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Natural resources are considered to be essential elements of human life for fulfilling necessary needs, 
such as food, clothing and housing. However, the effort to addressing basic needs, to some extent, causes 
to creates conflict among stakeholders of natural resources stakeholders, which leads to adverse effects 
on their livelihoods. The purpose of this paper is to illustrate the conflict pattern among relevant actors, 
and to analyze the impact of this conflict on the rural communities. A multiple case study methodology 
with multiple units of analysis was utilized conducted in the Dorahan and Cheshme Ali Watersheds, 
located in the Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran. The data were collected using qualitative tech-
niques such as observation, semi-structured interviews, focus groups, mapping and Venn diagrams. The 
data were finally analyzed using the Conflict Pattern Assessment (CPA) technique. The results showed 
that the external actors and local communities, including rural and nomadic people had different inter-
ests in the watersheds, which caused conflicts among them. The most important consequences of these 
conflicts have been weakening of rural households' livelihoods, increasing rural – urban emigration and 
decreasing social capital. Despite the negative impacts, the conflict has had some short- term positive 
impacts on improving rangelands vegetation due to prohibiting rural livestock from early grazing. 
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Extended Abstract

1. Introduction

atural resources are used in agricultural 
activities to provide food. They are also 
considered as the natural capitals of ru-
ral households and communities’ liveli-
hoods, particularly poor-resources farm-

ers. The challenge of food security is an old issue, and 
still one of the main concerns of the world. An example 

in case is the food crisis and famine in the Horn of Africa, 
especially Somalia, which happened in 2011. 

Resource management always involves cooperation but 
also different and often competing interests. Natural re-
sources are essential elements of human life for fulfill-
ing necessary needs, such as food, clothing and housing. 
However, the effort to address basic needs, to some extent, 
causes conflict among stakeholders of natural resources, 
which result in adverse effects on their livelihoods.
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Any complex management of natural resources should 
address the ownership of natural resources, their control, 
and sharing benefits. Natural resource conflicts refer to 
disputes over access to, control and use of natural resourc-
es. For example, people usually have different interests in 
resources such as forests, water, pastures and land, there-
for,  want to manage them differently. Disagreements also 
arise when the interests and needs are incompatible or the 
priorities of some groups are not attended in policies, pro-
grams and projects. Such conflicts are an inevitable fea-
ture of all societies partly due to the multiple and compet-
ing demands on resources. Social conflicts can develop 
if user groups are excluded from participating in natural 
resource management. 

Other reasons for conflicts are contradictions between 
local and higher management systems; misunderstand-
ings of policy and program objectives; contradictions or 
ambiguity in laws and policies; unfair resource distribu-
tion; or poor policy and program implementation. In re-
cent years, the scope and magnitude of natural resource 
conflicts have increased and worsened. These conflicts, if 
not addressed, can escalate into violence, environmental 
degradation, failure of projects and suppression of liveli-
hoods. 

2. Methodology 

This paper aimed to illustrate the conflict pattern 
among relevant actors, and to analyze the impact of 
this conflict on the rural communities. A multiple case 
study methodology with multiple units of analysis was 
conducted in Dorahan and Cheshme Ali watersheds, lo-
cated in the Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran. 
The data were collected using qualitative techniques 
such as observation, semi-structured interviews, focus 
groups, mapping and Venn diagrams. The data were 
finally analyzed using the Conflict Pattern Assessment 
(CPA) technique. In this model, it is possible to draw a 
‘‘picture’’ of the situation in the actor arena through the 
specification of different actors, their orientations and 
resources and contributions in conflict types. 

For this purpose, every actor is assigned a position 
in a two dimensional grid that reflects its institutional 
level and policy field (issue dimension). Distinguishing 
further between primary, secondary, external and hy-
brid actors, every actor is classified with regard to the 
three main dimensions described in ‘‘actor type’’. Then, 
the interactions between those actors are added, distin-
guishing between conflict types and the consequences 
of these conflicts.

3. Results

The external actors and local communities, including 
rural and nomadic people had different interests over the 
watersheds, which cause conflicts among them. For ex-
ample, while the conservationist experts working in the 
Natural Resources and Watershed Management Adminis-
tration (NRWMA) were interested in conserving nation-
al resources, rural communities were looking for produc-
ing more crops and livestock in rangelands and collecting 
edible and medicinal species for addressing their house-
holds' livelihood needs. Moreover, rural communities 
showed a conflict with the Agricultural Jihad Organiza-
tion at provincial and district level, due to the top-down 
perspective of their experts and water supply challenges. 
However, they shared some common interests in terms of 
agricultural production and food security. 

These communities had also conflicts with the sub-
county level Agricultural Jihad Organization (Agricultur-
al Services Center) because of poor supply of agricultural 
services, as well as with the provincial Water Company 
regarding poor drinking water supply to their commu-
nity and inter-basin water transfer from the watersheds to 
other provinces. In addition, they showed conflicts with 
community-based organizations such as rural coopera-
tives because of their inefficiency to provide required in-
puts and goods, as well as with the rural dispute resolution 
councils for their unjust decisions.

These conflicts among the actors were assessed in 
terms of the controversy level. The highest level of 
conflict was identified between the local communities 
and NRWMA, while the conflict with other external 
actors are a kind of dissatisfaction with the services 
received from them. The most important consequences 
of these conflicts were weakening of rural households' 
livelihoods, increasing rural – urban emigration and 
decreasing social capital. Despite the negative impacts, 
the conflict has had some short-term positive impacts 
on improving rangelands vegetation due to prohibiting 
rural livestock from early grazing.

4. Discussion 

The conflicts between the rural communities and the 
external actors can challenge sustainable natural resourc-
es management. These conflicts can happen because of 
inappropriate policies to reduce the dependency of lo-
cal communities on natural resources, to diversify their 
livelihoods, to involve them actively in natural resources 
management programs, and to enhance their community-
based organizations. Managing these challenges depends 
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on a comprehensive understanding of the relevant factors 
influencing these conflicts and providing a platform for 
participation among relevant actors.

