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چکیده
شود که هریک ممکن است منافع عنوان کاالي مشترك کنشگران ذینفع مختلف در نظر گرفته میمنابع طبیعی در بیشتر موارد به

هدف این مقاله . رودتضادها جزء مهمی از مدیریت منابع طبیعی بشمار میمدیریت این . مختلف و اغلب رقابتی با یکدیگر داشته باشند
علی در استان چهارمحال و هاي دوراهان و چشمهشناخت کنشگران، منافع و منابع آنها و ترسیم الگوي تضاد بین آنها در حوضه

دو حوضه آبخیز . یل چندگانه استفاده شدشناسی مطالعه چند موردي با واحدهاي تحلدر این زمینه از یک روش. باشدبختیاري می
در مورد اختالف مالکیت هاییهاي مختلف ملی و مردمی که گزارشراي منابع مختلف طبیعی با مالکیتدا) هریک حاوي چند روستا(

هاي کیفی ها از روشدر گردآوري داده. مورد بررسی قرار گرفتند،مردم آنها با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان ثبت شده بود
ها به طور ویژه ها و نمودارها استفاده شد و در تحلیل دادهکشیهاي متمرکز، نقشههاي نیمه ساختارمند، گروهازجمله مشاهده، مصاحبه

، که هریک از کنشگران بیرونی با اجتماعات درونی روستا منافع مختلفی داشتندالبته . بکار رفت) CPA(تکنیک ارزیابی الگوي تضاد 
که طوريهمچنین میزان تضاد بین هریک از کنشگران در سطح متفاوتی قرار داشت، به. بوداین منافع باعث ایجاد تضاد بین آنها شده

در صورتی که تضاد با کنشگران دیگر در حد اختالف یا یک نارضایتی . گرا بیان شدبیشترین میزان تضاد، مربوط به کنشگران حفاظت
توان به تضعیف معیشت خانوارهاي روستایی، از مهمترین پیامدهاي تضاد بین کنشگران می. رسانی نامناسب بودناشی از خدمات

پیامدهاي منفی، تضاد در برخی موارد نتایج مثبت کوتاه با وجود. کردمهاجرت خانوارها از روستا و کاهش سرمایه اجتماعی اشاره 
.در بعضی مناطق شده استمدت بر جاي گذاشته و باعث بهبود پوشش گیاهی

.خانوارهاتضاد، حفاظت، مدیریت منابع طبیعی، معیشت: هاي کلیديواژه

مقدمه
طبیعی هر جامعه، ثروت آن جامعه است که فقط به منابع 

هاي آینده نسل حاضر تعلق نداشته، بلکه میراثی براي نسل
هاي طی دهه).1387امیري و رسولی، (د رونیز بشمار می

اخیر منابع طبیعی در اثر عوامل گوناگون که عمده آن عوامل 
هاي جدي و اقتصادي است، دچار آسیب-اجتماعی

آمارهاي گوناگونی در مورد تخریب . اندکننده شدهنگران
فرسایش خاك در عنوان مثالبه. منابع طبیعی ذکر شده است

یلیارد تن در م5/4به 2000میلیارد تن در سال 3ایران از 
,Karamidehkordi(است افزایش یافته2010سال  2010( .

هرچند آمارهاي مختلفی در مورد تخریب منابع طبیعی در 
رائه شده است، ولی آنچه در این آمارها مشترك جلوهایران ا
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در . کند، افزایش تخریب و بحرانی بودن شرایط استمی
توان ن است که چگونه میشود ایسؤالی که مطرح میاینجا 

؟ کردها را مدیریت این چالش
رویکردهاي متفاوتی در یک ال سئوبراي پاسخ به این 
گرا یکسو، رویکرد حفاظتاز . ندشوحوضه آبخیز مطرح می

ظت آب و خاك مدیریت حوضه را به صورت علم حفا
اك را در هاي حفاظت آب و خوريبیند و بالطبع فنامی

،صنوبر و شفقتی(کند جهت حفاظت حوضه مطرح می
کند، ید میاگرچه این دیدگاه، به حفاظت حوضه تأک). 1385

،ردداما این رویکرد ممکن است منجر به مدیریت حوضه نگ
کند و گویی نگاه میل ئمسابه صورت تک جانبه به زیرا

رویکرد . استسسه ؤمهمه عوامل در دست یک سازمان یا 
براي مدیریت یک حوضه آبخیز 2000دوم که بعد از سال 

هاي آبخیز یا به مطرح گردید، بحث مدیریت جامع حوضه
عبارت دیگر مدیریت مشارکتی بین کلیه ذینفعان موجود در 

باشد که تمامی اصول مهندسی همراه با حوضه آبخیز مییک 
در نظر گرفتن بیشترین دستیابی هر ذینفع به منافع مورد 

داري، غفوري و سررشته(شودکار گرفته مینظرش به
چنین مدیریتی اگر )2010(از دید کرمی دهکردي ). 1386

بخواهد اعمال گردد با توجه به مفهوم سیستمیک آن الزم 
است جامعیت و یکپارچگی حوضه آبخیز مورد توجه قرار 
گیرد؛ به بیان دیگر جامعیتی که کنشگران مختلف بیرونی و 

مورد توجه قرار دیگر فیزیکی درونی را همراه با عوامل بیو
.دهد

در یک حوضه منافع مختلف و اغلب رقابتی وجود دارد 
در حقیقت، . طلبدو مدیریت منابع آن همیشه همکاري را می

دهد که دو یا چند گروه بر سر منافع تضاد زمانی رخ می
,UNDP(خود ناسازگار هستند  Helvetasبررسی .)2012

که دهداین موضوع را نشان میکشور 18در )2010(
کیت هرگونه مدیریت پیچیده منابع طبیعی باید مسائل مال

منابع طبیعی، تخصیص قدرت براي مدیریت و کنترل منابع 
منافع منابع طبیعی را مورد توجه قرار کردنطبیعی و سهیم 

عدم توجه به این موضوع موجب ایجاد تضاد بین البته . دهد
، )1385(ابدي و الچینی .شودنفعان آن میمنافع مختلف ذي

گروهی چه در دارند، هرگونه عمل در پژوهش خود بیان می
، زمینه زندگی خانوادگی باشد و چه در زمینه کشاورزي

