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 برداران و کارشناسانطبیعی از دیدگاه بهرهبررسی علل بروز تضاد در مدیریت منابع

 در مناطق روستایی جنوب استان اردبیل
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 چکيده

نفع در بخش منابع طبيعی، منجر به ايجااد گران کیطبيعی، منبع اصلی درآمد بسياری از روستاييان كشور است  متنوع بودن كنشمنابع

ن بسيار مهم است  تحقي  حاضر در مدخالنفعان و کیطبيعی، شناخت عوامل مررر در تضاد بيژ کیشود  برای مديريت بهينه منابعتضاد می

باردار از برداری و اجتمااعی از منرار كارشناساان و روساتاييان بهرههای حقوقی، مديريتی، بهرهروستاهای جنوب استان اردبيل اجرا و مرلفه

استخراج شاد  بارای  96/0پرسشنامه در جامعه هدف تکميل شد  روايی پرسشنامه  240منابع طبيعی بررسی شد  جهت انجام تحقي ، تعداد 

ويتنی استفاده شد  نتايج نشان داد، عالوه براينکه تمامی عوامل مررر مورد بررسی در باروز -مقايسه ديدگاه دو گروه، از آزمون ناپارامتری مژ

دار وجاود داشات  ت معنایبردار و كارشناسان دولتی نيز تفااودر بروز تضاد نيز ديدگاه روستاييان بهره مرررتضاد معنی دار بودند، بيژ عوامل 

بردار، قطع درختان، سطم آگاهی برداران، كمبود حمايت دولت از بهرههای مررر در افزايش تضاد در ايژ منطقه از ديدگاه بهرهتريژ مرلفهمهم

ب و شاخم زيار برداران معرفی شد  زمايژ خاواری، قاچااق چاومردم و از نرر كارشناسان كمبود قوانيژ، چرای زودرس و سطم آگاهی بهره

اشکوب، توسط هر دو گروه، به عنوان عامل مررر قوی در تضاد معرفی نشد  از نرر مديريتی نيز هر دو گروه، مرررتريژ روش كاهش تضاد را 

بيعی طاند ولی لزوم مديريت مشاركتی از نرر هر دو گروه، اولويت نداشت  حضور مرررتر كارشناسان مناابعها و مراتع اعالم كردهقرق جنگل

 های معيشتی منطقه، تشوي  و آموزش مردم به شناختژ مشاغل جايگزيژ راهکار مناسبی در كاهش تضاد است در عرصه، شناخت پتانسيل
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 مقدمه

ها، تی، هماراه باا تخرياب اكوسيساتمرشد اقتصادی و جمعي

شود كه رقابت بر سر مناابع افازايش ياباد، منجر به شرايطی می

تواند به راحتی پتانسيل درگيری را تشديد كند، چنيژ شرايطی می

به ويژه در مواردی كه ساير عوامال تعاار  )باه عناوان مثاال 

 قوميت سياسی يا نابرابری اجتماعی( نيز وجود داشاته باشاد  باه

طور كلی تخريب منابع طبيعی، يا بر ارر فراوانی مناابع اسات ياا 

كمبود منابع  فراوانی منابع فرصت برای چپاول، افزايش فسااد و 

شود  از سوی ديگر، كمبود مناابع رشد كند اقتصادی را منجر می

طبيعی هم عامل بيکاری، بحاران غاذا، بادتر شادن معيشات و 

ر نهايات بحاران سياسای، شود  هر دو ايژ عوامل دمهاجرت می

شاوند عدم رباات اقتصاادی و فروپاشای اجتمااعی را منجار می

(  خالصه نرر مکاتب اصلی در ادبيات 2020، 1و همکاران وسکو)

اشااره دارد  « نفاريژ مناابع»منابع طبيعی و تعار ، به فرضايه 

اساتفاده توانند، از راروت و كاالهاای طبيعای خاود كشورها نمی

كنند، بنابرايژ رشد اقتصادی كندتر و ربات اقتصادی كمتر و نرخ 

(  مناابع مساتلزم همکااری 2005، 2هامفريزرود )درگيری باال می

های متفااوت رقباا در ماواردی است، ولی معموالً عالقه و سليقه

و همکااران،  قاسامیگاردد )نفعاان میمنجر به تضااد بايژ کی

(  در اينجا منرور از تعار ، رويدادهايی است كه خشونت 1396

در شاود  كمتری دارد و در نهايت منجر به درگيری و مارو نمی

اشااره دارد كاه  يک مفهوم كلای، تضااد باه ناوعی ناساازگاری

ا و نتاايج تواند مربوط به موضوعات مختلف، احزاب، فراينادهمی

تواناد باه طاور و الزاماً يک شرط منفی نيست و گااهی می باشد

 برناما (  2000، 3بارناتمسالمت آميزی تغييرات را پايش ببارد )