5. Conclusion

Managing the challenges due to the conflicts of inter-
est in natural resources management and rural develop-
ment depends on a comprehensive understanding of the 
relevant factors influencing these conflicts and providing 
a platform for participation among relevant actors. These 
factors come from both inside communities (individuals 
or community based organizations) and external institu-
tions outside their communities.  
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منابع طبیعی یکی از ارکان جدایی ناپذیر زندگی انسان هاست و بسیاری از نیاز های ضروری آدمی مانند خوراک، پوشاک و مسکن از 
وجود چنین منابعی حاصل می شود. اما تالش برای برآورده کردن نیازهای معیشت خانوار، گاه باعث ایجاد تضاد و درگیری بین ذی نفعان 
منابع طبیعی می شود که تأثیرات نامطلوبی بر معیشت آن ها می گذارد. از این رو، هدف این پژوهش ترسیم الگوی تضاد بین کنشگران 
و تحلیل تأثیر این تضادها بر جامعه روستایی در حوضه های دوراهان و چشمه علی در استان چهارمحال و بختیاری است. در این زمینه 
از روش شناسی کیفی شامل طرح مطالعه چندموردی با واحدهای تحلیل چندگانه استفاده شد. بنابراین، در گردآوری داده ها، روش های 
کیفی مانند مشاهده، مصاحبه های نیمه ساختاریافته، گروه های متمرکز، نقشه کشی ها و نمودارهای ون به کار رفت. داده ها در نهایت، با 
روش ارزیابی الگوی تضاد، ترسیم و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که وجود منافع مختلف بین کنشگران باعث ایجاد تضاد در سطوح 
متفاوت بین آن ها می شود. همچنین، تضاد بین کنشگران باعث تضعیف معیشت خانوارهای روستایی، مهاجرت خانوارها از روستاها و 
کاهش سرمایه های اجتماعی می شود. با وجود پیامدهای منفی، تضاد در برخی موارد نتایج مثبت بر جای گذاشته است؛ برای مثال، 
اقدامات کارشناسان منابع طبیعی در حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از بهره برداری های بی رویه، با وجود تضاد، باعث بهبود پوشش 

گیاهی در بعضی مناطق شده است.

کلیدواژه ها: 
کنشگران اجتماعی، تضاد، 

مدیریت منابع طبیعی، 
معیشت خانوارها، جامعه 

روستایی

تاریخ دریافت: 19 تیر 1395
تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1396

مقدمه 

در حوضه های آبخیز چالش های متعددی وجود دارد. یکی از 
آبخیز کشور،  و حوضه های  منابع طبیعی  در  چالش های جدی 
تخریب کّمی و کیفی مراتع و پوشش گیاهی است که عوامل مختلفی 
در آن دخیل هستند. برخی از مهم ترین این عوامل عبارت اند از: 
افزایش تعداد دام، چرای بی رویه و مفرط، بهره برداری بیش از اندازه 
از منابع طبیعی مانند جنگل، چرای زودرس، تغییر کاربری اراضی 
 (Roudgarmi, Anssari, & Farahani,. .و تضاد بین بهره برداران و غیره

 2011; Seyed Akhlaghi, Ansari, & Yusof Kalafi)

در این میان، موضوع تخریب پوشش گیاهی مراتع به علت فشار 
بیش از حد چرا بر مراتع یا از بین رفتن تنوع زیستی گیاهی بارها 
مطرح شده است. بر اساس برخی برآوردها، بیش از نیمی از مراتع 
جهان، بیش از ظرفیت مرتع1 )تعداد دامی که مراتع می توانند به 

1. Capacity range

صورت پایدار برای آن ها تولید علوفه کنند( چرا می شوند و مستعد 
فرسایش و تخریب شده اند؛ به گونه ای که میزان تخریب سطح 
جنگل ها و مراتع کشور 360 متر مربع در ثانیه برآورد شده است 
 (Makhdoum, Jafarzade, Darvishsefat, & Makhdoum, 2012).

چالش  بسیار مهم دیگر در منابع طبیعی، مسئله فرسایش خاک 
است که یکی از پیامدهای مهم تخریب مراتع نیز به شمار می آید. 
فرسایش خاک مسئله ای جهانی است، اما شدت آن در آسیا، آفریقا 
و آمریکای جنوبی بیشتر است. در آمریکا و اروپا فرسایش ساالنه 
خاک در اراضی کشاورزی به حدود 10 تن در هکتار می رسد که 
این میزان باز هم بیشتر از وضعیت طبیعی فرسایش خاک است. 

بنابراین، هنوز 90 درصد از زمین های زراعی آمریکا خاک خود 
 (Karamidehkordi, را سریع تر از روند طبیعی از دست می دهند
تن  میلیارد  از یک  فرسایش خاک  میزان  نیز  ایران  در   .2012)

به 2/5  و  سال 1365  در  تن  میلیارد  به 1/5  سال 1355  در 
 (Management میلیارد تن در سال 1375 افزایش یافته است
 .and Planning Organisation, 2008; Agheli & Sadeghi, 2005)

1- دانشجوی دکتری، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایي، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
2- دانشیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایي، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3- دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

تحلیل تضاد کنشگران اجتماعی در عرصه های منابع طبیعی و تأثیرات آن بر جامعه روستایی )مورد 
مطالعه: شهرستان بروجن(
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در همین زمینه، به گفته شفیعی، رضوانفر، حسینی و سرمدیان 
)1387(، ایران از نظر حجم فرسایش خاک در میان کشورهای 
منطقه رتبه نخست و در جهان رتبه دوم را دارد. جنگل ها نیز 
بخش وسیعی از مراتع را دربرمی گیرند. بر اساس ارزیابی سازمان 
خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(2، در سال 2005، مساحت 
کل جنگل های دنیا تقریبًا چهار میلیارد هکتار تخمین زده  شد 
پیشرفت  با وجود   .(Food and Agriculture Organization, 2006)

چشمگیر در زمینه حفاظت و جنگل کاری، تحلیل روند مساحت 
جنگل ها هنوز میزان زیاد تخریب جنگل ها بین سال های 1990 
طی  جنگل ها  تخریب  کل  میزان  می دهد.  نشان  را   2010 تا 
سال های 1990 تا 2010 حدود 13 میلیون هکتار در سال بود، 
اما میزان خالص تخریب جنگل در سال های بین 1990 تا 2000 
برابر با 8/3 میلیون هکتار، در سال های بین 2000 تا 2005برابر 
با 7/3 میلیون هکتار و در سال های بین 2005 تا 2010 برابر 
5/2 میلیون هکتار بوده است. این میزان تخریب نتیجه تبدیل 
جنگل ها به اراضی کشاورزی و تالش ناکافی برای جنگل کاری، 
همچنین  و  جنگل ها  طبیعی  گسترش  و  سبز  محیط  احیای 

 .(Karamidehkordi, 2012) وابستگی معیشتی مردم است

بخشی دیگر از این چالش ها به انسان ها و تضاد بین آن ها در 
بهره برداری  از منابع طبیعی مربوط می شود. در حقیقت، کمبود 
منابع طبیعی از یک طرف، و نیازهای مردم برای برآوردن معیشت 
خود از طرف دیگر، موجب افزایش بهره برداری ها از منابع و بروز 
اختالف و درگیری بر سر استفاده از منابع طبیعی و تهدید معیشت 
مردم می شود (Reichel, Fromming, & Glaser, 2009). در همین 
پژوهش  در   )2009( قاسمی  و  سیداخالقی  انصاری،  زمینه، 
از مهم ترین  را یکی  از مراتع  استفاده کنندگان  بین  خود تضاد 
عوامل مؤثر در تخریب منابع طبیعی معرفی می کنند. بررسی 
هالوتاس3)2010( در 18 کشور این موضوع را نشان می دهد که 
هرگونه مدیریت پیچیده منابع طبیعی باید مسائل مالکیت منابع 
طبیعی، تخصیص قدرت برای مدیریت و کنترل منابع طبیعی و 

سهیم کردن منافع منابع طبیعی را در نظر بگیرد. 