و یا فراتر از آن در مسائل کشوري و یا منابع طبیعی
المللی با یکسري از مناقشات و تناقضاتی روبروست، بین
ها و فرایند داراي ارزشها و عوامل مؤثر در یکگروهزیرا

کرد آنها تأثیر هستند که این عوامل بر نحوه عملهنجارهایی
اهمیت تضاد را از پنج جنبه )Zacharakis)2006.گذاردمی

:مورد بررسی قرار داده است
خواهند خوب جلوه دهند مردم آنقدر خودشان را می) 1

که باعث شده به مشکالت به صورت جدي توجه نکنند و 
) 2رار نگیرند؛ رات و تفکرات دیگران قمورد چالش نظ

مردمی که خواهان یکنواختی و صلح هستند، مشکالتی را 
کنند؛رند که همانند آنها فکر نمیآوبراي افرادي بوجود می

اهمیت داده هنگامی که به اختالفات موجود در جامعه ) 3
تضاد طور معمول،به) 4؛ شودود، رفتار پرخاشگرانه کم میش

ابراز این خشونت به . یک راهی براي ابراز خشونت است
صورت آشکار بهتر از حالتی است که در درون افراد حفظ 

تضاد ) 5.شود و بعداً به صورت یک آتشفشان فوران کند
.شودباعث افزایش خودآگاهی، سرزنده بودن و هیجان می

Zartman)1997(که دارد در تعریف تضاد بیان می
اصطالح تضاد داراي یک جریان معنایی خاص در ادبیات 

ن یک پدیده عنواعلوم اجتماعی است که گاهی اوقات به
عنوان یک رخداد عادي و یا یک هاهی اوقات بمنفی و گ

) 1382(همچنین رضائیان .شودکاتالیزور مثبت دیده می
طور که شخص در آن بهداندعنوان فرایندي میتضاد را به
.کند تا مانع موفقیت فرد دیگر شودمیعمد تالش

نده و متقابل بین کنتضادها به صورت تعاملی ترغیب
شوند که تضادها هنگامی پدیدار می.شوندکنشگران درك می

کنشگران مختلف در عرصه کنشگري به رقابت بر سر منابع 
. مبارزه کنندبپردازند یا براي به رسمیت شناختن منابع خود

. فع کنشگران مرتبط استطور مستقیم به منارو تضاد بهاز این
عنوان هب. مختلفی دیده شونديهاتوانند به شکلتضادها می

وابسته ) 1: کندبه موارد زیر اشاره می) Giesen)1993مثال 
تضاد (رار دارد به منافع و موقعیتی که کنشگر در آن ق
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تضاد (گرایی ي متناقض با آرمانهاگیريجهت)2؛ )موقعیتی
تضادهاي مربوط به توزیع مواد مادي ) 3؛ )ارزشی

تضادهاي قانونی، در مورد اعتبار ) 4؛ و )تضادهاي توزیعی(
ها و شناخت تضاد). تضاد قانونی(یروي از هنجارها و پ

دنبال آن مدیریت آنها یکی از مهمترین مسائل در مدیریت به
براي عاملین ویژهرود و بهمنابع طبیعی بشمار میجامع 

شناخت زیرااي برخوردار است، ارتباطی از اهمیت ویژه
برداران،هاي اختالف و برقراري توافق در بین بهرهریشه

طور متقابل ها و بهتأثیر بسزایی در موفقیت پذیرش نوآوري
).1385،ابدي و الچینی(در عملکرد مروجین دارد 

هامواد و روش
از لحاظ نوع مخاطب و استفاده از نتایج آن پژوهش این 

تحلیل براينوعی پژوهش کاربردي است، در این پژوهش 
:CPA(تضاد از تکنیک ارزیابی الگوي تضاد  Conflict

pattern analysis (استفاده شد)(Sauer, این .2008
Embeded(موردي نهفتهپژوهش جزء مطالعات چند 

multiple case study ( و با تحلیل شواهد هر روستا

عنوان یک عنوان واحدهاي تحلیل درون هر حوضه بهبه
,Yin(شود محسوب می) Case(مورد  بنابراین دو . )2003
آبخیز دوراهان و چشمه علی واقع در دهستان حوضه

شهرستان بروجن در استان و بخش گندمان دوراهان 
و در شدندمطالعهوان دو مورد عنبهچهارمحال و بختیاري

عنوان واحدهاي تحلیل ههر حوضه روستاهاي مختلف ب
فاصله مرکز حوضه آبخیز . اندبررسی شده،تکرار شده

کیلومتر و تا 50) بروجن(دوراهان تا مرکز شهرستان 
این . باشدکیلومتر می110حدود ) استانمرکز(شهرکرد 

شهرستان هکتار در جنوب 12100حوضه با مساحت 
هاي رودخانه ونک از حوضهبروجن واقع شده و یکی از زیر

. شودرودخانه ارمند و کارون محسوب میهايسرشاخه
خدا، توت، دهدوراهان، ده: روستاهاي این حوضه عبارتند از

حوضه آبخیز چشمه علی نیز . علیباغ و دهگردبیشه، ده
ارتفاع حداکثر. باشدهکتار می3782داراي وسعتی برابر 

متر و حداقل ارتفاع در خروجی 7/2589محدوده مطالعاتی 
روستاهاي باشد ومتر می9/2059العاتی برابر محدوده مط

.درازعلی و لهچشمه: این حوضه عبارتند از

موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه-1شکل 

ها از یک ، در گردآوري دادهCPAبا توجه به تکنیک 
هاي اجتماعی ا کمک فنون کیفی پژوهشمطالعه موردي ب

هاي نیمه ساختارمند با وتحلیل اسناد، مصاحبهتجزیههمانند 
روستا، فنون مشارکتی 6هاي متمرکز در نفر، گروه20

ها انتخاب افراد در مصاحبه. استفاده شدترسیمی و مشاهده 
گیري گلوله برفی تکنیک نمونههاي متمرکز براساس و گروه

منظور ترسیم الگوهاي تضاد اقدامات زیر به به. انجام گردید
کنشگران کلیدي و مرتبط ) الف:شدصورت سیستمیک انجام 
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نها با استفاده از با حوضه، حوزه عمل، منافع و منابع آ
هاي متمرکز از طریق کنشگرهاي کلیدي و گروهمصاحبه 

