطق مختلف كشور،  هاي اقتصادي ميان استان ها و توزیع فعاليت ستاناستفاده از درآمدهاي ملی در سطح ا

در  را به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات الزم .باید تبعيض در كار نباشد
دهد و بر  اد بومی قرار میبرداري اولویت را در اختيار افر این دو قانون براي برداشت و بهره. «دسترس داشته باشد

البته این حق منحصر به . گيري از منابع خود را ایجاد نمود بایستی براي هر منطقه امكان بهره 48اساس اصل 
 .افراد بومی نبوده ليكن حق اولویت با آنها است

از پروانه  ها و مراتع كه واگذاري حق استفاده برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 35طبق تبصره یك ماده 
مرتع به دیگري و یا دریافت وجه مالی به عنوان واگذاري پروانه را ممنوع و مستوجب مجازات دانسته است 

 .بنابراین استفاده از این مراتع باید صرفاً مورد استفاده ذیحقان اصلی قرار گيرد

 (براي مدعي مقتدر)حق مديريت ( 5-2-2-9

است و ( ها، مراتع و آبخيزداري از طریق سازمان جنگل)بر عهده دولت بر اساس قوانين، حق مدیریت این منابع 
ها و  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 33در ماده . باشد این سازمان موظف به حفظ و حراست از آنها می

ها و مراتع پرداخته شده و تمامی وظایف مربوط به آن را بر عهده  مراتع به شرایط حفظ و حراست از جنگل
 .بانی قرار داده است سازمانی به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگل

، در ازاء مدیریت و 2249ها و مراتع مصوب سال  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 3ماده  9طبق تبصره 
هاي یادشده  بر اساس این قانون بهره مالكانه فرآورده. نماید صيانت از مراتع این سازمان بهره مالكانه دریافت می

گردد از  اعالم می( ها، مراتع و آبخيزداري سازمان جنگل)با توجه به نرخی كه ساالنه به وسيله وزارت مذكور 
 .شود داري كل واریز می متقاضی دریافت و به حساب خاصی در خزانه

 (براي متصرف)حق انحصار ( 5-2-2-4

در این قانون . به این موضوع اشاره دارد 2249 ها و مراتع مصوب سال برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره
حفظ و احياء و اصالح و »قانون مذكور،  3طبق ماده . تعاریفی از جنگل و مرتع و اراضی جنگلی مطرح شده است

هاي طبيعی و اراضی جنگلی، ملی شده و متعلق به دولت و بر  ها و مراتع و بيشه برداري از جنگل توسعه و بهره
همانطور كه مشخص است این قانون حقوق مختلف ناظر به برداشت، . «بانی ایران است گلعهده سازمان جن

هاي مختلف  در این قانون جایگاه. هاي مختلف را مشخص كرده است مدیریت و سایر موارد مربوطه و جایگاه
 .بردار، مدیریت واگذاري و نظارت مراتع و حدود انحصار بازیگران مشخص شده است بهره

 (براي مالك كل)حق انتقال ( 5-2-2-5

هاي موات یا  هاي عمومی از قبيل زمين انفال و ثروت»: قانون اساسی اینگونه بيان شده است 45در اصل 
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هاي  ها، نيزارها، بيشه ، جنگل ها ها، دره هاي عمومی، كوه ها و سایر آب ها، رودخانه رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه
در اختيار حكومت اسالمی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل  ... تمراتعی كه حریم نيس و طبيعی
شده در اختيار حاكم  بنابراین موارد اشاره. «كند تفصيل و ترتيب استفاده از هر یك را قانون معين می. نماید

را به البته حاكم نيز این اختيار . اسالمی است كه بر اساس مصالح، نحوه بكارگيري آنها را مشخص كند
 .برداري قرار گيرند هاي قانونی، مورد استفاده و بهره هاي قانونی واگذار كرده تا این منابع با توجه به روال دستگاه

 قواعد نهادي( 5-1
در این قسمت به تفكيك هر یك از سه سطح انتخاب تأسيسی، انتخاب جمعی و عملياتی، قواعد بخش اداره 

اینكه قبالً و در بخش حقوق مالكيت، قوانين پشتيبان این قواعد ذكر شد  به سبب. شود منابع مرتعی تشریح می
 .شود در اینجا تنها به ذكر قواعد مربوطه اكتفاء می

 سطح عملياتي( 5-1-2
برداري از  در سطح عملياتی براي بخش مراتع گياهان دارویی، قوانينی در خصوص نحوه حفاظت، احياء و بهره