توجه نکردن به این موضوع سبب ایجاد تضاد بین منافع مختلف 
ذی نفعان آن می شود. مصاحبه ها و جلسات اولیه با کارشناسان 
اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری نشان داد یکی 
از مسائلی که در تشدید بحران های آبی خاکی و تخریب پوشش 
گیاهی مؤثر است و پروژه های  مربوط به آن ها را با محدودیت 
مواجه می کند، ناهماهنگی و اختالف نظر ذی نفعان یک حوضه، 
به ویژه بین کنشگران بیرونی و درونی اجتماعات روستایی است. 
این موضوع این سؤال را برای آن ها مطرح کرده است که عوامل 
ایجاد این اختالفات و تأثیر این تضادها بر معیشت خانوارهای 
کنشگران  تضاد  پژوهش  این  در  رو،  این  از  چیست.  روستایی 

2. FAO (Food and Agriculture Organization) 
3. Helvetas

اجتماعی و تأثیرات آن بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی و 
همچنین راهبردهای مدیریتی این تضاد بررسی شده است.

مروری بر ادبیات موضوع

برای بررسی تضاد الزم است تا ابتدا تحلیلی درباره ذی نفعان 
برای  روشی  می توان  را  ذی نفعان  تجزیه وتحلیل  گیرد.  صورت 
درک سامانه، با شناسایی کنشگران کلیدی یا ذی نفعان در سامانه 
 (Grimble & و ارزیابی منافع آن ها در آن سامانه تعریف کرد
رامیرز4   .  Chon cited Hjorts, Christensen, & Tarp, 2005)
)1999( چهار دلیل برای انجام تجزیه و تحلیل ذی نفعان معرفی 
از  الگوهایی  برای کشف  تجربه ای  از: 1(  عبارت اند  می کند که 
تعامالت؛ 2( تحلیلی برای بهبود مداخله گری ها؛ 3( به مثابه ابزار 
مدیریتی در سیاست گذاری ها و 4( به مثابه ابزاری برای پیش بینی 
تضاد. او همچنین چارچوبی برای یکپارچه سازی تجزیه وتحلیل 

ذی نفعان و مدیریت تضاد پیشنهاد می دهد.

این چارچوب بیانگر آن است که تعامل و مشارکت اولیه ممکن 
است با کنشگری ایجاد شود که به دنبال درک پویایی ها و مسائل 
مربوط به وضعیتی خاص است؛ قبل از اینکه بخواهد در وضعیت 
ذی نفعان(.  )تجزیه وتحلیل  باشد  داشته  مداخله  تضاد  بدون 
همچنین، ممکن است این تعامل اولیه با مداخله کننده یا گروهی 
ایجاد شود که با تضادهای اجتماعی روبه رو شده باشند )مدیریت 
تضاد(. زارتمن5)1997( در تعریف تضاد بیان می کند که اصطالح 
تضاد، جریان معنایی خاص در ادبیات علوم اجتماعی دارد که گاه 
پدیده ای منفی و گاه رخدادی عادی یا تسهیل کننده ای مثبت 
تلقی می شود. همچنین، فیشر6)2000( تضاد را ناسازگاری بین 
اهداف یا ارزش های بین دو یا چند گروه که با هم روابط دارند 
تعریف می کند که با کنترل گروه ها بر یکدیگر و احساس خصمانه 
نسبت به هم همراه است. او همچنین در پژوهش خود منابع ایجاد 

تضاد را در سه نوع اقتصادی، ارزشی و قدرت معرفی می کند. 

ریچل7 و همکاران )2009( در پژوهش خود نشان دادند که 
بین گروه های مختلف استفاده کننده از منابع طبیعی اختالف و 
درگیری وجود دارد. یکی از دالیل تضاد بین گروه های متعدد 
مانند ماهی گیران جاوایی، کشاورزان ساندانسی در مرکز و غرب 
جنگل های  و  زمین  از  استفاده  میگو،  مزرعه  صاحبان  و  جاوا 
مانگرو8)چندل( است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که امکان 
درگیری بین گروه های مختلف ذی نفع در تاالب سگارا آناکان9، 
زمانی کاهش می یابد که مشکل کمبود منابع طبیعی کاهش یابد. 

4. Ramirez
5. Zartman
6. Fisher
7. Reichel
8. Mangrove 
9. Segara Anakan 
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همچنین، برای مقابله با این پیچیدگی ها، نظام راهبری و مدیریت 
طوالنی مدت اثربخش در منطقه ساحلی پیشنهاد شده است. این 
راهبری باید سازوکارهای کنترل در مناطق ماهی گیری، افزایش 
منابع درآمدی اضافی برای جمعیت محلی و از همه مهم تر، فراهم 
کردن امکان انسجام و ورود جامعه در اقدامات توسعه از طریق 
مشارکت فعال آن ها در برنامه ریزی را دربرگیرد. اولیر10)2005( 
در پژوهش خود تحت عنوان »مسائل منابع در تضاد منطقه ای« 
بیان می کند که اگرچه یکی از دالیل ایجاد تضاد بین گروه های 
ذی نفع، کمبود منابع است، وفور منابع نیز نقش بالقوه ای در ایجاد 
تضاد دارد. از این رو، زیست بوم سیاسی را در زمینه های خاص 
مناقشه آفرین، به مثابه رویکردی مناسب به رسمیت می شناسد. 
ساوئر11)2008( نشان داد که با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی 
تضاد12، همچنین مشخص کردن انواع کنشگران و جهت گیری ها، 
منافع و منابع آن ها، می توان الگویی از وضعیت کنشگران در این 

عرصه ترسیم کرد.

با مجموعه این اطالعات می توان روش های مختلف مشارکتی 
را مقایسه و طبقه بندی کرد؛ این موضوع به خصوص در سطح 
محلی و منطقه ای می تواند اولین قدم برای پیاده سازی و موفقیت 
راهبرد مشارکتی باشد. با استفاده از روش تجزیه وتحلیل الگوی 
تضاد که روشی نیمه رسمی13 است، می توان کنشگران کلیدی، 
منافع  باورها،  همچنین  یکدیگر،  میان  آن ها  تعامالت  و  روابط 
و  کریستنسن  هورتس،  را شناسایی کرد.  و منابع اصلی آن ها 
سریع  »ارزیابی  عنوان  تحت  خود  پژوهش  در  تارپ14)2005( 
از  استفاده  با  منابع طبیعی  مدیریت  تضاد«15برای  و  ذی نفعان 
نقشه های شناختی بیان می کنند که وجود ذی نفعان مختلف 
بنابراین، تحلیل ذی نفعان  بر تضادهاست.  از عوامل مؤثر  یکی 
می تواند یکی از ابزارهای مهم برای پیش بینی این تضادها باشد. 
در این زمینه آن ها روش ارزیابی سریع ذی نفعان و تضاد را معرفی 
می کنند که با آن می توان شیوه ای کارآمد را برای درکی جامع و 

انتقادی از وضعیت مدیریت پیچیده منابع ارائه کرد.