ي روستایی، کارکنان اداره کل منابع هاشورايشامل اعضا
طبیعی استان و شهرستان، کارکنان ترویج و جهاد کشاورزي 

یل و تحل) ب. سطح دهستان و شهرستان مشخص گردیدند
ها، تضادها یا بعکس همسویی مقایسه منابع و تعیین تفاوت

ز کنشگران و ترسیم الگوي تضاد بین منافع هر یک ا
در حقیقت . کنشگران مختلف در سطوح جغرافیایی متفاوت

دول گرافیکی دو بعدي تشکیل الگوي تضاد از یک ج
ها در سطوح شود، که در یک سطح نمادها و گروهمی

از مزرعه، محل، اجتماعات روستایی (جغرافیایی مختلف 
گیرند و در بعد ر میقرا) سطح ملی و فراتر از آنگرفته تا

و اقدامات جوامع دیگر این جدول رویکرد کنشگران بیرونی 
سپس در هر خانه نوع تضاد یا . گیرندروستایی قرار می

ثیر أتدر تحلیل .شوندها مشخص میمسویی منافع و برنامهه
مهمترین این تضادها بر راهبردهاي معیشت روستاییان،

مالکیت در منابع ز عبارت بودند امعیارهاي مورد نظر 
طبیعی، قدرت هریک از ذینفعان مختلف در منابع طبیعی، 
تغییر راهبردهاي مبتنی بر وابستگی چراي دام و کشت 
محصوالت زراعی به مراتع، کشاورزي خارج از مراتع، 

هاي غیر کشاورزي و مهاجرت نیروي انسانی خانوار فعالیت
یل نقلی و مقوله ها با استفاده از فنون تحلداده.کرداشاره 

.شدندتحلیل وسازي مفاهیم تجزیه

نتایج
درصد اراضی 85در استان چهارمحال و بختیاري حدود 

ضعیت توپوگرافی استان، همچنین به لحاظ و. باشدملی می
،ر استان وجود داردماندگی که در بخش اشتغال ددلیل عقبب

مردم معیشت بار اشتغال بر دوش منابع طبیعی قرار گرفته و 
وابسته به منابع طبیعی مورد مطالعههاي آبخیزحوضه

برخی مشاغل مضر و مشاغلی که بر همین اساس. باشدمی
زراعت دیم در مناطق پرشیب ومثلند نزطبیعت ضرر میبه

.اضافه شده استگیري از درختان زغال

هاي زیادي براي آبخیز ظرفیتهر دو حوضهدر مقابل، 
کشت ) 1: سازي معیشت دارند از جملهنوعایجاد اشتغال و ت

گیاهان دارویی صنعتی و خوراکی با توجه به تنوع گیاهی 
توسعه ) 3فرآوري گیاهان دارویی صنعتی؛ ) 2باالي حوضه؛ 

اکولوژي منطقه هايتوانمنديپروري با توجه به صنعت آبزي
هايتوسعه باغ) 4خدا؛ ویژه در روستاهاي گردبیشه و دههب

توسعه حرفه ) 5هاي اکولوژي منطقه؛ دیم با توجه به ظرفیت
) 6شناختی منطقه؛ هاي بومزنبورداري با توجه به توانمندي

توسعه صنایع ) 7اي؛ هاي تولیدات گلخانهتوسعه زیرساخت
انواع ترشیجات و مرباجات با (فرآوري کوچک روستایی 

آلو و سیب، زردهايتوجه به موجود بودن مواد اولیه باغ
هاي داري و دامداريهاي مرتعاجراي طرح) 8؛ )غیره
توسعه گردشگري در حوضه با توجه به ) 9صنعتی؛ نیمه
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.و منابع طبیعی شده است
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شانهاي مستقیم کنشگران پیرامون منافعهایی از نقل قولنمونه-2جدول 
نقل قولکنشگران/ کارشناسان

گراکنشگران حفاظت

کنیم که این منافع جزء منافع ما به لحاظ وظایف حاکمیتی که داریم یک منافعی را دنبال می. منافع حاکمیتی استمنافع ما
کنیم، حفاظت خاك عنوان مثال ما حفاظت خاك میبه. توانند بسیار مفید و مؤثر باشندملی است و در آینده این منافع می

این منافعی است که هم به لحاظ حاکمیتی براي ما تعریف شده . کندتضمین میهاي آینده ها را براي نسلتأمین آب رودخانه
.هاي آیندهتعریف کرد براي نسلتوان آن راهم به لحاظ اجتماعی می

کنشگران تولیدگرا
،این منافع دولتی است.و حفظ آب و خاك استمنافع ما افزایش تولید محصوالت کشاورزي در جهت تأمین غذاي مردم، 

.باید حفظ شوددارد و منابع آن خانه نیست، این منافع ملی یعنی منافع خاص سازمان یا وزارت

مردم حوضه
بیشترهمین که دلیلبه . مردم روستا براي گذراندن زندگی خود با مشکل مواجه هستند. استزراعتمنافع ما دامداري و 

.جوانان روستا مجبور هستند که مهاجرت کنندومکانیزه نیستوسیع و کشاورزي .استمنابع اینجا ملی اعالم شده

کارشناسان منابع طبیعیاداره و باگیري تضاد بین مردم روستا نحوه شکل-2شکل 

تضاد با کنشگران تولیدگرا
تولیدات هدف اصلی کارشناسان جهاد کشاورزي افزایش 

کشاورزي در جهت تأمین غذاي مردم و هدف دوم آنها 
بنابراین در راستاي . باشدحفاظت از منابع آب و خاك می

هایی که انتظار دارند که مردم به توصیه،نیل به این اهداف
ها باعث عدم توجه به این توصیه. دهند توجه کنندآنها می

عنوان مثال به. ایجاد اختالفاتی بین این دو کنشگر شده است

خواهند کارشناسان جهاد کشاورزي از کشاورزان می
خود را هايشان را در جهت شیب شخم نزنند؛ و یا باغزمین

اما عدم توجه به این . اي مجهز کنندبه سیستم آبیاري قطره
همچنین روند . شودها باعث ایجاد اختالف با مردم میتوصیه

