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 چکیده

ناپایداری  ،این تضادها و توجه بهعدم مواجهه ی هستند که تضادهای رو به رشد، همکاری بین مردم و مسئوالن علت نبود یا کمبود

در مبحث مرتعداری بسیار  تشریح انواع آنها و شناسایی این تضادهاپس  ی را رقم زده است.روابط و شرایط محیط و رفتارها

کند که میمشخص  ،دامداران به اداره منابع طبیعی هایگزارشبررسی  ها تجربه واین پژوهش با توجه به سال .باشدمیضروری 

و چه بسا به خاطر نخواستن آگاهی  مردم آگاهیادارات منابع طبیعی وجود دارد که ناشی از نا دامداران ویک سری از تضادها بین 

باشد. میعدم مشارکت  و دهیرسانی، خدمات، اطالعکاری ادارات در بحث ترویجکمنهایت  در و ،زیان اقتصادی و واسطه ضرره ب

همگرایی تواند در بخش نماید که میه میئارا را دارد و راهکارهای حل تضاد نگرانه به مباحث گذشتهاین پژوهش، رویکردی آینده

 .یاریگری مردم و مسئوالن کمک نمایدو هم

 تضادهامدیریت تضادها، حل ، کلمات کلیدی: مدیریت یکپارچه

 

 مقدمه 

برآوردن نیاز  منظور بهحیات بشر و  تاریختر و شدیدتر از هر زمانی در طول منابعطبیعی را سریع، فعالیت انسان، های اخیردر دهه

سازمان  خدمات منابعطبیعی که در برنامه ارزیابی اکوسیستم هزاره درصد 60 تغییر داده است. امروزه حدودو سرپناه آب به غذا، 

اول قرن  نیمهات در ل کیفیت این خدمُل کیفیت یا استفاده به ترتیبی ناپایدار است. تنزُدر حال تنز است گرفتهقرار  ملل مورد بحث

زیستی محیطبا مسائل و مشکالت عمده تعارضاتی با مردم گردیده است که  و و باعث ایجاد تضادحاضر به وضعی وخیم رسیده 

در نظام اکوسیستمی  سطح سرزمین همراه با منابعطبیعی در کشاورزی از جملهی های تولیداز آنجایی که سیستم .اندبودهمواجه 

بیش از پیش نمایان  طبیعیمنابعپایداری  تعادل و، رفع تضادها یک رویکرد مدیریت یکپارچه به منظور به بنابراین نیاز ،هستند

 شده است.

استعدادهای مناسب طبیعی و  چنینطبیعی و هممنابع هایهای موجود در عرصهبا توجه به مشکالت ناشی از تجارب برنامه

ریزی وجود دارد. گذاری و برنامهبه ویژه در امر سیاست، هاینوریزی و تجربه روشبرنامههای ضرورت بهبود روش، کشاورزی

رهیافت توسعه پایدار میباشد. این رهیافت با هدف بر طرف نمودن احتیاجات انسانی و ، یکی از نظریات جدید در زمینه توسعه
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متعادل و متوازن  و ایجاد رابطه طبیعیمنابع برداری ازبهرهشرایط کیفی زندگی به عنوان قالب مناسب برای نگرش به نحوه  بهبود

پذیر یابد و لذا دستاوردهای آن دوامطبیعی، توسعه میمنابع با حفظاقتصاد پایدار . اجتماع و طبیعت محسوب میگردد، میان انسان

به معنای پذیرفتن این نکته است که توسعه ، قرار گرفتن توسعه پایدار در کانون استراتژی توسعه اقتصادی هر کشور. و ماندگار است

 تخریب و برداریبهره فعلی روند صورتی که در، دو موضوع جدا از هم نیستند. طبیعیو منابع زیستاقتصادی و حفظ محیط

 خواهد دارپای توسعه تحقق از مانع تنها یابد، نه ادامه داریسرمایه و فایده اصالت مکاتب بر تکیه با طبیعیزیست و منابعمحیط

 و زیستمحیط (. دانشمندان1389دهد)احمدی و حاجی نژاد، می قرار نابودی خطر معرض در زمین در را حیات آینده شد، بلکه

 افزایش با که اندداده نشان و اندکرده معرفی طبیعیمنابع و نابودی تخلیه مهم عامل را اقتصادی هایفعالیت افزایش شناسانبوم

 است. لذا با توجه به اینکه رشد گرفته قرار جدی خطر معرض در طبیعیپذیری منابعانعطاف و اقتصادی، پایداری هایفعالیت

 هایزیان ایجاد باعث معموالً سریع رشد اقتصادی باشد وها میدولت اقتصادی هایسیاست از بسیاری اصلی هدف اقتصادی

وجود دارد. مدیریت  طبیعیمنابع وضعیت و اقتصادی رشد هایسیاست بین بالقوه تضاد گردد، بنابراین، یکمی طبیعیمنابع به جدی

تواند به طور مؤثر مانع طبیعی به همکاری و هماهنگی کلیه اصناف دولتی و غیر دولتی نیازمند است. اما متاسفانه نمیپایدار منابع

های ترویجی و مدیریت تضادها میزان تعارض استفاده از رهیافتتوان با طبیعی گردد. در این راستا میاز تخریب و نابودی منابع

 (.1393طبیعی باشد )زینالی و همکاران، طرفین درگیر را کاهش داد تا از این طریق، کشور شاهد همکاری و مدیریت پایدار منابع

را شامل  گرودارانباشد که تمامی مدیریت منابع طبیعی یک فرآیند مدیریتی چند جانبه می، پایدار با در نظر گرفتن امر توسعه

، حیوانات، اقلیم، چرخه آب، یکیژمباحث مربوط به مدیریت منابع طبیعی به علت درگیر بودن عواملی همچون چرخه اکولو. شودمی

یکدیگر به  این متغیرها پویا هستند و با تمامی. رودامری پیچیده و چند بعدی به شمار می ًذاتاغیره،  سرزمین و فیایجغرا، گیاهان

مدت و چه بسا غیرقابل بازگشتی در سیستم به جای اثرات بلند تواندمی، هاتغییر در یکی از این حوزهپردازند. اندرکنش فعال می

، و منافع و عالیق آنان بردارانبهرهطبیعی با فاکتورهای مختلفی همچون مدیریت منابع، های طبیعیعالوه بر سیستم .بگذارند

ابعاد در یک  نظر داشتن تمامی این در ًطبعا. است مواجهمتغیرهای اقتصادی و ، های جغرافیایی و سیاسیدیتمحدو، هاسیاست

 سازد. زمان امری بسیار دشوار است و مدیریت منابع طبیعی را با فضایی پیچیده و مشکل روبرو می