 .مراتع تصویب شده است
 برداري مستلزم اخذ مجوز الزم از وزارت كشاورزي  بهره»: برداري از منابع جنگلی و مرتعی قاعده اولویت بهره

برداران جنگلی و مرتعی در  برداري با رعایت اصول فنی با دارندگان پروانه چراي دام و بهره است و اولویت بهره
با توجه به نرخی كه ساالنه به وسيله وزارت مذكور اعالم هاي یادشده  بهره مالكانه فرآورده. هر منطقه خواهد بود

طبق این قاعده افراد محلی به . «شود داري كل واریز می گردد از متقاضی دریافت و به حساب خاصی در خزانه می
واگذاري . عنوان یكی از بازیگران در مدیریت و انحصار مراتع نقشی ندارند و كليه این حقوق براي دولت است

تفاده از پروانه مرتع به دیگري و یا دریافت وجه مالی به عنوان واگذاري پروانه نيز ممنوع و محكوم به حق اس
 .مجازات است

 ها و مراتع بر عهده  تمامی وظایف مربوط به حفظ و حراست از جنگل: قاعده حفظ و حراست از جنگل و مرتع
ها و  ربوط به حفظ نيز از محل اجراي قوانين جنگلامكانات مادي و لجستيكی م. ها و مراتع است سازمان جنگل

 .شود مراتع تأمين می
 برداري از مناطق در اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداري هر  هر ساله طرح بهره: برداري قاعده طرح بهره

 .كند كه امكان و ميزان برداشت از مراتع هر منطقه چگونه است این طرح تعيين می. شود استان تدوین می
كنند اما  برداري را اداره كل استان با همكاري هسته فنی كه مسئول این كار است تدوین می هاي بهره طرح

از حيث قواعد رسمی در این بخش، به منظور . گيرد مطالعه این مراتع توسط بخش خصوصی صورت می
 .ادداران و افراد محلی قرار د توان مراتع را در اختيار مرتع برداري تنها می بهره
 در خصوص شيوه برداشت از گياهان مرتعی قواعد خاصی : قاعده نظارت دولت بر شيوه استحصال از مراتع

كننده بيش  دار یا برداشت اگر مرتع. وجود دارد كه باید با نظارت ناظر و كارشناس اداره منابع طبيعی صورت گيرد
آسيب بزند مورد مجازات و جریمه قانونی قرار  از اندازه مجاز از مرتع برداشت كند و به این ترتيب به مرتع

ها به نحوي نيست كه  هر چند در این فرآیند نظارت كارشناسان منابع طبيعی وجود دارد اما این نظارت. گيرد می
 .ضامن بقاء و پایداري مرتع باشد

 وان بهره مالكانه كننده موظف است در عوض برداشت از مرتع مبلغی را تحت عن برداشت: قاعده بهره مالكانه
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طبق قانون این مبلغ . شود ارزش محصولی است كه برداشت می% 25این نرخ معادل . به حساب دولت واریز كند
 .باید به منظور صيانت و احياء مراتع مورد استفاده قرار گيرد

 به این . گيرد میفرآیند واگذاري مراتع در قالب مزایده صورت : قاعده واگذاري برداشت مراتع در قالب مزایده
برداري قرار گرفته افرادي كه بيشترین قيمت را اعالم كنند در  هاي بهره نحو كه براي مراتعی كه جزء طرح

این فرآیند اگر در شرایط عدم تقارن . گيرد مزایده برنده شده و مرتع براي برداشت در اختيارشان قرار می
بهتر و بيشتري برخوردار هستند امكان برنده شدن در این اطالعاتی صورت گيرد تنها كسانی كه از قدرت مالی 

 .ها را دارند مزایده

 اي كه داراي تخصص   دولت به طور معمول برداشت را در اختيار افراد با تجربه: قاعده اولویت در برداشت
سفيدي و شناخت مبتنی بر اعتماد هم در اولویت  البته در روستاها فرهنگ ریش. دهد ضمنی هستند قرار می

شده و داراي سابقه قرار گيرد و  اد شناختهیعنی ترجيح بر این است كه این مراتع در اختيار افر. واگذاري مؤثر است
 .اند نه كسانی كه تازه با كار برداشت از مرتع آشنا شده

 سطح انتخاب جمعي( 5-1-1

در سطح انتخاب جمعی سازوكارها به خوبی تعریف نشده و این خالء عامل ایجاد برخی مشكالت یا 
گيري شورا منوط و  ود، رفع مسائل به شكلدر برخی موارد محد. هاي مقطعی و ناقص بوده است گيري تصميم