ر در حال اجرا هستند کند کارهاي عمرانی که در حال حاض
.باعث ایجاد تضاد شده است

تولیدات زراعی، باغی و دامی  -
جهت تامین نیاز معیشت خانوار

بردن دام به مرتع صرف نظر از  -
تعداد دام مجاز

بهره برداري از گونه هاي خوراکی-
بهره برداري از گیاهان دارویی  -

مراتع
بهره برداري از گونه هاي گیاهی  -

علوفه اي دام

تضاد

برداري از منابع طبیعی تحلیل شبکه تضاد ذینفعان در حفاظت و بهره44

شانهاي مستقیم کنشگران پیرامون منافعهایی از نقل قولنمونه-2جدول 
نقل قولکنشگران/ کارشناسان

گراکنشگران حفاظت

کنیم که این منافع جزء منافع ما به لحاظ وظایف حاکمیتی که داریم یک منافعی را دنبال می. منافع حاکمیتی استمنافع ما
کنیم، حفاظت خاك عنوان مثال ما حفاظت خاك میبه. توانند بسیار مفید و مؤثر باشندملی است و در آینده این منافع می

این منافعی است که هم به لحاظ حاکمیتی براي ما تعریف شده . کندتضمین میهاي آینده ها را براي نسلتأمین آب رودخانه
.هاي آیندهتعریف کرد براي نسلتوان آن راهم به لحاظ اجتماعی می

کنشگران تولیدگرا
،این منافع دولتی است.و حفظ آب و خاك استمنافع ما افزایش تولید محصوالت کشاورزي در جهت تأمین غذاي مردم، 

.باید حفظ شوددارد و منابع آن خانه نیست، این منافع ملی یعنی منافع خاص سازمان یا وزارت

مردم حوضه
بیشترهمین که دلیلبه . مردم روستا براي گذراندن زندگی خود با مشکل مواجه هستند. استزراعتمنافع ما دامداري و 

.جوانان روستا مجبور هستند که مهاجرت کنندومکانیزه نیستوسیع و کشاورزي .استمنابع اینجا ملی اعالم شده

کارشناسان منابع طبیعیاداره و باگیري تضاد بین مردم روستا نحوه شکل-2شکل 

تضاد با کنشگران تولیدگرا
تولیدات هدف اصلی کارشناسان جهاد کشاورزي افزایش 

کشاورزي در جهت تأمین غذاي مردم و هدف دوم آنها 
بنابراین در راستاي . باشدحفاظت از منابع آب و خاك می

هایی که انتظار دارند که مردم به توصیه،نیل به این اهداف
ها باعث عدم توجه به این توصیه. دهند توجه کنندآنها می

عنوان مثال به. ایجاد اختالفاتی بین این دو کنشگر شده است

خواهند کارشناسان جهاد کشاورزي از کشاورزان می
خود را هايشان را در جهت شیب شخم نزنند؛ و یا باغزمین

اما عدم توجه به این . اي مجهز کنندبه سیستم آبیاري قطره
همچنین روند . شودها باعث ایجاد اختالف با مردم میتوصیه

ر در حال اجرا هستند کند کارهاي عمرانی که در حال حاض
.باعث ایجاد تضاد شده است

تولیدات زراعی، باغی و دامی  -
جهت تامین نیاز معیشت خانوار

بردن دام به مرتع صرف نظر از  -
تعداد دام مجاز

بهره برداري از گونه هاي خوراکی-
بهره برداري از گیاهان دارویی  -

مراتع
بهره برداري از گونه هاي گیاهی  -

علوفه اي دام

حفاظت از منابع ملی و -
و جلوگیري از بردن دام غیر طبیعت

مجاز به مرتع
حفظ آب و خاك از طریق  -

آبخیزداري و آبخوانداري
حفاظت از گونه هاي خوراکی-

حفاظت از پوشش گیاهی مراتع از -
لحاظ گونه هاي گیاهی علوفه اي  

دام
حفاظت از گیاهان دارویی-

تضاد
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ي دوراهانمنابع ایجاد تضاد از دیدگاه مردم روستا-3شکل 

منابع ایجاد تضاد از 
دیدگاه روستائیان

تعاونی 
روستا

سالمی اشوراي
و حل اختالف

مرکز 
خدمات

کشاورزي

جهاد 
کشاورزي

منابع طبیعی

کار شکنی شوراي 
روستا

معیشت مردم ف عیتض
به خاطر کاهش استفاده 

از مراتع

ملی اعالم کردن بخشی 
از مراتع روستا و قرق 

مراتع کردن

جلوگیري از بهره برداري 
هاي خوراگی، گونه

دارویی

گرفتن اراضی
کشاورزان و ملی اعالم 

کردن آنها

مجوز پارتی بازي و دادن
به برخی افراد با نفوذ در

منابع طبیعی
روستا

دادن مجوز چرا به افراد 
غریبه براي چراي دام

به صفر رسیدن 
نقدینگی تعاونی

کمبود آب کشورزي 
و اختالف بر سر 

انتقال آب

عدم همکاري و ارائه
راهنمایی الزم از سوي 
مرکز خدمات کشاورزي

عدم حمایت کافی 
از کشاورزان

کارشکنی شوراي 
حل اختالف در 
مسایل مالکیت

عشایر اداره آب
عبوري

قطع شدن مکرر آب 
منازل مسکونی

عبورعشایر از منطقه



برداري از منابع طبیعی تحلیل شبکه تضاد ذینفعان در حفاظت و بهره46

تضاد مردم با نهادهاي درونی داخل روستا
علی هر در حوضه چشمه:تضاد با شوراهاي روستا) الف

ی دراز داراي شوراي اسالمعلی و لهدو روستاي چشمه
روستا بودند ولی در حوضه دوراهان دو روستاي گردبیشه و 

مردم از عملکرد ضعیف . خدا فاقد شوراي اسالمی بودندده
شوراها در رابطه با موضوع منابع طبیعی روستا رضایت 

آنها شوراها را یا مسئول اجراي قوانین از طرف . نداشتند
ي بود که ادیدند یا دید مردم نسبت به آنها به گونهدولت می

اعضاي شورا با گرفتن امتیازاتی از دولت دیگر از مردم 
:تضاد با تعاونی روستا) ب.کردندطرفداري و حمایت نمی

در حوضه آبخیز دوراهان فقط روستاي دوراهان تعاونی 
علی هر دو روستاي روستایی داشت و در حوضه چشمه