اهی اوقات به عنوان یک پدیده منفی و گاهی اصطالح تضاد دارای یک جریان معنایی خاص در ادبیات علوم اجتماعی است که گ

(. به طور کلی تضاد به عنوان ناسازگاری 1997شود)زارتمن، اوقات به عنوان یک رخداد عادی و یا یک کاتالیزور مثبت دیده می

گر و احساس ها بر یکدیشود که با کنترل از سوی گروههای بین دو گروه و یا بیشتر دارای روابط تعریف میاهداف و یا ارزش

خرد -توان به صورت تضادهای خرد(. تضاد بر سر منابع را از مقیاس رخداد می2000خصمانه نسبت به هم همراه است)فیشر، 

های اجتماعی اجتماعات مختلف و کنشگران بیرونی کالن بین گروه-های اجتماعی درون اجتماعات، تضادهای خردبین گروه

(. همچنین اختالف اساسی در تضادهای 1997بندی کرد)گرینبل و والرد، عه مدنی طبقهدولت، بخش خصوصی و یا سازمان جام
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ای است، در حالیکه برای منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر وجود دارد. تضاد منابع طبیعی تجدیدپذیر چرخهبین منابع

 (.2014س و همکاران، روند)هردیتجدیدناپذیر، تضادها تنها به طور موقت در همان محل به کار می

های های اجتماعی و کاهش مشارکت جوامع محلی در طرحبه طور کلی تضاد بین کنشگران اجتماعی موجب کاهش سرمایه

شود. در حقیقت ریشه این تضاد ناشی از آن است که روستائیان منطقه به دلیل کمبود شغل وابستگی بسیار زیادی طبیعی میمنابع

طبیعی و حفاظت از آنها توسط کنشگران جهت تامین معیشت خانوار خود دارند و به دلیل محدودیت منابعطبیعی در به منابع

تواند از سازی معیشت میهایی در جهت ایجاد اشتغال و تنوعشود. در همین زمینه برای برنامهگرا بین آنها تضاد ایجاد میحفاظت

 Conflictضادها )ت مدیریتتوان با (. لذا می1394دهکردی، رمیو کمی )قاس جمله راهکارهای کاهش تضاد بشمار رود

management )اجرا درآورد.  طبیعی را بهمنابع پایدار مدیریت طریق این ازو  داد کاهشضاد بین کنشگران اجتماعی را ت میزان

 رود.می به کار تضادها برابر در واکنش و بینی، جلوگیریپیش در که شودمی گفته از ابزارها ایمجموعه به تضادها مدیریت

 مواضع سر پشت واقعی مسائل به شناسایی هاطرف ترغیب برای که است متنوع ابزارهای از شامل ترکیبی تضادها مدیریت راهکار

 (.2003موسترت، )شودشده، استفاده می اعالم

 حدود اختیارات در ابهامات و ناسازگار هایروش و کمیاب، اهداف سر منابع بر رقابت بخش سه در تضاد آورندة وجودبه عوامل

 .است شده اشاره عامل های هر(، سنجه1جدول ) در که قرار خواهد گرفت ارزیابی مورد

 

 (1395و همکاران،  یوسفآن )ی به مربوط هایسنجه و تضادها ایجاد (: عوامل1جدول )

 هابخش اختیارات حدود ناسازگار هایروش و اهداف کمیاب منابع سر بر رقابت

 کشاورزان تعداد افزایش
 عدم و در منطقه مورد مطالعه سد احداث

 منطقه آن با تناسب
 ایمنطقه آب

 جهادکشاورزی حریمی هایچاه احداث کشاورزان مصرف افزایش

 زیرکشت سطح افزایش
 سبز فضای در استفاده مورد گیاهان نوع

 منطقه شرایط با آنها عدم تناسب و شهری
 معادن و صنایع بخش

 در طبیعیاستفادة از منابع افزایش

 صنعت
 شهرداری در منطقه مختلف هایکارخانه احداث

 استفاده صنعتی واحدهای افزایش

 طبیعیمنابع از کننده
 منطقه کشاورزان نمایندگان منطقه در مختلف گیرندگانتصمیم وجود
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 شهرها در مصرفی طبیعیمنابع افزایش
 طبیعیعادالنة منابع توزیع قانون نشدن اجرا

 مجریان پایبندی دلیل عدم به

 کشاورزی خبرگان شورای

 کشاورز( )خانة

 کشاورزی صنفی نظام  اصفهان شهر مصارف افزایش

   استان دیگر شهرهای مصرف افزایش

   دیگر استانهای مصارف افزایش

 

 بهینه شرایط در آنها مؤثر بودن و فعلی شرایط در هاحلراهاز  برخی بودن رایج تعارض، میزان هایحلراه ارائة منظورهمچنین به

  .است شده (، ارائه2جدول ) این فنون، در از اجمالی تعاریف و هاحلراه قرار خواهد گرفت. این مورد ارزیابی

 

 (2005نت، کاپآنها ) تعاریف و تعارض هایحل(: راه2جدول)

 تعاریف های تضادحلراه

 دعوا( شکایت )اقامة

 قوانین مبنای بر پرونده دربارة کرده، دادگاه بازگو دادگاه در را خود هایحرف اختالف طرفین

 جاری

 .گیردمی تصمیم کشور

 مذاکره

 نشینند.می وگوگفت به الطرفینمرضی حلراه به رسیدن اختالف، برای طرفین که است فرایندی

 هیچ

 .کندمی نمایندگی خودش را منافع طرف هر و ندارد ثالثی وجود میانجی یا گرتسهیل

 پادرمیانی

 میانجی کنند.می انتخاب توافق به رسیدن برای است گروه دو هر مقبول که را ثالثی طرفین، شخص

 تخلیة و زیربنایی مشکالت اطالعات، بررسی اشتراك منظوربه طرفین برای را محیط مناسبی

 .هستند وساطت سهیم هایهزینه در غالباً طرفین کند.ایجاد می هیجانات

 داوری

رود. می کاربه کنند پیدا مشکالت برای سریع هایحلراه مایلند هاطرف مواردی که در غالباً داوری

کند، می مالقات اختالف طرفین باشد، با طرفبی یک هیئت شخص یا یک تواندمی که یا حکَم داور

 .دهدمی رأی براساس آن و شنودمی را های آنهاحرف

 زور به توسل
 خود منافع یا گیرندمی خصمانه یابند، مواضعمی ناسازگار را خود منافع درگیر هایطرف کهزمانی

 .زندمی خسارت دیگر هایطرف به که کنندمی دنبال اقداماتی از طریق را
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 تسهیلگری

 دارد مختلف وجود بردارانبهره و ها، مسائلطرف که شودمی استفاده شرایطی در غالباً فرایند این