 .وظایفی براي آنها در نظر گرفته شده تا آن مسائل در یك سازوكار انتخاب جمعی مرتفع و به نتيجه برسند
 براي این . برداشت از مراتع باید به صورت صيانتی صورت گيرد: قاعده حفظ و صيانت مراتع به طور جمعی

ت از یك مرتع مشخص در یك سال، آن مرتع چند سال به حالت استراحت باقی مهم مقرر شده كه پس از برداش
ها، مراتع و آبخيزداري؛ ستاد  نهادهاي مربوط به این حوزه همچون سازمان جنگل. مانده تا خود را بازیابی كند

اي توسعه علوم و فناوري گياهان دارویی و نيز سازمان محيط زیست به طور ساالنه جلسات مشتركی را بر
هر كدام از این نهادها با عنوان بازیگران مختلف . كنند ارزیابی وضعيت مراتع كشور و احياء این منابع برگزار می

به عنوان . در این موقعيت كنش داراي كنشگري و اختيارات قانونی خاصی هستند كه وابسته به دیگري است
مراتع داراي نفوذ و اختيار است اما درخصوص اصول ها، مراتع و آبخيزداري در حوزه واگذاري  مثال سازمان جنگل

فنی برداشت از مراتع ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارویی از اثرگذاري فنی و علمی بيشتري برخوردار 
 .است

 گيري در خصوص شيوه واگذاري مراتع به شوراهاي روستایی  در موارد محدودي تصميم: شوراهاي محلی
البته به دليل . گيرند كه مراتع را چگونه و به چه كسانی واگذار كنند ن شوراها تصميم میای. واگذار شده است

گيرد این منابع معموالً در اختيار  هاي بسيار باالي واگذاري مراتع كه معموالً در قالب مزایده صورت می هزینه
 .مانند گيرد و آنها همچنان محروم باقی می اهالی خود روستاها قرار نمی

 سطح انتخاب تأسيسی( 5-3-2

 قانون اساسی جمهوري اسالمی باالترین سطح : هاي عمومی و اختيارات حكومت اسالمی قاعده تعيين ثروت
دو اصل به طور خاص مرتبط با مالكيت و تصدي و برداشت از مراتع است كه در سطح . اسناد قانونی كشور است

: اینگونه بيان شده است 45در اصل . شود اصول بيان می به دليل حساسيت جمالت عين. شود تأسيسی تبيين می
ها و سایر  ها، رودخانه هاي موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه هاي عمومی از قبيل زمين انفال و ثروت»
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در اختيار  ... مراتعی كه حریم نيست و هاي طبيعی ها، نيزارها، بيشه ، جنگل ها ها، دره هاي عمومی، كوه آب
تفصيل و ترتيب استفاده از هر یك را . ت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمایدحكوم

این اصل حق مالكيت مراتع را در اختيار حكومت اسالمی دانسته ولی در مورد [. 24]« كند قانون معين می
 .برداشت از آنها مسكوت است

 اي را در  قانون اساسی عدالت منطقه 48اصل : اي عمومیاي در توزیع درآمده قاعده رعایت عدالت منطقه
برداري از منابع طبيعی و استفاده از درآمدهاي ملی در  در بهره»: توزیع درآمدهاي عمومی مدنظر قرار داده است

ها و مناطق مختلف كشور، باید تبعيض در كار نباشد به  هاي اقتصادي ميان استان ها و توزیع فعاليت سطح استان
[. 24]« در دسترس داشته باشد را ي كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات الزمطور

 .بر اساس این قاعده، بایستی امكان برداشت از منابع مرتعی، متناسب با ظرفيت هر منطقه براي آن فراهم شود
 ملی »توضيح داده شد طبق ماده یكم قانون  همانطور كه: قاعده اختيار تمام دولت در واگذاري حق استحصال

ها و مراتع از تاریخ تصویب این قانون جزء اموال  ، كليه جنگل2242مصوب سال « ها و مراتع شدن جنگل
برداري از منابع  بانی مجاز است بهره سازمان جنگل»عمومی محسوب و متعلق به دولت است اما جهت استحصال 

اولين قانونی كه به طور رسمی [. 22]« انعقاد قراردادهاي الزم به اشخاص واگذار كند دار و یا با فوق را رأساً عهده
. كند مربوط به این سند است ها و مراتع را مطرح می تر دولتی شدن جنگل موضوع ملی شدن یا به تعبير دقيق