نی تعاو. دراز داراي تعاونی روستایی بودندعلی و لهچشمه
هاي گذشته فعالیت خوبی علی در سالروستاي چشمه

ازجمله توزیع سوخت مورد نیاز مردم و تهیه مایحتاج مردم 
مثل آرد داشت، ولی در دو سال اخیر به دلیل بازنشسته شدن 
مسئول آن و عدم جایگزینی نیرویی براي اداره کردن تعاونی، 

اضایتی که خود ناره بودهاي آن با رکود مواجه شدفعالیت
فعالیت تعاونی روستاي له دراز نیز . مردم را به همراه داشت

بسیار محدود بود و مردم این روستا نیز از عملکرد آن راضی 
در نهایت اهالی روستاي دوراهان تضاد شدیدي با . نبودند

مسئوالن تعاونی روستاي دوراهان، به دلیل عدم فراهم 
.دینگی آن داشتندنمودن مایحتاج مردم و به صفر رساندن نق

مردم روستاهاي حوضه :تضاد با شوراي حل اختالف) پ
در ویژهبهدوراهان از عملکرد شوراي حل اختالف روستا، 

مالکیت بسیار ناراضی بودند و معتقد بودند که ل ئمسامورد
آنها عدم توانایی . شوداین شورا خود باعث ایجاد تضاد می

اعضاي شورا را در حل اختالفات روستاییان ازجمله 
املی معرفی کردند که باعث ایجاد عدم اعتماد مهمترین ع

.مردم به این شورا شده است
انمردم روستا با دیگر کنشگريشدت تضادها
هاي دوراهان و چشمه علی با کنشگران مردم حوضه

باشند بیرونی و نهادهاي درون جامعه روستایی در تضاد می
با استفاده از . ولی شدت این تضادها با یکدیگر متفاوت است
همانطور که . نمودار ون این تفاوت شدت مشخص گردید

دهد، شدت تضاد کنشگران مردم روستا با نشان می4شکل 
منابع طبیعی شهرستان ادارهه کل منابع طبیعی استان وادار

مراتب بیشتر از سایر کنشگرهاست، سپس اختالفات مردم به
با تعاونی روستا و عشایر عبوري در درجه بعد قرار دارد و 

کشاورزي استان، ترتیب تضاد با سازمان جهادبعد از آن به
زي، مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان، مرکز خدمات کشاور

.گیردشوراي روستا و اداره آب قرار می
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اي از نمودارهاي ون روستاي دوراهان پیرامون کنشگرهاي موجود، سطوح جغرافیایی و میزان تضاد آنهانمونه-4شکل 

بین کنشگرانگوي تضادلاترسیم 
ها، منابع و منافع گیريبا شناخت انواع کنشگران، جهت

انآنها کشیدن یک تصویر از وضعیت در عرصه کنشگر
در حقیقت الگوي تضاد از یک جدول . شودممکن می

گرافیکی دو بعدي تشکیل شده است، که در یک سطح 

از محل (ها در سطوح جغرافیایی مختلف نمادها و گروه
گیرند و در بعد دیگر این قرار می) گرفته تا سطح کشور

در الگویی که براي . گیرندر میجدول کنشگران بیرونی قرا
آورده شده است، 5نمونه از روستاي دوراهان در شکل 
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نمایش گرافیکی از الگوي تضاد در روستاي دوراهان-5کل ش

نشان داده شده است، مردم 5طور که در شکل همان
هاي حفاظت از منابع ملی روستاي دوراهان به دلیل سیاست

استان و اداره منابع با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري
هاي کشاورزي و زمین(طبیعی شهرستان تضاد مالکیتی دارند 

عنوان منابع ملی هآنها بهاي قبل بیان شددر بخشمراتع که
همچنین مردم با سازمان جهاد کشاورزي ).انداعالم شده

استان و مدیریت جهاد کشاورزي از یک طرف به دلیل 
صول ه براي افزایش محگرایی معمول کهاي حرفهدیدگاه

دلیل مشکل تأمین آب، تضاد گرفته شده، و از طرف دیگر ب
دارند که این تضاد به صورت اختالف و نارضایتی خود را 

گر، اما با وجود اختالف بین این دو کنش. نشان داده است
منافع آنها در تولید محصوالت کشاورزي با یکدیگر همسو 

تا با مرکز خدمات عالوه بر این مردم روس. باشدمی
مات رسانی مناسب، با اداره آب کشاورزي به دلیل عدم خد

دلیل عدم أمین آب شرب، با تعاونی روستا بهدلیل عدم تبه
فراهم نمودن مایحتاج مردم، با شوراي حل اختالف به دلیل 
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هاي ناعادالنه و با شوراي اسالمی روستا به گیريتصمیم
دارند که این تضاد نیز به دلیل عدم حمایت از مردم، تضاد 
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باشد، و این دو روستا با منافع اداره امور عشایر همسو می

.  گر با یکدیگر تضاد ندارندکنش

علینمایش گرافیکی از الگوي تضاد در روستاي چشمه-6شکل 
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اثرات تضاد بر معیشت خانوارهاي روستایی
گران، دهد تضاد بین کنشنشان می7گونه که شکلهمان

در بین این اثرات . به بار آورده استااثرات و نتایج زیادي ر
دنبال آن مهاجرت نسبت به سایر کاهش معیشت مردم و ب

کاهش تعداد . تر استنتایج براي اهالی حوضه محسوس
، کاهش میزان کشت زراعی و باغی و کاهش واحد دامی

هاي خوراکی و دارویی باعث تضعیف ها از گونهبرداريبهره
همین در .آبخیز شده استمعیشت اهالی این دو حوضه 

.ها در ذیل آورده شده استقولاي از نقلزمینه نمونه
هایی که ما کشت کارشناسان منابع طبیعی آمدند و زمین"

ما شکایت کردیم ولی . کردیم را منابع ملی اعالم کردندمی
قاضی طرف کارشناسان منابع طبیعی را گرفت و تهدید 

ید و دام به مرتع ببرید با کردند که اگر اراضی را کشت کن
ام مجبور بودم من براي خرج خانواده. قانون طرف هستید

."دام به مرتع ببرم
هاي ما را گرفت و اکثر مراتع را اداره منابع طبیعی زمین"