 برای هدایت جلسات و طراحی در طرفبی ندارند. فردی چندانی وضوح مسائل که نیز مواقعی و

 .کندمی شرکت هاحلراه مشترك اجرای و یابی، طراحیعارضه برای کمک به طرفین

 بازگو شرایط ایجاد

 کردن

 آزادانه به صورت نظرات

 نمایند. مبادله را خود عقاید و صحبت یکدیگر با افراد اینکه منظورعمومی، به جلسات برگزاری

 برای

 .باشند داشته را فرایند این مشارکت در فرصت بایستی گرودار هایطرف تعارض، تمامی موفق حل

 

 

 پیشینه تحقیق

ناپذیر زندگی انسان است. با یک مرور سطحی وقایع گذشته که چه به صورت رویدادهای تاریخی و چه وقایع تعارض جزء جدایی

توانیم پی به وجود تعارض و تضاد در های فرهنگی که مبین گذشته ما هستند، به راحتی میجاری در سطح کشور و چه فرآورده

گر کسی معتقد باشد که در حال حاضر تعارض و تضاد موضوعی است که ذهن انسان را به جوامع گذشته و حال ببریم. بنابراین ا

گردد. های معیشتی و رفتاری برمیتضادها به استفاده منشا(. 1387خود مشغول کرده است بیهوده نگفته است )درگاهی و همکاران، 

در ادامه  داخل کشور انجام شده است. خارج و درهای متعددی پژوهش های مختلفی ودر مورد تضاد در منابع طبیعی بررسی

 د.نشودارند به طور خالصه بیان می آنها که ارتباط بیشتری با موضوع تحقیق را هایی ازنمونه

طبیعی اختالف و درگیری کنندگان از منابعهای مختلف استفاده(، در مطالعه خود نشان دادند بین گروه2009ریچل و همکاران )

های متعدد از جمله در ماهیگیران جاوایی، کشاورزان ساندانسی در مرکز و همچنین یکی از دالیل تضاد بین گروهوجود دارد. 

دهد که امکان درگیری باشد. نتایج این مطالعه نشان میهای مانگرو میغرب جاوا و صاحبان مزرعه میگو، استفاده از زمین و جنگل

 طبیعی کاهش یابد. یابد که مشکل کمبود منابعرا آناکان، زمانی کاهش میهای مختلف ذینفع در تاالب سگابین گروه

، عدم مدا از حد چرای بیشبرداری از زمین، کمبود اراضی زراعی، ای نادرست بهره( استفاده از شیوه2008) و همکارانرایزادا 

 جمله مسائل مربوط به نگرانی در را از اناامنی غذایی برای دام و انسن و های شغلی به دلیل کاهش اراضی زراعیتوجود فرص

 .استفاده از منابع جنگلی منطقه حوضه آبخیز هیمالیا هند معرفی کردند

که  کشور اندونزی، بیان کردند محلی دایاك در شرق کالیمانتان در مردم بین پژوهشی در (، با انجام2009ن )و همکارامیولیوتامی 

 سبزیجات، گیاهان دارویی، استفاده از زنبور وو ها چوب درختان، میوه زیاد از برداریبهره اثر کمبود منبع درآمد، در ردم به دلیلم

 .اندداده قرار خطر در معرض تولید عسل، استفاده از خیزران و بامبو، جنگل منطقه را
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هیزم،  آورینگل، جمعدر حاشیه ج دریافتند که زراعت تانزانیای جنگلذخیره  بررسی خود در( در2011ریچارد و همکاران )

 .است دهشجنگل  در پوشش گیاهی باعث تغییرات ،سنتی صورت عسل به برداشت علوفه و آوریجمع

جنگلی،  هایوردهآکشور چین از فر در ی مردم استان یوننانهااستفاده تحقیق خود در مورد هایدر یافته (2012)و همکاران  یولی

همچنین  اند.های جنگلی اشاره کردههمترین وابستگی مردم به عرصهمجمله  ها ازخوراکی و کاجسوختی، قارچ  استفاده از چوب به

 .به منابع و منافع است آنها دسترسی و از عدم اشتراك متناسب ساکنان بومی ناشی هابیان کردند که تخریب این عرصه

های و منابع آنها و ترسیم الگوی تضاد بین آنها در حوضه شناخت کنشگران، منافعای به (، در مطالعه1396دهکردی )قاسمی و کرمی

شناسی مطالعه چند موردی با در این زمینه از یک روشپرداختند. آنها  علی در استان چهارمحال و بختیاریدوراهان و چشمه

مختلف طبیعی با  یک حاوی چند روستا( دارای منابع دو حوضه آبخیز )هرایشان . کردندواحدهای تحلیل چندگانه استفاده 

که گزارشاتی در مورد اختالف مالکیت مردم آنها با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  های مختلف ملی و مردمیمالکیت

هر یک از کنشگران بیرونی با اجتماعات درونی روستا دادند. نتایج آنها نشان داده است که  مورد بررسی قراررا ثبت شده بود 

بود. همچنین میزان تضاد بین هر یک از کنشگران در سطح  منافع مختلفی داشتند، که این منافع باعث ایجاد تضاد بین آنها شده

 با تضاد که صورتی در. شده است بیان گراحفاظت کنشگران به تضاد، مربوط میزان بیشترین که طوری بهمتفاوتی قرار داشت، 

تضعیف معیشت خانوارهای  همچنین آنها .بود نامناسب رسانیخدمات از ناشی نارضایتی یک یا اختالف حد در دیگر کنشگران

آنها  معرفی کردند. شگرانکن بین تضاد پیامدهای از مهمترینروستایی، مهاجرت خانوارها از روستا و کاهش سرمایه اجتماعی 

مدت بر جای گذاشته و باعث بهبود پوشش گیاهی در پیامدهای منفی، تضاد در برخی موارد نتایج مثبت کوتاهرغم علیمعتقدند که 

 بعضی مناطق شده است.