سانگینا، کاموگیشا و مارتین16)2007( در پژوهش خود این 
فهم متعارف را که »درگیری ها فراگیر هستند و شیوع درگیری 
مانع اصلی برای پذیرش فناوری های مدیریت منابع طبیعی است« 
برعکس، نشان می دهند که درگیری ها  و  به چالش می کشند 
ممکن است نتایج مثبت داشته باشند و مشوق هایی برای پذیرش 
برای  و همچنین ظرفیتی  منابع طبیعی  مدیریت  فناوری های 
تغییرات اجتماعی مثبت ارائه دهند. به طور کلی، بنا بر دیدگاه ها 

10. O’Lear
11. Sauer
12. CPA (Conflict Pattern Analysis) 
13. Semi-formalised
14. Hjorts, Christensen & Tarp
15. RSCA (Rapid stakeholder and conflict assessment)
16. Sanginga, Kamugisha & Martin

و مطالعات گرینبل و والرد17)1997(، تضادهایی که در جهان بر 
سر منابع رخ می دهند، در سه دسته طبقه بندی می شوند: الف( 
تضادهای خردخرد بین گروه های اجتماعی18 درون اجتماعات؛ 
اجتماعات  اجتماعی19  گروه های  بین  خردخرد  تضادهای  ب( 
مختلف و ج( تضادهای خردکالن بین گروه های اجتماعی20 و 
کنشگران بیرونی دولت، بخش خصوصی یا سازمان جامعه مدنی. 

روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر از لحاظ نوع مخاطب و استفاده از نتایج آن، 
تحلیل  برای  پژوهش  این  در  تلقی می شود.  کاربردی  پژوهش 
 .(Sauer، 2008) تضاد از روش ارزیابی الگوی تضاد استفاده شد
تجزیه وتحلیل الگوی تضاد، ابزاری تحلیلی برای تجزیه وتحلیل 
کنشگران قبل از فرایند مشارکتی است. تجزیه وتحلیل الگوی 
تضاد ظرفیتی دارد که به کمک آن می توان ابزارهای مشارکتی 
کافی برای پرداختن به این موارد را انتخاب کرد: 1( کنشگران، 
از  شامل روابط، حوزه عمل و منابع آن ها؛ 2( تضادهای متأثر 
زمینه سیاسی؛ 3( پیوند به راهبری مناسب و روش های مشارکتی. 
چارچوب مفهومی تحت ساختار تجزیه وتحلیل الگوی تضاد، این 
درک از مدیریت منابع طبیعی را فرایندی سیاسی، و کنشگران و 

اثر متقابل آن ها را عناصر اصلی در آن می بیند. 

کنشگران جمعی مانند اداره های عمومی یا انجمن ها، به ویژه 
نقش مهمی در مدیریت منابع طبیعی ایفا می کنند. بنابراین، با 
مشخصات انواع کنشگر، جهت گیری ها و منابع، رسم تصویری 
از وضعیت در عرصه کنشگر ممکن می شود. در حقیقت، الگوی 
که  می گیرد  شکل  دوبعدی  گرافیکی  جدول  مبنای  بر  تضاد 
در بعدی از این جدول، نمادها و گروه ها در سطوح جغرافیایی 
مختلف )از مزرعه، محل و اجتماعات روستایی گرفته تا سطح ملی 
و فراتر از آن( جای دارند و در بعد دیگر این جدول، کنشگران 
بیرونی و اقدامات جوامع روستایی قرار می گیرند. سپس، در هر 
خانه نوع تضاد یا هم سویی منافع و برنامه ها مشخص می شود 
(Sauer، 2008). این پژوهش جزو مطالعات چندموردی نهفته21 

است و تحلیل شواهد هر روستا به مثابه واحدهای تحلیل درون 
 .(Yin، 2003) هر حوضه، به منزله مورد22 محسوب می شود

در  واقع  چشمه علی  و  دوراهان  آبخیز  حوضه  دو  بنابراین، 
دهستان دوراهان و بخش گندمان شهرستان بروجن در استان 
چهارمحال و بختیاری در قالب دو مورد مطالعه شدند )تصویر 
شماره 1( و در هر حوضه، روستاهای مختلف به مثابه واحدهای 

17. Grimble & Wellard
18. Inter micro–micro conflicts 
19. Intra micro – micro conflicts 
20. Micro–macro conflicts
21. Embeded multiple case study
22. Case 
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تحلیل تکرارشده بررسی شدند. فاصله مرکز حوضه آبخیز دوراهان 
)مرکز  تا شهرکرد  و  )بروجن( 50 کیلومتر  تا مرکز شهرستان 
استان( حدود 110 کیلومتر است. این حوضه با مساحت 12 هزار 
و 100 هکتار در جنوب شهرستان بروجن واقع شده و یکی از 
ارمند و  از سرشاخه های رودخانه  زیرحوضه های رودخانه ونک 
کارون است. روستاهای این حوضه عبارت اند از: دوراهان، ده توت، 
چشمه علی  آبخیز  حوضه  ده علی.  و  ده باغ  گردبیشه،  ده خدا، 
نیز وسعتی به اندازه 3782 هکتار دارد. روستاهای این حوضه 

عبارت اند از: چشمه علی و له دراز.

با توجه به روش تجزیه وتحلیل الگوی تضاد، در گردآوری داده ها 
از مطالعه موردی با کمک فنون کیفی پژوهش های اجتماعی 
مانند تجزیه وتحلیل اسناد، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 20 
نفر، گروه های متمرکز در شش روستا، فنون مشارکتی ترسیمی 
و مشاهده استفاده شد. انتخاب افراد در مصاحبه ها و گروه های 
متمرکز بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی صورت گرفت. 
به منظور ترسیم الگوهای تضاد اقدامات زیر به صورت نظام مند 
انجام گرفت: الف( شناسایی کنشگران کلیدی و مرتبط با حوضه، 
حوزه عمل، منافع و منابع آن ها با استفاده از مصاحبه و گروه های 
اعضای شوراهای  کلیدی شامل  از طریق کنشگرهای  متمرکز 
روستایی، کارکنان اداره کل منابع طبیعی استان و شهرستان، 
کارکنان ترویج و جهاد کشاورزی سطح دهستان و شهرستان؛ 
ب( تحلیل و مقایسه منابع و تعیین تفاوت ها، تضادها یا برعکس، 
هم سویی منافع هر یک از کنشگران و ترسیم الگوی تضاد بین 
متفاوت. در حقیقت،  کنشگران مختلف در سطوح جغرافیایی 
در  که  است  استوار  دوبعدی  گرافیکی  جدول  بر  تضاد  الگوی 
این جدول، نمادها و گروه ها در سطوح جغرافیایی  از  سطحی 

مختلف قرار می گیرند و در سطحی دیگر از این جدول، رویکرد 
کنشگران بیرونی و اقدامات جوامع روستایی جای دارند. 