ما . آییمما از حقوق خود کوتاه نمی. منابع ملی اعالم کرد
ا ها را به مباید زمین. باید خرج زندگی رو در بیاوریم

برگردانند وگرنه ما شبانه هم که شده از مرتع استفاده 
."کنیممی

از هاي اجتماعیتضاد باعث کاهش سرمایههمچنین
بین روستائیان هالحاظ کاهش روابط، اعتمادها و همیاري

هایی از نقل قول در این زمینه نیز نمونه.شده است
.روستاییان آورده شده است

اعتماد داشتند، به هم کمک در قدیم مردم به هم خیلی"
در کل صمیمیت . ها زیاد بودنشینیکردند، روابط و شبمی

مردم روستا . ولی االن اینطور نیست. بین مردم خیلی باال بود
اعتماد زیادي بهم ندارند، خصوصاً اختالفات با اداره منابع 
طبیعی باعث شده مردم روستا به افرادي که ارتباط خوبی با 

منابع طبیعی دارند با چشمی دیگر به آنها نگاه کارشناسان 
. "کنند

شود و به شوراي حل اختالفاتی که بین مردم ایجاد می"
روند، اعضاي شورا بجاي اینکه آنها را صلح اختالف می

خود من به . فرستنددهند سریع آنها را به دادگستري می
خاطر درگیري بابت زمین کارمان به شوراي حل اختالف 

طرفه قضاوت یکرئیس شوراي حل اختالف که. ه شدکشید
. "د و در نهایت کار ما به دادگاه کشیده شدکر

"این دو پیامد دست به دست هم داده و باعث بروز پیامد

مهاجرتی که در شکل غالب خود، .استشده"مهاجرت
زناشی از نیاز جوانان به درآمد بیشتر براي برخورداري ا

به نحوي که همین . شدمیدگی جدیدمواهب و نیازهاي زن
مهاجرت اکنون موجب ایجاد نیازهاي بس جدي در روستا 

نحوي که عدم به. باشندشده است که بسیار حیاتی و مهم می
تواند به توجه به آنها حتی خطر نابودي روستا را نیز می

.همراه داشته باشد
طبق سرشماري دهد،نشان می7طور که شکل همان
، تعداد خانوارهاي روستاي ده 1385سالمسکننفوس و 

، ولی به گفته شدخانوار محاسبه 56توت در این سال، 
خانوار، 29اعضاي شوراي این روستا، پس از مهاجرت 

فت خانوار کاهش یا27به 1393تعداد خانوار آن در سال 
همچنین جمعیت . شدکه اغلب افراد مسن را شامل می

نفر در 700، به 1385نفر در سال 829از روستاي دوراهان
215رسید، ولی تعداد خانوار این روستا از 1393سال 

این موضوع نشان . خانوار افزایش یافت221خانوار به 
دهد که در روستاي ده توت، بیشتر خانوارها مهاجرت می

اند، ولی در روستاي دوراهان بیشتر افراد درون کرده
.اندخانوارها مهاجرت داشته
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گران عرصه منابع طبیعی از دیدگاه روستاییانپیامدهاي تضاد بین کنش-7شکل

)1391و 1386(مرکز آمار ایران : 1390و 1385منبع اطالعات سال : *
. از شوراهاي اسالمی روستا و خانه بهداشت اخذ شده است1393منبع اطالعات سال :**

علیهاي دوراهان و چشمهوضعیت مهاجرت در روستاهاي حوضه-8شکل 
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حثب
گران اجتماعی در مدیریت منابع مهمترین تضاد بین کنش

هاي آبخیز، بین روستاییان و اداره کل منابع طبیعی در حوضه
نوع وابستگی یکی از عوامل مهم تضاد. شودطبیعی دیده می

در همین زمینه از . برداري مردم از منابع طبیعی استو بهره
هاي مختلف بین گروه)2009(و همکاران Reichelدید 

ارد؛ استفاده کننده از منابع طبیعی اختالف و درگیري وجود د
هاي متعدد ازجمله در یکی از دالیل تضاد بین گروه

نسی در مرکز و غرب ماهیگیران جاوایی، کشاورزان ساندا
هاي جاوا و صاحبان مزرعه میگو، استفاده از زمین و جنگل

نتایج این مطالعه . باشدمی) چندل) (Mangrove(مانگرو
هاي مختلف ذینفع دهد که امکان درگیري بین گروهنشان می

زمانی کاهش ) Segara Anakan(در تاالب سگارا آناکان
همچنین . ی کاهش یابدیابد که مشکل کمبود منابع طبیعمی

O’Lear)2005( منابع ل ئمسادر پژوهش خود تحت عنوان
کی از دالیل ایجاد دارد اگرچه یاي، بیان میدر تضاد منطقه

اما فراوانی است، هاي ذینفع، کمبود منابعبین گروهتضاد
رو از این. اي در ایجاد تضاد داردمنابع نیز نقش بالقوه

وان عنهاي خاص مورد مناقشه بهاکولوژي سیاسی در زمینه
در استان . شناسدیک رویکرد مناسب به رسمیت می

ویژه در روستاهاي واقع در بهنیزچهارمحال و بختیاري
، مردمهاي شغلیفرصته دلیل کمبودبن دوراهان دهستا

معیشت خود را از هاي آبخیز ناچار هستند ساکن حوضه
نیز در بسیاري از مسئلهاین . طریق طبیعت تأمین کنند

با.مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاري وجود دارد
هاي زیادي براي آبخیز ظرفیتهر دو حوضه، اینوجود

اي ویژهاقدام، ولی و تنوع سازي معیشت دارندایجاد اشتغال
از . استانجام نشدهدر این زمینه بیرونی سسات ؤمسوي از

ناچار معیشت خود را از طریق طبیعت روستائیان به رواین
اینکه بسیاري از روستائیان از با وجود . آورندبه دست می

ت هاي بیش از ظرفیبردارياین موضوع آگاهی دارند که بهره
شود، ولی براي گذران زندگی مرتع باعث تخریب مراتع می

از .بیشتري از مراتع داشته باشندبرداريناچار هستند که بهره
از منابع انجام شدههاي برداريبه دلیل اینکه بهرهطرفی