 .به دیگران خواهد بود گانه به دولت واگذار شده و تنها برخی حقوق برداشت قابل انتقال همچنين تمام حقوق پنج
 ها و مراتع مصوب  برداري از جنگل طبق قانون حفاظت و بهره: برداري از مراتع قاعده حفظ، احياء و بهره

هاي طبيعی و اراضی جنگلی  ها و مراتع و بيشه برداري از جنگل حفظ و احياء و اصالح و توسعه و بهره» 2249
طبق این قاعده دولت خود مستقيماً [. 23]« بانی ایران است جنگلشده متعلق به دولت و بر عهده سازمان  ملی

ها و مراتع است و مسئوليتی در این خصوص بر عهده مردم و نهادهاي  مسئول حفظ، احياء و اصالح جنگل
 .مردمی قرار داده نشده است

 

 يريگ جهينت و بحث -6
ها هستند كه زمين  نامه گيري ناحيه كنش استحصال محصوالت مرتعی، این مجموعه قوانين و آئين در شكل

بر این اساس اما در سطوح انتخاب تأسيسی، انتخاب جمعی و عملياتی و نيز حقوق . كنند بازي را تعریف می
ریباً همه حقوق براي دولت تنظيم گانه، فرصت كنشگري در اختيار مردم و اهالی روستاها قرار نگرفته و تق پنج

تازي برخی افراد سودجو بوده  خواري و یكه هر چند دولتی شدن با هدف جلوگيري از سودجویی، زمين. شده است
طلبان پایان نيافته بلكه  ها نه تنها سودجویی فرصت در این سال. اي نيست حل بهينه اما سازوكار دولتی كردن راه

در توزیع حقوق مالكيت و مشاركت دادن افراد حتی با . ایی جدي مواجه شده استه حيات مراتع نيز با چالش
نيز احساس امنيت پایدار از لحاظ شغلی و اقتصادي چندان ( سال 24تا)داري بلندمدت  هاي مرتع گسترش طرح

داشته باشند تا زمانی كه افراد حقوق مالكيت را به صورت حداكثري در اختيار ن. شود بردار حاصل نمی براي بهره
قوانين تأسيسی و متناظر آن قواعد در سطوح كنش . شود برداري ایجاد نمی انگيزش الزم براي ورود و بهره

بر اساس بررسی اسناد باالدستی،  2در جدول . جمعی و عملياتی نيازمند اصالح و بازنگري جدي هستند
مالكيت، تمركززدایی و كنش جمعی به گرفته وضعيت سه ركن حقوق  هاي ميدانی صورت ها و مشاهده مصاحبه
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 .تفكيك ارائه شده است

 وضعيت مالكيت و كنش جمعي در بخش مراتع گياهان دارويي در ايران( 9جدول 

 مراتع گياهان دارویی محورهاي مورد ارزیابی

هاي باالدستی درباره  ماهيت سياست
 (سطح تأسيسی)تمركززدایی 

قانون اساسی، منافع زیاد واگذاري كامل مالكيت به دولت طبق 
بازیگران دولتی در تمركز براي مدیریت و انحصار این حوزه، 

 هاي دولتی رقابت بين نهاد

ماهيت سطح ميانی، كنش جمعی و روابط آن با 
 هاي باالدستی سياست

ضعف كنش جمعی در سطح محلی و فقدان صنف یا نهاد جمعی 
 ها باالي سياستهاي جمعی با سطح  مؤثر، ارتباط ضعيف كنش

 انواع حقوق

 حق برداشت
داران یا شوراهاي روستاها، عمدتاً استفاده از  واگذاري به مرتع

 مزایده براي واگذاري مراتع

 حق مدیریت
هاي محلی، مدیریت مطلق  عدم دسترسی این حق براي گروه

 (ها، مراتع و آبخيزداري سازمان جنگل)سازمان متولی 

 كامل دولتی، نظارت مجلسانحصار  حق انحصار

 در اختيار حاكميت اسالمی، عدم امكان انتقال مالكيت حق انتقال

پيامدها، مشاركت و الگوهاي تمركززدایی در 
 استفاده از منابع

تمركزگرایی شدید، مشاركت محدود در برداشت، تمركزگرایی 
 عامل بی عدالتی در مالكيت و برداشت، رو به نابودي رفتن مراتع

 