سپس، در هر خانه نوع تضاد یا هم سویی منافع و برنامه ها 
مشخص می شود. در تحلیل تأثیر این تضادها بر جامعه روستایی، 
مهم ترین معیارهای مد نظر عبارت بودند از: مالکیت در منابع 
طبیعی، قدرت هر یک از ذی نفعان مختلف در منابع طبیعی، 
کشت  و  دام  چرای  وابستگی  بر  مبتنی  راهبردهای  تغییر 
محصوالت زراعی به مراتع، کشاورزی خارج از مراتع، فعالیت های 
غیرکشاورزی و مهاجرت نیروی انسانی خانوار. قابلیت اعتماد23 
فنون و ابزارهای کیفی به این صورت بررسی شدند: 1( باورپذیر 
بودن24 که با روایی درونی موازی است؛ 2( قابلیت انتقال25 که با 
روایی بیرونی موازی است؛ به بیان دیگر، آیا یافته ها در زمینه ها 
وابستگی   )3 خیر؛  یا  دارند  کاربرد  هم  دیگر  محدوده های  یا 
آیا  دیگر،  عبارت  به  است؛  موازی  اعتبار  واژه  با  که  داشتن26 
یافته ها در زمان های دیگر احتمال کاربرد زیادی دارند یا خیر؛ 4( 
تأییدپذیربودن27 که به موازات عینیت است؛ 5( مرتبط بودن28 
که معادل روایی محتواست و از لحاظ اهمیت موضوع در حیطه 
دانشی اصلی اش یا نقش آن در ادبیات آن حیطه دانشی ارزیابی 

.(Karami Dehkordi, 2012) می شود

23. Trust worthiness
24. Credibility
25. Transferability
26. Dependability
27. Confirm ability
28. Relevance

تصویر 1. موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعه شده
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در   )2003( یین29  ارائه شده  رهنمودهای  به  توجه  با 
روایی  بررسی  برای  پژوهش  این  در  موردی،  مطالعه  خصوص 
یا اعتمادپذیربودن طرح از نظر ساختاری، داده ها از چند منبع 
به  اطالعات ضروری  زنجیره های  تا  اطالعات جمع آوری شدند 
دست آید. همچنین، برای بررسی اعتمادپذیربودن طرح پژوهش 
از نظر عوامل داخلی، هنگام تجزیه وتحلیل داده ها، به مقایسه 
الگوها به ویژه الگوی ارزیابی تضاد بین کنشگران پرداخته شد. 
برای بررسی اعتمادپذیر بودن طرح از نظر عوامل بیرونی، این 
پژوهش در دو حوضه آبخیز با منابع مختلف طبیعی )بررسی در 
چند روستای هر حوضه در قالب پژوهش چندموردی( بررسی 
شد. داده ها با استفاده از فنون تحلیل نقلی و مقوله سازی مفاهیم 

تجزیه وتحلیل شدند. 

یافته ها

این  داشتند.  وجود  آبخیز  دو حوضه  در  مختلفی  کنشگران 
کنشگران منافع مختلفی داشتند و برای دستیابی به این منافع 
تالش می کردند. در بسیاری موارد، ذی نفعان به علت نیازها و 
از سویی  منافع متضاد دچار رقابت و درگیری می شوند. مثاًل، 
کارشناسان منابع طبیعی در پی حفاظت از منابع ملی هستند 
و از سوی دیگر، مردم ساکن حوضه به دنبال تولیدات زراعی، 
باغی و دامی برای تأمین معیشت خانوار و بهره برداری از گونه های 
خوراکی و دارویی مراتع هستند. این منافع به شکل تضاد ظهور 
پیدا کرده و باعث ایجاد اختالف و درگیری بین مردم و منابع 
طبیعی شده است. در جدول شماره 1، نمونه هایی از نقل قول 

مستقیم کنشگران درباره منافعشان آورده شده است.

ترسیم الگوی تضاد بین کنشگران

با شناختن انواع کنشگران، جهت گیری ها، منابع و منافع آن ها، 
امکان رسم تصویری از وضعیت عرصه کنشگران میسر می شود. 

29. Yin

در حقیقت، الگوی تضاد از جدولی گرافیکی دوبعدی شکل گرفته 
و گروه ها در سطوح جغرافیایی  نمادها  از آن،  بعد  که در یک 
مختلف )از محل گرفته تا سطح کشور( قرار می گیرند و در بعد 
دیگر این جدول، کنشگران بیرونی جای دارند. برای نمونه، الگویی 

از روستای دوراهان در تصویر شماره 2 آورده شده است.

مردم  می شود،  مشاهده   2 شماره  تصویر  در  که  همان طور 
روستای دوراهان به دلیل سیاست های حفاظت از منابع ملی، با 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و اداره منابع طبیعی 
شهرستان تضاد مالکیتی دارند. همچنین، مردم از یک سو به 
محصول،  افزایش  برای  معمول  حرفه گرایی  دیدگاه های  دلیل 
با  آن،  انتقال  و  آب  تأمین  مشکل  دلیل  به  دیگر،  از سوی  و 
کشاورزی  جهاد  مدیریت  و  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
تضاد دارند که این تضاد به صورت اختالف و نارضایتی نمایان 
منافع  کنشگر،  دو  این  بین  اختالف  وجود  با  اما  است.  شده 
است.  هم سو  یکدیگر  با  کشاورزی  محصوالت  تولید  در  آن ها 
افزون بر این، مردم روستا با مرکز خدمات کشاورزی به دلیل 
خدمات رسانی نامناسب، با اداره آب به دلیل تأمین نکردن آب 
شرب، با تعاونی روستا به دلیل فراهم نکردن مایحتاج مردم، با 
با  و  ناعادالنه  به دلیل تصمیم گیری های  اختالف  شورای حل 
از مردم، تضاد  به دلیل حمایت نکردن  اسالمی روستا  شورای 
دارند که این تضاد نیز به صورت اختالف و نارضایتی بروز کرده 
مشخص   2 شماره  تصویر  در  که  همان طور  طرفی،  از  است. 
است، منافع مردم روستا با منافع اداره امور عشایر هم سو است 
و این دو کنشگر با یکدیگر تضاد ندارند. تضاد بین کنشگران 
بیرونی و درونی، تأثیرات و پیامدهای زیادی به بار آورده است.

از میان این تأثیرات، تضعیف معیشت مردم و به دنبال آن، 
بنابراین، جامعه محلی  مهاجرت محسوس تر مشاهده می شود. 
پیش  در  آسیب پذیری  این  کاهش  برای  جدیدی  راهبردهای 
گرفته است که می توان آن ها را در دو دسته تقسیم بندی کرد: 1( 
مهاجرت از روستا به شهر که مهم ترین راهبرد جامعه محلی در 
مقابله با تضاد است؛ 2( تغییر شغل از کشاورزی به فعالیت های 

جدول 1. نمونه هایی از نقل قول های مستقیم کنشگران درباره منافع شان

نقل قولکارشناسان/ کنشگران

کنشگران حفاظت گرا

منافع ما منافع حاکمیتی است. ما به لحاظ وظایف حاکمیتی که داریم، منافعی را دنبال می کنیم که این منافع جزء منافع ملی است و در 
آینده این منافع می توانند بسیار مفید و مؤثر باشند. برای مثال، ما حفاظت خاک می کنیم. حفاظت خاک، تأمین آب رودخانه ها را برای 
نسل های آینده تضمین می کند. این منافعی است که هم به لحاظ حاکمیتی برای ما تعریف شده هم به لحاظ اجتماعی می توان آن را 

تعریف کرد برای نسل های آینده.