پرداختند.  حل تعارضات برای مدیریت پایدار منابع آب بر اساس تئوری بازیای به بررسی (، در مطالعه1396ترقی و همکاران )

استفاده بهینه از منابع آب و سود خالص کشاورزی در چهار سناریوی الگوی کشت، با استفاده از چهار ، میزان آنها در این مطالعه

اسمورودینسکی نامتقارن، مساحت یکنواخت نامتقارن و ضررهای  -نش نامتقارن، کاالیتهای حلروش حل تعارض شامل راه

نشان داد با افزایش وزن آنها نتایج کردند.  ارومیه مشخصدر محدوده مطالعاتی  1392-1393یکسان نامتقارن، برای سال زراعی 

یابد. سناریوی چهارم با توجه به سناریوها کاهش می کشت و به تبع آن سود خالص کشاورزی، در تمامی زیستی، سطح زیرمحیط

مقایسه سناریوی چهارم با  باشد. همچنین باتر میتر و قابل قبولامکان عملی بودن و مقبولیت بیشتر آن توسط کشاورزان، معقول

گردد که در سناریوی زیستی و اقتصادی برابر با وضعیت موجود، با فرض کشت محصوالت غالب در منطقه، مشخص میاوزان محیط

نسبت به وضع موجود کاهش و سود خالص کشاورزان نسبت به وضعیت موجود  %17چهارم با اوزان برابر، مصرف آب به میزان 

 ابد.یافزایش می 10%
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پرداختند.  مسئوالن و کشاورزان دیدگاه از رودزاینده رودخانة تعارض حلهایراه ای ارزیابی(، در مطالعه1395یوسفی و همکاران)

بارش،  ترتیب، کاهش به پژوهش آماری جامعة نظر از رودخانه تعارض آورندة وجودبه عوامل مهمترین که داد نشان آنها نتایج

 صورت به نظرات کردن بازگو شرایط همچنین، ایجاد باشد.می هااستان سایر مصارف افزایش و، صنعت در آب استفادة افزایش

 سوی دیگر نتایج آنها نشان داد که، در از است. آماری جامعة نظر از تعارض هایحلراه مؤثرترین مذاکره و آزادانه، پادرمیانی

 .دانندمی تعارض حلراه ترینمناسب را مذاکره مسئوالن زور و به ( توسلبردارانبهره) فعلی، کشاورزان شرایط

طبیعی کنندگان از مراتع را یکی از مهمترین عوامل موثر در تخریب منابعای تضاد بین استفاده(، در مطالعه1387) انصاری و همکاران

 روابط تقویت سبب سازندگی گروه ایجادای نشان دادند که (، در مطالعه1386) ویسی و همکارانهمچنین اند. معرفی کرده

 با بیشتر اعضاء، ارتباط اجتماعی پایگاه آبخیزداری، ارتقای هایفعالیت با رابطه در محلی مردم دانش خویشاوندی، ارتقای

 علیرغم مردم میان مشارکتی کارهای افزایش و هامهاجرت شدن منافع، کم مورد در زنیهچان توانایی افزایش و دولتی گزارانرکا

 که داد نشان نتایج. همچنین است شده هادام چرای مسیر شدن محدود علت به قورچای روستای در ویژه به تضادها برخی بروز

 مناسب جایگاه نداشتن و ایجاد از بعد دولتی بخش هایحمایت آباد، قطع حسین و چایرقو سازندگی گروه مشکل مهمترین

 است. قانونی

ای به بررسی میزان مشارکت جامعه در مدیریت تضادهای منابع آب در حوزه آبخیز در مطالعه(، 2015) آپیپاالکول و همکاران

پونگ پرداختند. آنها در این مطالعه برای بررسی وضعیت فعلی، مشکالت و نیازهای جامعه، تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر 

خانوار در  170ت جامعه در حل منازعات منابع آب، تضادهای جامعه در استفاده از منابع آب توسط گروه متمرکز بحث و مشارک

سه روستا را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داده است که بایستی برای حل درگیری آب و دستیابی به مدیریت استفاده 

 از آب یک توافق متقابل سه قطعه انجام شود. 

 ت تضادها و حمایت جامعه در حفاظت ازای به بررسی مدیری(، در مطالعه2012) مورگان و همکاران

جنگل شمالی پرداختند. آنها در این مطالعه از دو پروژه حفاظت از جنگل شمالی جنگل مین را مورد بررسی قرار دادند. یکی 

ه پروژه یک رویکرد به باال و پایین بود و دومین تالش شهروندان محلی برای حفظ و نگهداری از جنگل است. نتایج این مطالع

های مهم شود. همچنین از جنبهنشان داده است که دخالت زودهنگام محلی منجر به درگیری کمتر و پذیرش بیشتر این پروژه می

 مشارکت مؤثر مردم، یادگیری مشترك و گفت و گو دو طرفه است. 

 مالکیت منابع مسائل باید طبیعی منابع پیچیده مدیریت که هرگونه دهدمی نشان را موضوع این کشور 18 (، در2010) هلوتس

 عدم البته قرار دهد. توجه مورد را طبیعی منابع منافع کردن سهیم و طبیعیمنابع کنترل و مدیریت برای قدرت طبیعی، تخصیص

 .شودمی آن بردارانبهره مختلف بین منافع تضاد ایجاد موجب موضوع این به توجه
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دارد که اگرچه یکی از دالیل ایجاد تضاد بین ای، بیان میمنابع در تضاد منطقهای تحت عنوان مسائل (، در مطالعه2005) اویلر

های خاص ای در ایجاد تضاد دارد. لذا اکولوژی سیاسی را در زمینههای ذینفع، کمبود منابع است. وفور منابع نیز نقش بالقوهگروه

 شناسد.مورد مناقشه به عنوان یک رویکرد مناسب به رسمیت می

طبیعی اجتماع محور را به تغییر جمعیت آمیز در مدیریت منابعهای غیر خشونت(، در مطالعه خود، علل درگیری2000) وارنر

کند. وی معتقد است که ترکیبی از تغییرات های ساختاری تقسیم میعدالتیطبیعی، فشار توسعه و بیشناختی، رقابت بر سر منابع

-توان اغلب به عنوان علت مناقشه بر سر منابعطبیعی تجدیدپذیر را میت پایدار از منابعهای برداشو جمعیتی و محدودیتاقلیمی

 های دولتی و خصوصی خارج عنوان کرد. های جامعه و سازمانهای اجتماعی و بین گروهطبیعی در میان گروه

مدی برحل وفصل منازعات پیچیده ها درحل منازعه درآهاوروشای تحت عنوان تحول مفاهیم،نگرش(،درمطالعه1391دالوری )

های منازعات عالوه بر اشاره به فقر انتشارات علمی پیرامون این موضوع در ایران،و با اشاره به ویژگیو مزمن ،بیان می داردکه 

م ، و بین المللی، راهبردی تحت عنوان جنبه های تکنیکی حل منازعه ارائه می دهد که دیپلماسی نوع دوپیچیده و مزمن سیاسی

 های ارتباطی ومذاکره از آن جمله می باشند.گری، مهارتمیانجی

 

    

 

 

 هاروش و مواد

 استفاده حاضر حال در یا، اندکرده استفاده، طبیعیگذشته از منابع سالیان در طبیعی کهبرداران منابعاین مطالعه را بهره آماری جامعة

که در این پژوهش با مرور منابع و با ، دهندمی ( تشکیلمسئوالن) طبیعیاداره منابع کارکنان همچنین و، (بردارانبهره) کنندمی