ها عمالً در ایران حكمرانی این منابع را پيش برده در كشاكش بين حاكميت دولتی و  سازوكاري كه در این سال
به این معنا كه حقوق برداشت و استحصال در ید قدرت دولت بوده و هر ساله از . حاكميت بازاري بوده است

یكی از اشكاالت این . اري انجام شده استكننده محدود واگذ طریق سازوكار بازاري مزایده در ميان چند برداشت
بر خالف روشی كه در برداشت از مراتع غالب . سازوكار توزیع نامناسب درآمد و سود بين كارفرما و كارگر است

كنند این سبك از حيث نظام  است و كارفرما یا صاحب سرمایه كارگرانی را براي برداشت از مراتع اجير می
است چرا كه كارگر مالك محصول خویش است و نباید تنها با پرداخت اجرت به او در  توزیعی اسالمی، ناعادالنه

كنند و در آن كارگران را  برداران براي برداشت از مراتع اجرا می از این رو روندي كه بهره[. 5]حقش اجحاف كرد 
 .كنند خالف مصلحت است اجير می

محور یا بازارمحور، رویكرد سومی نياز است تا با استفاده از  بر اساس مطالعاتی كه مرور شد فارغ از رویكرد دولت
راهكاري كه بتواند جانب عدالت را رعایت كند و . آن راهكاري نو براي خروج از معماي منابع مشاع داشته باشيم

هاي  اندازي سيستم دهد كه طراحی و راه تجربه الگوهاي این حوزه نشان می. وري را نيز افزایش دهد بهره
[. 3]یافته براي پایداري در استفاده از این منابع ضروري است  مركزي با مدیریت مستقل و خودسازمانچند

هاي نهادي  اند گواهی بر این مدعاست كه باید زمينه تجربيات كشورهاي مختلفی كه این مسير را پيموده
بر این اساس در ادامه . م شودبازگرداندن حقوق مالكيت این منابع به صاحبان اصلی خود یعنی آحاد مردم فراه

پيشنهاداتی براي بهبود فضاي حكمرانی این حوزه در كشور بر اساس اصل واگذاري و افزایش مشاركت مردمی 
 .شود ارائه می

بنابر . آیند و در اختيار امام معصوم و نائب امام است طبق نظر برخی پژوهشگران، مراتع جزء انفال به حساب می
توانند انفال و از جمله مراتع را به كسانی كه توانایی  ره پيامبر و ائمه بوده آنها میروش اقطاع كه در سي
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كنند یعنی  برخی نيز مراتع را جزء مباحات عامه محسوب می. برداري و آباد كردن آن را دارند واگذار كنند بهره
خریب این منابع عمومی شود استفاده از آن عمومی و براي همه آزاد است مگر اینكه استفاده نامناسب باعث ت

در هر كدام از دو حالت ذكرشده، در شرایطی كه استفاده نادرست و افراطی از این منابع موجب نابودي آنها [. 9]
فارغ از اینكه مالكيت این منابع به عنوان انفال در اختيار امام . شود ورود و مداخله حاكم اسالمی الزامی است

فقيه بنا به  ولی. ه براي استفاده از آن در زمان غيبت به ولی فقيه واگذار شده استمعصوم است اما امكان و اجاز
 [.8]برداري و احياء به دیگران واگذار كند  جایگاهی كه دارد از این حق برخوردار است كه این مراتع را براي بهره

این منابع را به دولت  حاكم نظام اسالمی براي رعایت مصالح نظام مسلمين و طبق اصول ذیل، استفاده از
 [:24]اسالمی واگذار كرده است 

  توزیع منابع از جمله منابع مشاع مرتعی به نحوي باشد كه موجب فراگير شدن عدالت شود و رضایت تعداد
 .بيشتري از افراد جامعه حاصل شود

 هاي آینده در نظر گرفته شود منافع نسل. 

 منابع صورت گيرد به نحوي كه ضامن بقاء این منابع نيز باشد برداري بهينه همراه با كارایی از بهره. 