منافع ما افزایش تولید محصوالت کشاورزی برای تأمین غذای مردم و حفظ آب و خاک است. این منافع دولتی است؛ یعنی منافع خاص کنشگران تولیدگرا
سازمان یا وزارت خانه نیست، این منافع ملی دارد و منابع آن باید حفظ شود.

منافع ما دامداری و زراعت است. مردم روستا برای گذراندن زندگی خود با مشکل مواجه هستند. به خاطر همین، بیشتر منابع اینجا ملی مردم حوضه 
اعالم شده است. کشاورزی وسیع و مکانیزه نیست و جوانان روستا مجبور هستند که مهاجرت کنند.
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خدماتی غیرکشاورزی مانند: الف( کارگری غیرکشاورزی در خارج 
فروشندگی. همان طور که  و  رانندگی  از حوضه ب( شغل های 
تصویر شماره 3 نشان می دهد، طبق سرشماری نفوس و مسکن 
سال 1385، تعداد خانوارهای روستای ده توت در این سال، 56 
خانوار محاسبه شد، اما به گفته اعضای شورای این روستا، پس از 
مهاجرت 29 خانوار، تعداد خانوار آن در سال 1393 به 27 خانوار 
کاهش یافت که بیشتر، افراد مسن را دربرمی گرفت. همچنین، 
جمعیت روستای دوراهان از 829 نفر در سال 1385، به 700 
اما تعداد خانوار این روستا از 215  نفر در سال 1393 رسید، 
خانوار به 221 خانوار افزایش یافت. این موضوع نشان می دهد در 
روستای ده توت، بیشتر، خانوارها مهاجرت کرده اند، اما در روستای 

دوراهان، بیشتر، افراد درون خانوارها دست به مهاجرت زده اند.

تضعیف و آسیب پذیری معیشت ناشی از تضاد، نه تنها مهاجرت 
خانوارهای روستایی به ویژه جوانان روستایی به مناطق دیگر را به 
همراه داشته است و راهبردهای کنونی معیشت و سرمایه های 
طبیعی فیزیکی خانوارها را تهدید می کند، بلکه سرمایه اجتماعی 
آن ها را نیز تضعیف کرده است؛ به گونه ای که سطح روابط بین 
مردم روستا در مقایسه با سال های گذشته بسیار کاهش یافته 
است. در ادامه، نقل قول یکی از معتمدان محلی روستای دوراهان 
آورده شده است: »در قدیم مردم به هم خیلی اعتماد داشتند، 
به هم کمک می کردند، روابط و شب نشینی ها زیاد بود. در کل، 
صمیمیت بین مردم خیلی زیاد بود، ولی االن این طور نیست. 
مردم روستا اعتماد زیادی به هم ندارند؛ خصوصًا اختالفات با اداره 
منابع طبیعی باعث شده مردم روستا به افرادی که ارتباط خوبی 
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تصویر 2. نمونه ای از نمایش گرافیکی الگوی تضاد در روستای دوراهان
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با کارشناسان منابع طبیعی دارند، با چشمی دیگر نگاه کنند.«

کاهش اعتماد به عشایر منطقه و عشایر عبوری نیز از پیامدهای 
دیگر تضاد در جامعه روستایی است. عشایر عبوری هنگام ییالق 
و قشالق از مراتع حوضه دوراهان و چشمه علی گذر می کنند. با 
توجه به اینکه بسیاری از مراتع، منابع ملی اعالم شده  و مراتع 
در ماه های فروردین و اردیبهشت قرق هستند، تخریب مراتع به 
دست عشایر، به ویژه عشایر عبوری باعث ایجاد تضاد و از بین رفتن 
اعتماد مردم نسبت به آن ها شده است. کشاورزان حوضه های 
آبخیز بیان کردند که این عشایر گاهی به اراضی کشاورزی آن ها 
نیز وارد شده اند و در نتیجه، اختالف، نزاع و درگیری بین مردم 
روستا و عشایر آن و به ویژه عشایر عبوری بسیار زیاد مشاهده شده 
و بنابراین، اعتماد بین این دو گروه کاهش شدیدی داشته است. 

در این زمینه، نمونه ای از نقل  قول ها در زیر آورده شده است:

»عشایر عبوری باعث تخریب مراتع می شوند، بعد چوب این کار 
را باید دامدار یا عشایر منطقه خودمان بخورد. در این دوسه سال 
اخیر چند درگیری بین دامداران روستا با عشایر عبوری اتفاق افتاد. 

البته عشایر خودمان هم چند بار با کشاورزان روستا به علت ورود 
دام ها به قسمتی از زمین های کشاورزی آن ها درگیری پیدا کردند. 
در کل، اعتماد مردم به عشایر عبوری بسیار کم است، اما نسبت به 
عشایر منطقه خودمان اعتمادها نسبت به عشایر عبوری بهتر است.« 

کاهش اعتماد مردم روستایی به کنشگران بیرونی یکی دیگر 
از تأثیرات تضاد است. مردم حوضه بیان کردند که به کارشناسان 
منابع طبیعی هیچ اعتمادی ندارند و سرمایه اجتماعی بین این دو 
کنشگر در حد بسیار کم است. در خصوص اعتماد به کنشگران 
تولیدگرا باید گفت که اعتماد مردم به کارشناسان جهاد کشاورزی 
و مرکز خدمات نیز کاهش یافته است، اما هم شدت تضاد و هم 
میزان کاهش اعتماد به این کنشگران به کنشگران حفاظت گرا 
کمتر بوده است؛ به طوری که تضاد با این کنشگران بیشتر به 
شکل نارضایتی ناشی از ارائه خدمات بوده است. درباره حفاظت از 

منابع ملی، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. 

برخی افراد به دالیلی مانند تضعیف معیشت  خود و مشارکت 
ندادن آنان در برنامه های حفاظت از منابع ملی، بیان کردند که 

جدول 2. نقل قول مستقیم روستاییان درباره بهترشدن پوشش گیاهی مراتع

نقل قول مستقیمروستا

قرق مراتع در بهار خیلی باعث افزایش پوشش گیاهی مراتع شده است. االن مراتع ما از لحاظ پوشش گیاهی بسیار خوب هستند. دام ها اگر در این دوراهان
فصل وارد مرتع شوند، دو سال دیگر همین مرتع را هم نخواهیم داشت و از بین می رود.

قوانینی که اداره منابع طبیعی گذاشته، درست است باعث افزایش پوشش گیاهی مرتع شده است، ولی مردم برای گذران زندگی با مشکل مواجه شدند. ده توت
باید برای این مسئله راه حلی پیدا کنیم. هم اداره منابع طبیعی حق دارد و هم مردم درست می گویند.