که دربحث اختالف مردم در تشخیص اراضی .گیردهای ثبت شده، تحلیل مرتبط صورت میهای اجرایی و گزارشاستفاده از تجربه

اعالم پرونده آن به دلیل نداشتن مدارك محکمه پسند غیر قابل طرح 95پرونده ثبت دفاتر کمیسیون گردیده که حدود 580ملی 

در  ها دارای آثار زراعتدرصد پرونده40پرونده رسیدگی گردیده که از این تعداد فقط حدود 320اند ومابقی آن درحدود گردیده

تاکنون حدود 1390تفسیر عکس های هوایی بوده اند ومابقی به دلیل زیاده خواهی مردم و کمبود درآمد بوده است و از سال 

درصدآنها به خاطر نداشتن شرایط رفت وآمد به ادارات ودادگاهها از خواسته 20اند که پرونده در شعب ویژه مطرح گردیده80

 2باشد که در اجرای ماده می پالك ثبتی و آبادی 146ذکر است که شهرستان کالت دارای  چشم پوشی کرده اند الزم بههایشان 

درصد سطح مراتع شهرستان توسط دولت اخذ سند گردیده و قبل ازآن اقدامات قانونی 90قانون نقشه برداری گردیده اند وحدود 

پالك وگواهی های مربوط به اعالم وصول یا عدم  الصاق آگهی در روستاهای مرتبط با،آگهی روزنامه،مرتبط شامل برگ تشخیص
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الزم به ذکر است این قسمت از مطالب که عنوان شد در بحث تضاد مردم ،وصول اعتراض از کمیسیون ماده واحده بعمل آمده است

اه در تشخیص امکان اشتب،با منابع طبیعی در خصوص کشاورزی و زمین بود ودرقسمت تضاد دامداران با منابع طبیعی بر سر مراتع

ذیحقان استفاده از مراتع وجود دارد و از طرفی یک سری از قوانین که در خصوص دامداران فوت شده و جایگزینی دیگر دامداران 

مقصر هستند که در این بحث راه  ،اطالعات اشتباهدادن باشد و از طرفی خود مردم هم در بحث می وجود دارد که واقعاً وقت گیر

 .می تواند ممیزی مراتع به صورت شورائی باشد،آمده تضاد به وجودحل 

 

 منطقه مورد مطالعه

دقیقه  24درجه و  36ثانیه طول شرقی و  25دقیقه و  27درجه و  60ثانیه تا  40دقیقه و  9درجه و  59شهرستان کالت نادر در 

رگیری در منطقه نیمه معتدل کوهستانی، دقیقه عرض شمالی قرار دارد. این شهرستان به علت قرا 17درجه و  37ثانیه تا  20و 

 3059ای، دارای هوایی معتدل است. بلندترین نقطه آن های گرم و در مناطق پست و کوهپایههای سرد و تابستاندارای زمستان

ن ه در مرز ترکمنستاهمتر در محل خروجی رودخانه چهچ 450ترین نقطه آن متر از سطح دریا در ارتفاعات هزار مسجد و پست

دست از قوی مردمانی ساده و سرشار از مواهب الهی و موقعیت مرزی، شرایط کامال کوهستانی و وجود طبیعتی با طراوت واست. 

با توجه به اینکه باالترین میزان رطوبت در خراسان . همچنین های کم نظیر شهرستان کالت نادر در شمال شرقی کشور استویژگی

ای در خصوص منابع طبیعی، میلیمتر است شرایط ویژه 350 نزدیک بهدر این منطقه وجود دارد و میانگین ساالنه بارش باران 

 . وجود آمده استه ب غیره کشاورزی، شیالت و

 

 مدیریت مرتعداری در ایران

برداری و مدیریت مراتع ها و مراتع، اشکال بهرهگیری سازمان جنگلاسناد مالکیت در آن و شکلبا ملی شدن مراتع و ابطال کلیه 

  دستخوش تغییراتی شد:

بیش تا حدودی با نظم و اکم ،ایلیرغم فروپاشی نسبی نظام مراتع عشایری، که از گذشته در اختیار عشایر بوده است و علی – 1

 گرفت.برداری قرار مینسق سابق مورد بهره

 گرفت.برداری قرار میمراتع خارج از حریم روستاها، که توسط دامدارن کوچنده غیرعشایری مورد بهره – 2

  گرفت.برداری قرار میمراتع حریم روستاها، که توسط دامداران ساکن روستا مورد بهره – 3

  شود.های ملی و مناطق حفاظت شده میمناطق امن، پارك ،هاشامل شکارگاه ، کهزیستمراتع تحت نظارت سازمان محیط – 4

انگیزه و عامل ملی شدن مراتع هرچه که بود، نتایج زیانباری را برای مراتع کشور به ارمغان آورده است. ابطال اسناد مالکیت در 

فته بود. با صدور مجوز چرای در دوره قبل شکل گر بود کهمردمی  در حقیقت حذف مدیریت اعتبار شناخته شدن آنها،مراتع و بی
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گرفت، به تدریج بر برداری صورت میها و مدارك و شواهد از سوی مدعیان بهرهنامهدام در عرصه مراتع که به استناد به اجاره

واجه دیدند افزوده گردید. در حقیقت به جای یک مدیر در هر مرتع، مای نمیتعداد دامدارانی که دیگر خود را مقید به هیچ ضابطه

شد. ناگفته پیداست که دولت تر میروز مشکلبرداری روزبهبا خیل مدعیانی شدیم که هماهنگی بین آنها از نظر زمان و شدت بهره

رغم آن روز به هیچ وجه قادر به جایگزینی عوامل خود به جای مالکان به منظور کنترل مراتع نبوده، کما اینکه امروزه هم علی

رویه در مراتع های بیش از حد و بیبرداریت، فاقد چنین قدرتی است. نتیجه امر افزایش تعداد دام و بهرهتوسعه نیرو و امکانا

برداران جدید وقتی برخورد دولت با مالکان قبلی را مشاهده نمودند حضور خود را در مرتع موقتی احساس شد.از یک سو، بهره

 کرد از سوی دیگر، بخش عظیمیبر موقتی بودن آن، این احساس را تقویت میهای چرای دام با تأکید کردند که صدور پروانهمی

 افزودند.های خود میطلبی، بر تعداد دامبرداران جدید بدون در نظر گرفتن توان تولیدی مرتع و به دلیل طمع و زیادهاز بهره

گرفت از مسائل بعدی این دوره بود. زراعی صورت میتخریب و تبدیل وسیع مراتع که اکثراً بدون توجه به استعداد آنها برای امور 

تا قبل از ملی شدن مراتع، تبدیل آنها به اراضی زراعی روندی کند و تدریجی داشت، زیرا اوالً تبدیل و ایجاد اراضی جدید براساس 