بر اساس تجربه موفق سایر كشورها، آنچه به عنوان انگيزاننده اوليه براي تحول در بخش مدیریت مراتع الزم 
شده شامل حق برداشت، مدیریت و انحصار به مردم و شوراهاي محلی است تا  است واگذاري حقوق بيان

هاي كلی این بخش را تنظيم  مشی مستقيماً این بخش را سامان دهند و نهادهاي دولتی باید تنها خطخودشان 
به این ترتيب به ميزانی كه فرد یا نهاد از موقعيت اثرگذاري و تكليف بيشتري در ناحيه كنش [. 29]كنند 

رداشت از مراتع در چه مناطقی از سوي دیگر تعيين اینكه امكان ب. برخوردار است درجه حق او نيز باالتر است
استفاده اطالعاتی  فراهم و یا طرح برداشت براي چه مناطقی آزاد است ارائه اطالعات به شفاف و بدون ایجاد سوء

همچنين تعيين دقيق این امر كه مردم محلی و بومی و افراد غيربومی هر . براي افرادي خاص ضروري است
 .تع را دارند نيازمند بازنگري استكدام به چه شكل امكان برداشت از مرا

هاي سطح تأسيسی و  كند وقتی كاربران محلی كنترل و نظارتی بر انتخاب اشاره می[ 29]همانطور كه آگروال 
براي ایجاد . جمعی مرتبط با طراحی قواعد و مدیریت منابع مشاع ندارند تأثير تمركززدایی نيز محدود خواهد بود

هاي آنها حداقل حقوق مدیریت منابع و  جازه دهند كه كاربران محلی و نمایندهها نياز دارند ا اثر، دولت
زمان اصالحات تمركززدایی و آرایش حكمرانی  گيري درباره استفاده منابع و انحصار آن را دارا باشند و هم تصميم

ع بر عهده سازمان اكنون در قسمت واگذاري مرات به عبارت دیگر، نقشی كه هم[. 29]متناسب آن نيز تدبير شود 
به . ها، مراتع و آبخيزداري است به صورت مستقيم یا غيرمستقيم و در قالب شوراها به مردم واگذار شود جنگل

در . توانند از این فرصت براي پيشرفت و ارتقاء روستاها استفاده كنند شوند و می این وسيله شوراها توانمند می
 .در الیه كنش جمعی پيشنهاد شده استرئوس حقوق و اصالحات مورد نياز  4جدول 

نهاد براي آموزش و ایجاد توانمندي در بدنه مردمی و نهادي  هاي تخصصی مردم استفاده از ظرفيت تشكل
گري در  ها بدون ورود به مرحله تصدي این تشكل. یافته امري بسيار راهبردي است روستاها و مناطق كمتر توسعه

ها به  اء نگرش، مهارت و سایر توانمندياین مناطق وظيفه دارند هميار مردم، شوراها و سایر نهادها براي ارتق
گيري كنش  توانند در شكل نهادهاي مذكور هم می. صورت تخصصی در بخش گياهان دارویی مرتعی باشند
ها  در این خصوص تجربه بنه. پا تقسيم شده مؤثر باشند جمعی به خصوص در مناطقی كه مراتع به صورت خرده
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بنه، نهادي براي همياري در . دار بوده گویاي این موضوع است یشهكه از سابق در فضاي روستایی كشور ما ر
كرده است  بوده كه با الگویی بومی به رفع مسائل اهالی هر منطقه كمك می... هاي كشاورزي، دامداري و  حوزه

[9.] 
 پيشنهادات پژوهش در محورهاي ميزان حقوق مالكيت، تمركززدايي و كنش جمعي( 4جدول 

 هاي نهادي پيشنهادي نسبت به مراتع داللت ایسهمحورهاي مورد مق

هاي باالدستی درباره  ماهيت سياست
 (سطح تأسيسی)تمركززدایی 

گذار و تسهيلگر، ایجاد منافع  مشی حاكم اسالمی در نقش خط
بازیگران دولتی در تمركززدایی، حذف مجادله و رقابت بين 

 هاي دولتی بخش

آن با  ماهيت سطح ميانی، كنش جمعی و روابط
 هاي باالدستی سياست

تشكيل نهادهاي كنش جمعی در سطح محلی مانند اصناف یا 
 هاي اثرگذاري شوراها با شایستگی

 انواع حقوق

 حق برداشت
داران روستایی، نهادهاي  لحاظ اولویت واگذاري به ترتيب مرتع

 و افراد متخصص غيربومی( شورا و تعاونی)مردمی 

 شوراهاي محلی، اصناف و نهادهاي مردمی در اختيار كامل حق مدیریت

 در اختيار نهادهاي دولتی با نظارت و مشاركت شوراهاي محلی حق انحصار

 در اختيار حكومت اسالمی با نظارت مجلس حق انتقال

پيامدها، مشاركت و الگوهاي تمركززدایی در 
 استفاده از منابع

عدالت توزیعی مشاركت فراگير در برداشت و استحصال، تسهيل 
 در مالكيت و برداشت، بهبود روند احياء و نگهداشت مراتع
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