گرهایی مثل ، کنشاستطبیعی بیش از حد توان طبیعت 
و منابع ملی اداره منابع طبیعی که متولی حفاظت از طبیعت 

. اندهاي مفرط جلوگیري کردهبرداري، از این بهرههستند
عنوان مثال در تفکیک اراضی ملی از مستثنیات، بخشی از به

و استاراضی کشاورزي مردم جزء منابع ملی اعالم شده 
برداري بهره.ندارندها را کشاورزان حق زراعت در این زمین

هاي خوراکی یژه گونهواي و بههاي دارویی، علوفهگونه
گزانگبین که از لحاظ اقتصادي مانندغالب منطقه نظیر

حوضه سودآوري باالیی داشته ن اساکنتوانست براي می
،همچنین کارشناسان منابع طبیعی.باشد جلوگیري شده بود

که به اندازه ظرفیت کرده بودندطبق قانون مردم را ملزم 
، و از ورود دام غیرمجاز جلوگیري داري کننددام نگهمرتع 

هاي با توجه به مطالبی که بیان شد مردم حوضه. کردندمی
: می توانستند در پیش بگیرندآبخیز سه راهبرد در این زمینه 

به قوانینی که از سوي کارشناسان منابع طبیعی ابالغ ) 1
ربط مراجعه و هاي ذيبه سازمان) 2عمل کنند،،شودمی

قوانین وضع شده از سوي کارشناسان ) 3وشکایت کنند،
.گیرندبمنابع طبیعی را نادیده 

به دلیل اینکه عمل به دستورات و قوانین کارشناسان 
منابع طبیعی منجر به کاهش معیشت مردم روستاهاي 

و د، آنها راهبردهاي دوم و سوم را اتخاذ وشمیهاحوضه
از اعالم به بیان دیگر، پس از ناامید شدن. دهندترجیح می

ربط، ها و مراجع ذيسازمانشکایت یا اعتراض خود به
منابع طبیعی را نادیده اداره قوانین وضع شده از سوي 

و بازداشت افراد، انجام شدهبا برخوردهاي ، ولی رندیگمی
. ندشوتبعیت از قوانین و دستورات میاي مجبور بهعده

تأثیر آنها معیشت تضعیفکه افراد از اي هعد،اینوجودبا
، هرگز از منافع خود کوتاه شتگذامیبسزایی در زندگی آنها 

کاهش معیشت اگرچه خود یکی از پیامدهاي . آمدندنمی
خود باعث اما ، رودگران بشمار میلی تضاد بین کنشاص

.دوشبروز پیامدهاي دیگري می
گران مهم دیگري عالوه بر اداره کل منابع طبیعی، کنش

گران وجود دارند، که مهمترین آنها کنشدر این دو حوضه
افزایش تولید ،گراناین کنشمنافع اصلی . تولیدگرا هستند
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محصوالت کشاورزي و حفاظت از منابع ملی در مرحله بعد 
کارشناسان جهاد کشاورزي . گیردقرار میآنهامورد توجه 

برداران روستایی در جهت افزایش انتظار دارند بهره
هایی که کشاورزي حرکت کنند و تمام توصیهمحصوالت 

در اینجا ،در حقیقت. دهند را بپذیرندکارشناسان به آنها می
یعنی یک . گرایی معمول غالب شده استیک دیدگاه حرفه

هرچه کارشناسان که معتقد است دیدگاه باال به پایین
این دیدگاه باعث وجود . آن را بپذیرندباید ، مردم ویندگمی

.گران شده استاتی بین مردم با این دسته از کنشاختالف
هایی که در حوضه از طرف دیگر روند کند پروژه

هایی که و وعدهاستعلی در حال اجرا دوراهان و چشمه
ها به مردم داده شده براي سرعت بخشیدن به این پروژه

ازجمله کمبود منابع مالی این ياست، به دالیل متعدد
این باعث بروز اختالف بین . اندنکردهها تحقق پیدا وعده

عامل اصلی . مردم و کارشناسان جهادکشاورزي شده است
این اختالفات به مشکل کمبود آب در روستاهاي دوراهان و 

دنبال آن ده توت و کاهش شدید کشت زراعت آبی است و به
.باشدتضعیف معیشت مردم این روستاها می

،توان گفتمیادها براي حل مناقشات و مدیریت این تض
هاي اصلی گران، یکی از علتهاي کنشبا توجه به گفته

باشد و روستاییان مجبور تضاد، کمبود شغل در استان می
رو از این.هستند مشاغل خود را از طریق طبیعت تأمین کنند

نوع سازي معیشت با توجه به پیشنهادهاي زیر در جهت ت
هاي آبخیز مورد وضهموجود در حتوانمندیهايها و ظرفیت

:شودمطالعه مطرح می
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 

توان از عنوان مثال میبه. در این عرصه خواهیم بود
برداران حمایت کرد و از رح طوبی از بهرههایی مانند ططرح

سوي دیگر باعث اقتصادي شدن حفظ و احیاي منابع طبیعی 
برداران مرتع در این طرح بهره. شداز سوي مسئوالن نیز 

توانند از طریق تشکیل تعاونی یا به صورت انفرادي به می
ها بپردازند و عالوه بر ایجاد برداري اصولی از این زمینبهره

هاي جدید و افزایش درآمد در احیاء، توسعه و حفاظت شغل
. از مراتع نیز سهیم شوند

هاي ترویج تنوع سازي معیشت به ارائه برنامه
هاي حفاظت مراتع به صورت دستیابی به برنامه: بردارانبهره

هاي ترویجی و بهبود دانش و پایدار در گرو ارائه برنامه
هاي متداول و نوین شیوهموردبرداران در هاي بهرهمهارت

وسیله بتوانند تا بدین،کشاورزي و غیر کشاورزي است
هاي الزم را براي بکارگیري راهبردهاي تنوع توانمندي

. کنندبخش به معیشت آنها پیاده
دولت باید وضعیتی : برداري از مراتعحمایت از حق بهره

مطمئن به طور ثابت و برداران بتوانند بهکند تا بهرهرا فراهم
داري و دامداري بپردازند و به کسب درآمد ثابت شغل مرتع

برداران بیش از هاي بهرهاي داماگر نیاز علوفه.دلگرم شوند
ظرفیت تولیدي مراتع آنان باشد، نسبت به جایگزینی مشاغل 