چشمه علی
آدم باید خدایی قضاوت کند. ما می دانیم که نباید دام زیادی به مرتع ببریم، ولی چاره ای نداریم. قوانین منابع طبیعی باعث شده پوشش گیاهی مراتع 
بهتر شود حتی بعضی گیاهان مرتعی که مقدار آن ها کم شده بود مثل »شوخ« بیشتر به چشم می خورد، اما در بعضی موارد مثل ملی اعالم کردن 

اراضی کشاورزی و منازل مسکونی نباید حق را به آن ها داد.

تصویر 3. وضعیت مهاجرت در روستاهای حوضه های دوراهان و چشمه علی

* منبع اطالعات سال 1358 و 1390: مرکز آمار ایران )1386 و 1391(

** منبع اطالعات سال 1394 از شوراهای اسالمی روستا و خانه بهداشت به دست آمده است. 
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اقدامات حفاظتی از طرف اداره منابع طبیعی ثمربخش نبوده 
و برعکس، باعث شده است تا از منابع ملی حفاظت نشود. در 
مقابل، افرادی دیگر برنامه های حفاظتی را که به دست اداره منابع 
طبیعی انجام شده، باعث افزایش پوشش گیاهی مرتع و به طور 

کلی حفظ منابع ملی می دانستند )جدول شماره 2(.

در تصویر شماره 4 پیامدهای ناشی از تأثیر تضاد منافع بین 
اداره کل منابع طبیعی و مردم روستاهای حوضه آورده شده است. 
از دیدگاه روستاییان  نتایج تضاد  تصویر شماره 5  همچنین، در 
نمایش داده شده است. همان طور که مشاهده می شود، تضاد بین 
باعث تضعیف معیشت خانوارهای روستایی، مهاجرت  کنشگران 
خانوارها از روستا و کاهش سرمایه های اجتماعی شده است. اما با 
وجود پیامدهای منفی، تضاد در برخی موارد نتایج مثبت بر جای 
گذاشته است. در حقیقت، حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از 
بهره برداری های بی رویه به دست کارشناسان منابع طبیعی، با وجود 
ایجاد تضاد، باعث بهبود پوشش گیاهی در بعضی مناطق شده است.

بحث و نتیجه گیری

وجود  بررسی شده  آبخیز  حوضه  دو  در  متعددی  کنشگران 
این  این منافع تالش می کنند. در  به  برای دستیابی  دارند که 
بین، مهم ترین آن ها کنشگران حفاظت گرا هستند. این کنشگرها 
بر اساس منافعی که دارند، به دنبال حفاظت و حراست از منابع 
طبیعی به مثابه منابع خدادادی هستند. از طرف دیگر، جوامع 

محلی برای برطرف کردن نیازهای معیشت خانوار خود باید از 
منابع طبیعی بهره برداری کنند و به علت اینکه بهره برداری های 
صورت گرفته از این منابع بیش از ظرفیت مراتع بوده است، بین 
مردم این دو حوضه با کنشگران حفاظت گرا تضاد ایجاد شده 
است. تضاد به وجودآمده بین این دو کنشگر بیشتر بر سر مالکیت 

زمین و مرتع است. 

در حقیقت، ریشه این تضاد ناشی از آن است که روستاییان 
حوضه های آبخیز به دلیل کمبود شغل در استان، برای تأمین 
معیشت خانوار خود وابستگی بسیار زیادی به منابع طبیعی دارند. 
به دلیل کمبود فرصت های شغلی در استان، به ویژه در مناطق 
دورافتاده از مرکز استان مانند روستاهای واقع در دهستان دوراهان، 
مردم ساکن حوضه های آبخیز ناچارند معیشت خود را از طریق 
اینکه بهره برداری های  از طرفی، به دلیل  طبیعت تأمین کنند. 
از حد توان طبیعت است،  از منابع طبیعی بیش  صورت گرفته 
کنشگرهایی مانند اداره منابع طبیعی که متولی حفاظت از طبیعت 
و منابع ملی است، از این بهره برداری های بیش از حد جلوگیری 
کرده  و در نتیجه، بین این دو کنشگر تضاد شکل گرفته است که 

این موضوع، موجب پیامدهای منفی گوناگونی شده است.

برای مدیریت این تضادها افراد و گروه ها ممکن است سبک های 
متفاوتی در پیش بگیرند. در حقیقت، سبک های مدیریت تضاد، 
نگرشی کلی برای پاسخ گویی به تضاد موجود در تعامالت افراد 
است (Kantek & Gezer، 2009). در همین زمینه، کوک )2010( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های حوضهپیامدهای ناشی از تأثیر تضاد منافع بین اداره کل منابع طبیعی و مردم روستا: 4شکل 
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تصویر 4. پیامدهای ناشی از تأثیر تضاد منافع بین اداره کل منابع طبیعی و مردم روستاهای حوضه
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سبک های مدیریت تضاد را بر اساس سطحی از مشارکت30 به 
شرح زیر بیان می کند:

به  تضاد،  مدیریت  از  سبک  این  در  رقابتی31:  سبک   )1
نگرش طرف  به  و  دارد  تمایل وجود  منافع خود  برآورده کردن 
مقابل توجهی نمی شود؛ 2( سبک همکاری یا تشریک مساعی32: 
این سبک از مدیریت تضاد، معرف موقعیتی است که در آن همه 
طرفین تضاد، از طریق سبک همکاری به دنبال به حساب آوردن 
منافع طرفین به طور کامل هستند. هنگامی که طرفین، سبک 

30. Assertiveness and Cooperativeness
31. Competing
32. Collaborating

همکاری را انتخاب می کنند، راه حل بردبرد به وجود می آید که 
طرفین به کمک آن می توانند کاماًل به اهدافشان برسند؛ 3( سبک 
اجتناب یا دوری گزینی33: در این سبک از مدیریت تضاد، تمایل 
به سمت اجتناب از تضاد یا جلوگیری از وقوع تضاد است. در 
این حالت، طرفین به طور عمد تضاد مشخصی را انکار می کنند 
و از کسانی که در تضاد و درگیری وارد شده اند می خواهند تا از 
آن اجتناب کنند؛ 4( سبک تعدیل گری34: در این سبک، یکی از 
طرفین تمایل دارد منافع طرف مخالف را مقدم بر منافع خود 
قرار دهد تا به این وسیله بتواند روابط خود را با آن حفظ کند؛ در 

33. Avoiding
34. Accommodating

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نتایج تضاد بین کنشگران اجتماعی از دیدگاه روستائیان5شکل 

 افزایش درگیری مردم و عشایر 
 
 کاهش ارتباط بین مردم 

نتایج تضاد از 
دیدگاه 
 روستائیان

 های خوراکی، داروییها از گونهریبرداکاهش بهره
 

 کاهش تعداد واحد دامی روستائیان
 

 کاهش اعتماد به تعاونی روستا و هیئت مدیره
 محلی هایکاهش همیاری 

 
 کاهش اعتماد مردم به یکدیگر

 
 کاهش اعتماد به شورای روستا

 