مراتع به اراضی زراعی وجود گرفت و ثانیاً ابزار و ادوات در دسترس کشاورزان ابتدایی بود و امکان تبدیل وسیع نیاز صورت می

 های عشایری در معرض بیشترین تبدیل و تخریب در این دوره بودند.راهبند خصوصاً ایلنداشت. مراتع میان

ریزان این حوزه را به این ملی بودن مراتع عامل اصلی افزایش فشار چرا، تخریب وتغییر کاربری مراتع بوده واین واقعیت برنامه

ای جز نابودی مراتع را دربرندارد و در این خصوص دولت هم توان جلوگیری از که اداره مشاعی مراتع نتیجه مسئله واقف نموده

 .قرارگرفتبرداران مورد تاکید دولت واگذاری امور مراتع به بهره لذااین فاجعه را نداشته 

برداری گیرد، بررسی روشهای بهرهاری قرار میبردبا توجه به این مسئله که قسمت اعظمی از مراتع کشور توسط عشایر مورد بهره

ای از برداری از مراتع در بین عشایر در واقع شاخهاز مراتع توسط این گروه حائز اهمیت است. مدیریت مورد نظر در زمینه بهره

ت تا قبل از اصالحات به مثابه باالترین شکل گروهی بوده است. این مدیریبود که یک مدیریت کلی و ساختار اجتماعی به نام ایل 

برداری از مراتع، یک دوره ارضی رژیم گذشته؛ عینیت و عملکرد داشته است. ولی با فروپاشی ساختار ایلی و تغییر مالکیت و بهره

برداری نادرست و مخرب از مراتع آغاز گردید که کاهش شدید کمیت و کیفیت مراتع را به دنبال داشته است. به منظور تغییر بهره

های اجرائی صورت گرفته و سعی گردیده سال گذشته کارهائی توسط دستگاه 40تا  30موجود در بهبود و اصالح مراتع طی  وضع

ها دهد که با وجود تماس قدرتها نشان میبرداری اصولی و احیاء منابع طبیعی ارائه شود. بررسیهایی برای بهرهاست که روش

 وفقیت چشمگیری حاصل نشده و برآیند این همه تالش و تفکر ناموفق بوده است.در جهت حفظ و توسعه منابع انسانی، م

برداران و جانبه بهرههمه های اکولوژیکی، نیازمند مشارکتبه هر حال، ایجاد تعادل بین دام و مرتع، و بین ظرفیت مرتع و شاخصه

 باشد.مهمترین اقدامات ضروری در مدیریت مراتع می با توان اکولوژیک از برداریسایر گروداران است. پس ایجاد تناسب بهره
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باشد یک با توجه به نقش کلیدی عوامل انسانی در تخریب جنگلها و مراتع که وظیفه حفظ آن بر عهده ادارات منابع طبیعی می

اقتصادی و سری تعارضات و تضادهایی را به دنبال داشته که بررسی چگونگی مدیریت این تعارضات که تحت عنوان عوامل 

تضادها در  ایجادکننده ( شناسایی عوامل1. هدف از این مطالعه، )(1394)الدرمی و همکاران، شود ضروریستاجتماعی یاد می

برداران و مسئوالن بهره و کشاورزان دیدگاه از های تضادهاحل( شناسایی راه3( شناسایی اثرات تضادها، و )2منطقه مورد مطالعه، )

( کاهش اعتماد مردم روستایی نسبت به کنشگران بیرونی به عنوان مهمترین 1راستا، فرض این پژوهش آن است که )است. در همین 

 عوامل صنایع گوناگون، مهمترین منطقه مورد مطالعه و احداث در مختلف گیرندگان( وجود تصمیم2اثرات تضادها مطرح است، )

مسئوالن  برداران وبهره هایدیدگاه ( میان3منطقه هستند، و ) طبیعی دری از منابعبردارکنونی در بهره تنش آورندة وجودبه انسانی

 در خصوص مدیریت تضادها تفاوت اساسی وجود دارد. 

 

 

 مدیریت مراتع در کالت

یکسری ای گیاهی و جانوری منحصر به فرد، به عنوان شهرستان کالت و محیط کوهستانی و طبیعی آن به واسطه داشتن تنوع گونه

مهم در تهیه مایحتاج زندگی بسیاری از ساکنان این منطقه مورد توجه قرار گرفته است. متأسفانه به همین دلیل و به علت  عواملاز 

پایین بودن سطح اقتصادی مردم، مورد هجمه ساکنان شهرستان و باالخص دامداران و کشاورزان قرار گرفته است که عمدتاً به 

رویه از محصوالت مرتعی برداری بیرویه توسط دام و بهرهراضی طبیعی و مرتعی به کشاورزی، چرای بیصورت تغییر کاربری ا

ها در معرض خطر نابودی قرار گرفته است، و روز به روز از نظیر کاکوتی و آنغوزه، باریجه وغیره، ثبات و پایداری این اکوسیستم

شده است. آنچه مسلم است ادامه فشار و تخریب این مواهب خدادادی که  های گیاهی و جانوری آن کاستهتعداد و کیفیت گونه

های ها و نیز به واسطه عوامل انسانی سودجو، خسارتباشد به واسطه تغییر نوع و زمان بارشبیشتر از توانمندی آنها می

 ناپذیری را به همراه دارد.جبران

 

 هادرگیری و تضادها

طبیعی از یک باشد. در حقیقت کمبود منابعطبیعی مشهود میبرداری از منابعتضاد بین آنها در بهره ها وها مربوط به انساناز چالش

ها بر سر استفاده از ها و اختالفات و درگیریبرداریطرف و نیازهای باالی معیشت مردم از طرف دیگر باعث افزایش بهره

توان در های اداره منابع طبیعی کالت با مردم را میتضادها و درگیریترین (. عمده2009شود )ریچل و همکاران، طبیعی میمنابع

 موارد زیر خالصه نمود:
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یکی از تضادهایی که مردم با اداره منابع طبیعی دارند بحث امکان اشتباه در تشخیص اراضی ملی و زراعی است. این اشتباه  -1

های هوایی و نبود دسترسی به آنها، ناآشنایی کارمندان ی مثل عکستواند ناشی از تشخیص زمین زراعی باشد که کمبود امکاناتمی

دقتی در بحث یادداشت اطالعات برداشتی توسط برداری، و شاید کمهای نقشهو کارشناسان آن زمان به استفاده درست از دوربین

گیرد و باعث نارضایتی مردم را میبردار باعث چنین مشکالتی کردیده است که در حال حاضر بیشترین وقت ادارات دستیار نقشه

درصد از موارد مراجعه مردم به خاطر اشتباه  60های صورت گرفته، در حدود از اداره منابع طبیعی گردیده است. البته طبق بررسی