در این زمینه باید از تمامی .دیگر با درآمد ثابت اقدام شود
بردار ساماندهی جمعیت بهرهبرايتنوع ساز هايتوانمندي
.کرداستفاده 

هرچه ،هاي منابع طبیعیبا توجه به گستردگی عرصه
گیري دخالت و را و تصمیممردم را در طراحی، اجبتوان

برداري ، شاهد حفاظت و احیاي بهتر و بهرهدادمشارکت 
مشارکت مردم در . ها خواهیم بودتر از این عرصهصحیح

هاي منابع طبیعی باعث رشد ها و پروژهاجراي طرح
ها و گذاري در این بخش خواهد شد و فعالیتسرمایه

شود، از پایداري اقداماتی که با مشارکت مردم اجرایی می
با توجه به اهمیت بخش . بیشتري برخوردار خواهند بود

چنانچه مدیریت این بخش به مردم سپرده شود ،منابع طبیعی
خواهد شد و مردم حافظان به بهترین وجه از آن استفاده 

این امر نیز در صورتی . خوبی براي این منابع خواهند بود
برداران محقق خواهد شد که به شرایط و امکاناتی که بهره

.شوددارند ازجمله وضعیت معیشت آنان توجه 
هاي مهم نابودي و از بین از آنجایی که یکی از علت

باشد، و میرفتن مراتع، چراي دام بیش از ظرفیت مرتع 
کارشناسان منابع طبیعی یکی از عوامل اصلی تضاد را این 

دانستند، براي رسیدن به تعادل دام و مرتع موارد مورد می
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:دشومیزیر پیشنهاد 
به مدت و مداومهاي ترویجی کوتاهارائه برنامه

تا آنها بتوانند رسد،نظر میبرداران بسیار ضروري بهبهره
و تعادل دام و مرتع را به صورت داري هاي مرتعروش

هاي تعادل دام و مرتع اجراي طرح. اصولی و علمی بیاموزند
و بدون مشارکت در قالب یک نظام مشارکتی قابل اجراست،

در همین.ها عقیم خواهد ماندبرداران اجراي این طرحبهره
هاي بیولوژیکیتوانند با انجام فعالیتبرداران میزمینه بهره

و دولت نیز با ) کاري و غیرهبذرپاشی، کودپاشی، بوتهمانند (
به آنها و حمایت را برداران، ارائه تسهیالت الزم آموزش بهره

برداران در زمان قرق مراتع و مالی در تأمین علوفه بهره
ها کمک شایانی به تأمین علوفه به قیمت مناسب براي دام

الزم به . ندهاي تعادل دام و مرتع کناجراي هرچه بهتر طرح
توضیح است که کنترل چرا بر اساس تعداد دام متناسب با 

تواند صحیح و پروانه چراي دامدار در شرایطی می
پذیر باشد که در رابطه با تأمین معیشت خانوارها چاره امکان

هاي ترویجی و تسهیالت الزم در اندیشی گردد و برنامه
.اختیار آنها قرار گیرد

تواند در تعادل دام و مرتع میهایی کهیکی از راه
هاي پرواربندي، تولید و نگهداري تأثیرگذار باشد ایجاد واحد

تواند این کار می. برداران استهاي مناسب توسط بهرهدام
در . برداران باشدیک فعالیت اقتصادي و درآمدزا براي بهره

شوند بلکه هاي مازاد در مراتع نگهداري نمیاین روش دام
شوند و زمانی که وزن هاي پرواربندي نگهداري میدر واحد

.شوندآنها به حد مطلوب رسید، روانه بازار فروش می
بهره به دامداران و هاي کموامهمانند دادن تسهیالتی 

برداران از درآمد باالیی برخوردار اکثریت بهره: بردارانبهره
و وام . گیرندبنیستند و باید مورد حمایت مالی دولت قرار 

کند تا برداران میتسهیالت بانکی کمک قابل توجهی به بهره
آنان بتوانند در حفظ و احیاي مراتع بیش از پیش تالش 

.کنند
هاي دوراهان و طور که بیان شد مردم حوضههمان

رسانی مناسب مرکز خدمات علی از عدم خدماتچشمه
که آفات بسیاري از کردندکشاورزي ناراضی بودند، و بیان 

در همین زمینه موارد . حصوالت آنها را از بین برده استم
:گرددزیر پیشنهاد می

ایجاد شبکه مراقبت، شناسایی و پیشگیري از ) الف
هاي منابع طبیعی؛ها در عرصهطغیان آفات و بیماري

آموزش پرسنل مرکز خدمات براي افزایش اطالعات ) ب
اران و ارائه انتقال به کشاورزان و باغدبرايو کارایی آنان 

هاي الزم به آنها؛آموزش
ها و تجهیزات کشاورزي مورد نیاز مردم تأمین نهاده) پ

). مانند کود، سم و غیره(
اقدامات الزم در جهت افزایش کارایی بخش ) ت

.خصوصی
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Abstract
Natural resources are mostly considered as a common property of different relevant
actors that may have different and competitive interests. In many cases, these
stakeholders may have conflicts over natural resources due to their livelihood needs or
other interests. Managing these conflicts is an important element of natural resources
management. The purpose of this paper is to explore the actors and their interests and
resources in the Dorahan and Cheshme Ali Watersheds, located in the Chaharmahal and
Bakhtiari Province, as well as to illustrate the conflict pattern among them. A multiple
case study methodology with multiple units of analysis was utilized. These two
watersheds, comprising six villages, had various natural resources with different private
and nationalized land properties. There was some reports showing property conflicts
between rural people and the Natural Resources and Watershed Management
Administration of this province. The data were collected using qualitative techniques
such as observation, semi-structured interviews, focus groups, mapping and diagrams.
The data were finally analyzed using the Conflict Pattern Assessment technique. The
external actors and rural and nomadic communities had different interests in the
watersheds, which caused conflicts among them. Moreover, these conflicts were at
different levels. The highest level of conflict was identified between the communities
and natural resources conservationists, while the conflict with other external actors was
in a form of dissatisfaction of the services received. In addition, the conflict was
reported inside the communities; between the households and rural organizations such
as cooperatives and councils. The most important consequences of these conflicts have
been weakening 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 early grazing.

Keywords: Conflict, conservation, natural resources management, households'
livelihood.