 روستا عدم دلبستگی به

 خالی شدن روستا از جوانان
 

 وستاپیر شدن جمعیت ر
 

 گراکاهش اعتماد به کنشگران حفاظت
  

 کاهش اعتماد به کنشگران تولیدگرا 
 

 افزایش آسیب آفات به اراضی زراعی
 

 افزایش آسیب آفات به اراضی باغی
 

 کاهش میزان کشت زراعی، باغی کشاورزان
تضعیف معیشت 

 ( -روستاییان )

کاهش سرمایه اجتماعی 
 ( -بین مردم )

جرت از افزایش مها
 ( -روستا به شهر )

کاهش سرمایه اجتماعی 
بین مردم و کنشگران 

 ( -بیرونی )
 

های کاهش سرمایه
 ( -طبیعی)
 

 بهبود پوشش گیاهی مراتع )+( 
 

تصویر 5.  نتایج تضاد بین کنشگران اجتماعی از دیدگاه روستاییان
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حقیقت، برای حفظ روابط به طرف مقابل امتیازاتی می دهد؛ 5( 
سبک مصالحه گری یا تسهیم35: در این سبک، هر یک از طرفین 
اصطالح  به  است  ممکن  که  دارد  تمایل  چیزی  کردن  رها  به 

»پیروزی جزئی«36 توصیف شود.

وارنر37 )2000( نیز به طرز مشابه پنج راهبرد کلیدی مدیریت 
اینکه یک طرف  به  بسته  برمی شمارد.  زیر  به صورت  را  تضاد 
اختالف تا چه حد به استمرار روابط خوب با دیگر طرفین اهمیت 
به  برای رسیدن  اهمیتی که هر طرف صرفًا  میزان  و  می دهد 

اهداف خودش قائل می شود، این پنج رویکرد متفاوت هستند:

1( فشار آوردن یا اجبار کردن: تضاد را هنگامی می توان با زور 
و اجبار مدیریت کرد که یکی از طرفین ابزار و تمایل الزم را برای 
برنده شدن داشته باشد؛ صرف نظر از اینکه طرف دیگر زیان ببیند 
یا روند برنده شدن به روابط شخصی آسیب برساند؛ 2( کناره گیری: 
کناره گیری رویکردی مناسب برای مدیریت تضاد در حالتی است 
که طرفین به رویارویی با هم تمایل ندارند که این موضوع، مانع 
از دستیابی به هدف هایشان می شود. قدرت کناره گیری )مثبت یا 
منفی( را نباید دست کم گرفت. این رویکرد را می توان در قالب تهدید 
به کار برد تا طرفین بی میل و برخی مواقع قدرتمندتر به شکلی 
توافقی تر به گفت وگو مجبور شوند؛ 3( مصالحه یا سازش: مصالحه 
اغلب با توافق اشتباه گرفته می شود. مصالحه کردن در مذاکره ممکن 
است به نظر مثبت تلقی شود، اما به این معناست که حداقل یکی 
از طرفین به این نتیجه می رسد که باید از بخشی از منافع خود 
چشم پوشی کند. در برنامه ریزی پروژه های مدیریت منابع طبیعی 
اجتماع محور، با توجه به ضرورت تصمیم گیری عقالنی در تخصیص 
شیوه  سازش/مبادله،  مفهوم  به خصوص  و  مصالحه  اکنون  منابع، 
غالب به شمار می رود؛ 4( توافق عام: فرایند توافق عام یا اجماع سازی 
گاهی اوقات حاوی عناصر مصالحه در توافق نهایی است، اما بین این 
دو رهیافت نیز تفاوت های کلیدی وجود دارد. اجماع سازی به روشنی 
از مبادله یا بده بستان دوری می ورزد؛ در عوض، به دنبال دستیابی به 
نتیجه بردبرد است. در مقابل، رویکرد مصالحه ای به دنبال به حداقل 
رساندن مواردی است که مبادالت یا بده بستان های اجتناب ناپذیر 

خوانده می شوند؛ 5( تعدیل گری.

با توجه به گستردگی اراضی ملی باید تالش شود تا این اراضی 
در خدمت تولید و اشتغال پایدار و بدون تخریب منابع قرار گیرد 
که در این صورت، شاهد تحول بسیار بزرگی در این عرصه خواهیم 
بود. برای مثال، می توان در قالب طرح هایی مانند طرح »طوبی« از 
بهره برداران حمایت کرد و از سوی دیگر، به همت مسئوالن می توان 
دیگر  از  افزود.  طبیعی  منابع  احیای  و  اقتصادی حفظ  جنبه  بر 
پیشنهادها در این زمینه می توان به ارائه برنامه های ترویج تنوع سازی 
معیشت به بهره برداران اشاره کرد. دستیابی به برنامه های حفاظت 

35. Compromising or sharing
36. Partial victory
37. Warner

مراتع به صورت پایدار در گرو ارائه برنامه های ترویجی و بهبود دانش 
و مهارت های بهره برداران در خصوص شیوه های متداول و نوین 
کشاورزی و غیرکشاورزی است. به این ترتیب، بهره برداران امکان 
خواهند یافت تا توانمندی های الزم را برای به کارگیری راهبردهای 

تنوع بخش به معیشت خود، پیاده  کنند. 

پیشنهاد دیگر، حمایت از حق بهره برداری از مراتع است. دولت 
باید وضعیتی فراهم کند تا بهره برداران بتوانند به طور ثابت و 
مطمئن به شغل مرتع داری و دامداری بپردازند و به کسب درآمد 
ثابت دلگرم شوند. از آنجا که پاسخ گویان و مشارکت کنندگان بیان 
کردند که به فعالیت های مکمل معیشت مانند پرورش زنبور عسل، 
پرورش قارچ و پرورش ماهی عالقه زیادی دارند اما توان اقتصادی 
چندانی ندارند، پیشنهاد می شود دولت در این زمینه اقداماتی 
مانند پرداخت اعتبارات مالی و نهاده ای انجام دهد تا هم از فشار بر 

مراتع کاسته شود و هم معیشت خانوارهای بهره بردار بهبود یابد.

سازمان جنگل ها و مراتع کشور با تجهیز گروه های مطالعاتی 
خاص به گردآوری اطالعات مربوط به دانش بومی اهالی در هر 
منطقه بپردازد. سپس، به طبقه بندی و سازگاری این روش ها و 
دانش های علمی نوین در زمینه های مربوط اقدام کند و سرانجام 
از ترکیب و تلفیق این دو دسته دانش )دانش بومی و دانش جدید( 
رهیافت های جدیدی در زمینه بهبود مراتع تدوین و طراحی کند.

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول در 
رشته توسعه روستایی است؛ از زحمات استاد راهنمای ارجمندم 
جناب آقای دکتر اسماعیل کرمی دهکردی که در کمال سعه صدر 
از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ نکردند و از جناب آقای 
ابراهیمی که زحمت مشاوره پایان نامه را متقبل  دکتر عطاالله 

شدند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
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