به پایان  گیرد که نهایتاً با محکوم شدن متقاضیدهد صورت میها را به آنها میفهمیدن این موضوع که اداره منابع طبیعی زمین

،البته قانون نمایندخواهند و شروع به تخریب منابع طبیعی میرسد. چون از حقی که دارند به خاطر کاهش سرانه زمین بیشتر میمی

این راه حل مراجعه به کمیسیون ماده واحده 1390دربحث حل مشکالت ناشی از اشتباه در تشخیص راه حل قرار داده که تا سال 

اختصاص ،ر گرفته شدهان جهت اعتراض به اراضی ملی در نظای که در هر استدشایستگی این امر به شعب ویژهبود و از آن به بع

 .داده شده است 

برداری از درختان موضوع دیگر تضاد بین منابع طبیعی و مردم که البته در حال حاضر خیلی کم و در حال حل شدن است، بهره -2

باشد که با مدیریت درست بخصوص در مورد کشیدن خطوط انتقال گاز و سایر امکانات )مانند میهیزم بعنوان جنگلی مثل ارس 

باز هم به دلیل پایین بودن سطح معیشت مردم و شاید به علت وجود برخی  البته(، کم شده است. مایع های گازکشی، و کپسولبرق

بر سر مرز سامانه های مرتعی دارند یکسری از افرادناآگاه اختالفات  ادامه دارد و حتی اختالفاتی که دربعضی از مراتع افراد سودجو

 .شخصی خود را به حیطه منابع طبیعی آورده و اقدام به آتش زدن درختان جنگلی می نمایند

های اقتصادی به دیگر تعارضی که بین مردم و منابع طبیعی وجود دارد عدم همکاری مردم در بحث نگهداری از زیرساخت -3

تواند باعث باال بردن هایی مثل جنگل پسته خواجه است. ولی در صورت مشارکت درست میل قرار گرفتن در کنار جنگلدلی

سرقت محصول پسته در زمانی که هنوز سطح معیشت مردم شود، که متأسفانه با شکستن قرق توسط دام و دامدار به صورت شبانه،

 ای هنوز هم ادامه دارد. تعرض عرصه ها واین تخریب زیرساخت مغز آن پر نشده است،

دیگر تضادی که بین دامداران و منابع طبیعی وجود دارد بحث اضافه کردن دام با وجود ثابت بودن مساحت و ظرفیت مرتع  -4

 شود.است که هر ساله هزینه هنگفتی از بودجه مملکت خرج کنترل آن می

کاران است که باعث برهم زدن پوشش مراتع های داده شده به معدنیعی، مجوزیکی دیگر از موارد اختالف دامداران و منابع طب -5

و هزینه ناچیزی در بحث صدور پروانه اکتشاف از  چند یک سری قوانینی مرتبط تصویب شده و اعتراض دامداران شده است. هر

بعضی موارد خود دامداران و ذیحقان صرف ها برابر آن برای احیاءعرصه باید توسط دولت و در معدنکار اخذ می شود که حداقل ده

ها و صرف آن در ارتقاء وضعیت مرتع ، ولی تا رسیدن بودجه به ادارات شهرستانشود تا حداقل به حالت اولیه آن نزدیک شود



   

13 

 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  19-18  

 

 دادهکدام توضیح  های هرحل( عوامل تضاد و راه1که در شکل ) ،زمانبر و در موارد بسیاری غیر قابل بازگشت می باشد خیلی 

 شود.می

 

 
 هاحلعوامل تضاد و راه -(1شکل )

 

 فیاز دست دادن، شخص ثالث، تضع ، میتسل یا رشیپذ د،یصبر و د ،یکیزیف یروین ،یعمل اقتصاد شامل حل اختالف یهاروش

 ییبحث متقابل و جدا ،یانحصار ضد یهاگذشته، بحث خیتار ،یکالم یروین ،یعزت، اخراج، معامله / مصالحه، اجتناب، دستکار

 .باشندیم

کاران که اجازه دهد این هزینه دریافتی از معدنباید توان به این موضوع اشاره کرد که قانون می در خصوص عمل اقتصادی -1

منطقه قرار گیرد و نظارت آن  بردارانبهرهو  اختیار دامداران در شود،و بدل می ها ردهای باالی اداری در سازمانمستقیماً در رده

 ها قراردر اختیار ادارات منابع طبیعی شهرستان مراتع و آزادسازی مرحله به مرحله اعتبار برای نامبردگان با انجام اصالح و احیاء

 .دنگیر

باشد که باید می رنیاز به نیروی انسانی بیشتر و تجهیزات بهت ،این اصالح و احیاءهاخصوص نیروی فیزیکی نیز جهت کنترل  در -2

 د.نگیر بیش از پیش در اختیار ادارات قرار

اشتباه در تشخیص -1
 اراضی ملی و زراعی 

راه حل قانونی داردو آن 
:کمیسیون ماده واحده و 

شعب ویزه  جهت اعتراض 
 اشخاص 

تخریب مراتع توسط -6
 معدنکاران :

: استفاده از نظر مردم راه حل 
در تدوین قوانین مربوط به 
معادن و مشارکت مردم در 

اصالح واحیاءمراتع بعداز بهره 
برداری  با نظارت منابع 

طبیعی و کار توسط مردم و 
آزاد سازی مرحله به مرحله 
اعتبارات  برای مردم  منطقه 

ازدیاد دام باوجود -5
 کمبود مراتع :

رل درست راه حل :کنت
توسط کارشناسان ذیربط 
و رعایت  تعادل دام و 
مرتع توسط خود مردم  
و با نگاه به آینده خود و 

فرزندانشان بعنوان 
 عضوی از طبیعت 

استفاده غیر مجاز ازقرق جنگل -4
 پسته  خواجه  برای دامداری 

راه حل :با توجه به بزرگی جنگل 
و امکان اشتغال برای همه 

جنگل ،مشارکت روستائیان مجاور
در نهالکاری عرصه های خالی از 

درخت و حفاظت از جنگل می 
 باشد  

مشکل مردم در خصوص  -3 
واگذاری های  طرح طوبی بویژه 
در زمینه مجوز بهره برداری در 

 مرز کشور با ترکمنستان  :
راه حل :همکاری اداره آب منطقه 
ای در مرز ها برای صدو مجوز 

 وبی برداشت آب برای طرح ط



   

14 

 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  19-18  

 

صبر و با تر و دید روشن باید باکارکنان منابع طبیعی باشد. صبر و نیروی کالمی اهرم اعتماد و ابزار کنترل و حل تضادها می -3

 (2) شکل درکه  شد که نمونه این کار در شهرستان کالت انجام زیرا تأثیر مثبتی در حل تضادها دارد کنندحوصله با مردم برخورد 

  .است شدهوضیح داده تبه اختصار 

 

 
 کارکنان اداره منابع طبیعی کالتبرای حل تضادها توسط تمرین قدرت نیروی کالمی  -(2شکل )

 

 مردم است که خودشخص ثالث نیز مربوط به پذیرش میانجیگری و گزینه تبادل،  ،دست دادن از ،تسلیم ،مصالحه ،معامله -4

نمونه . کنار بیایندهم دارند  نسبت به تنشی که با ،طرفین درگیر حل توسط خودهو شاید هم ارائه رادولت  میانجیگریتوانند با می

روستای  با توجه به اینکه خیلی وقت بود کشاورزان که دامداران مرتع فوقاین امر در یکی از مراتع به نام سرگز اتفاق افتاد 

از کشت زمین بازمانده بودند و زمین حالت مرتع به  زمینی که در ارتفاعات داشتند مناسب برایشان به دلیل نبود ابزار شخم مقابل

منابع طبیعی بعنوان مستثنیات اشخاص برداشت گردیده  2های اجرای ماده توجه به کشت قدیمی آن در نقشه ولی با خود گرفته بود

ولی با توجه به تنشی که  .دادگاه ارائه شده همان بحث مستثنیات ب ،یعیمنابع طب ازاستعالم دادگاه و  شکایت دربود و با عنایت به 

با میانجیگری اداره و شورای اسالمی قرار شد اگر دامداران در پایین دست آن  بین دامداران و کشاورزان اتفاق افتاده بود نهایتاً

های باالی کوه سرگز به عنوان مرتع در زمینی دارند به عنوان زراعت در اختیار کشاورزان مذکور قرار دهند در عوض زمین ،محل

زمه این کار همزمان اختیار دامداران طرف منازعه قرار گیرد که البرداری در اختیار دولت از لحاظ مالکیتی و همچنین به جهت بهره

درواقع میانجیگری یک ذیرفتن میانجیگری شخص ثالث باشدو پ ، تبادلدن یکی و رسیدن به دیگریدست دا از تواند تسلیم،می

 نوع مداخله جناح سوم در مناقشات است که به منظور یافتن راه حل قابل قبول برای طرفین درگیر صورت می پذیرد.

سخنرانی رئیس اداره 
منابع طبیعی شهرستان 
در رابطه با رویکرد 

جدید اداره در رابطه با 
مشکالت مردم در 

زمینه منابع طبیعی  و 
 مشارکت با مردم 

سخنرانی دکتر شهال 
مسئول شوراهای اداره 
استان درزمینه مشارکت 

مردم و دولت و 
جلوگیری از مهاجرت 
روستائیان به شهرها با 

زمینه سازی ئایجاد 
اشتغال توسط 

سخنرانی معاونت فنی 
اداره کل منابع طبیعی 
استان  درخصوص 
لزوم همکاری اداره 

منابع طبیعی در زمینه 
کمک به تهیه طرحهای 
مرتعداری توسط اداره 

و مردم و سپردن 
مدیریت مراتع به خود 

سخنرانی فرماندار و 
توضیح از رؤسای اخذ 

ادارات درزمینه 
 مشکالت معیشتی و...
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ه ممیزی و تنسیق مراتع از حدود قانونی خود افتد که دامداران با توجه بزمانی اتفاق می، اخراج خصوص تضعیف عزت و در-5

ند برابر قانون ضمن اخراج آنها از مرتع مجاور نسبت به تضعیف اپا فراتر گذارند که در این صورت ادارات منابع طبیعی مؤظف

 د.نروحیه جری شدن طرف مقصر اقدام نمای

معموال به فکر سر سبزی منطقه های حکومتی ردهمحل و  بزرگان ،کشاورزان ،دامداران که یابیمدر میتاریخ گذشته  با مرور -6

هشت تا با ای خانواده نیاز با یک قطعه زمین کوچک جوابروستاییان  رغم اینکه گاو ابزار کشاورزی آن زمان بود،علی .اندبوده

زیستی نه تنها بهبود نیافته، بلکه همین -های پیشرفته، چالش اجتماعیبا وجود فناوریولی درحال حاضر  .انددادهمی ده نفر را

تواند راهگشای محوری به مقوله معیشت و توسعه روستایی، میاند. نگاه بومدلیل اصلی تخریب منابع طبیعی گردیدهها فناوری

. این امر، کمک کارشناسان دولتی و علمی را بیش از پیش ها و تخریب اراضی بکاهدتوسعه پایدار محلی بوده و از عواقب برداشت

 جوید.در همگرایی سه نهاد علمی، اجرایی و مردمی می

عملکرد برخی ولی ، ری باز استاآبخواند های آبخیزداری وطوبی و سایر طرح های طرحراه مشارکت در بحث با وجود اینکه -7

ای از عده که اگرکنند می عملبه گونه ای هم در حال خارج شدن از مرز  هایتخصیص آبو  بحث واگذاری در به ویژهادارات 

آب خروجی از کشور  برداری ازصدور مجوز بهره در، انددامداران که به خاطر به صرفه نبودن دامداری روی به طرح طوبی آورده

 های آبخیز راهگشا است.برای حل این معضل، نگاه مدیریت یکپارچه بر اساس حوضه کنند.می ناامید

 

 گیریبحث و نتیجه

 هاییتنش چنین یا تشدید و وقوع احتمال و گذشته هایسال در طبیعیکمبود منابع از حاصل هایتنش به مطالعه، باتوجه این در

 نظر، عوامل مورد از متغیرهای یک هر بررسی همچنین با پرداخته شد. تضاد ایجاد در متغیرهای مؤثر تعیین آینده، به هایسال در

  .تبیین گردید مطالعه مورد منطقة برای تضادها هایحلو راه شناسایی تضاد ایجاد

آگاهی مردم و ها و تضادهای متعددی وجود دارد که ناشی از ناپژوهش حاضر نشان داد که بین مردم و اداره منابع طبیعی چالش

رسانی، کاری ادارات در بحث ترویج، اطالعچه بسا به خاطر نخواستن آگاهی به واسطه ضرر و زیان اقتصادی، و در نهایت کم

های مشارکت از طرف مردم باالست. ضروری است نگاه با این وجود، امروزه پتانسیل .استبوده دهی و عدم مشارکت خدمات

های بخشی و سازمانی شده، تا به همگرایی بیشتر مردم و مسئوالن های آبخیز جایگزین نگاهمدیریت یکپارچه بر اساس حوضه

تواند در بخش همگرایی حل تضاد ارایه نمود که می نگرانه به مباحث گذشته، راهکارهایاین پژوهش، با رویکردی آیندهبیانجامد. 

 یاریگری مردم و مسئوالن کمک نماید.و هم

 منابع
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