 ابهاماات ها؛و مسئوليت افراد متقابل وابستگی متحد، ملل توسعه

                                                                                           
1- Vesco  

2- Humphreys  

3- Barnett 

 ناابعم سار بار وواايف؛ رقابات پوشاانی هم اختيارات، حدود در

 هاایروش و سازمانی؛ اهاداف تأرير و وضعيت در تفاوت كمياب؛

 انتراارات و رواباط اختالل در مصرف؛ سبک در تفاوت ناسازگار؛

 طبيعی،مناابع در ماديريت قلمروهاايی عنوان به را نشده برآورده

 ( 2005، 4نت ك كند )مطرس می شوند،می تعار  بروز سبب كه

جامعه محلی و وابستگی شديد اياژ گاروه باه طبيعات،  فقر

شاود  برداری مفرط و تخريب ايژ منابع میناخودآگاه باع  بهره

طبيعی و ملای های كاالن مناابعايژ در حالی است كه واگاذاری

هاای های دولتای و خصوصای نياز از علتدولت به ديگر بخش

و دولات تخريب منابع و در عيژ حال افزايش درگيری بيژ مردم 

طبيعی منجار است  از ديگر مواردی كه به باروز تضااد در مناابع

طبيعی است كه باا شود، قوانيژ رسمی در مورد مديريت منابعمی

برداران مطابقت ندارد  بنابرايژ باع  حقوق و مقررات سنتی بهره

(  2013، 5 هلوِتااسشود )درگيری بيژ مردم و كاربران محلی می

های کياربط و حاذف شيوه ماديريت از بااال باه پااييژ ساازمان

محلی منجر نياز باه ايجااد  -اجتماعی -های اكولوژيکیسيستم

(  مسأله مهام ديگار در 2021، 6هوبرتشود )شرايط درگيری می

طبيعی، مسأله تصاحب زميژ ملی اسات كاه ايجاد تضاد در منابع

، وساکو و همکاارانهاايی شاوند )است منجر باه درگيریممکژ 

، ملی اعالم شدن اراضی 1360های بعد از (  در طول سال2020

های تاريژ جنباهكشاورزی در بيشتر مناط  اياران يکای از مهم

طبيعی اساات گااران منااابعايجااد تضاااد باايژ كشاااورزان و كنش

 ( 1396و كرمی دهکردی،  قاسمی)

تريژ شناخت تضادها و به دنبال آن مديريت آنها يکی از مهم

ويژه رود و باهطبيعی به شمار مایمسائل در مديريت جامع منابع

ای برخاوردار اسات، زيارا برای عامليژ ارتباطی از اهميات وياژه

                                                                                           
4- Cap-Net 

5 - Helvetas  

6- Hubert 
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ان، بردارهای اختالف و برقراری تواف  در بيژ بهرهشناخت ريشه

ها و به طاور متقابال در بسزايی در موفقيت پذيرش نوآوری تأرير

و  ابادی: 1396و كرمی دهکردی،  قاسمیعملکرد مروجيژ دارد )

 ( 1385الچينی 

ن اساتا 11پاژوهش خاود در  در (1387و همکاران ) انصاری

تاريژ مهم از يکای را مراتع از استفاده كنندگان بيژ تضاد كشور،

كنند  نتايج حاكی می معرفی طبيعیمنابع تخريب در مررر عوامل

از آن است كه عواملی چون كمبود نيرو و امکانات بارای كنتارل 

ها، كم توجهی و انگيازه پااييژ كارشناساان، عادم وجاود عرصه

و تشاکيالتی ماررر در تخرياب قوانيژ قااطع از عوامال قاانونی 

طبيعی است  مواردی ديگر چون عدم وضوس قوانيژ موجود، منابع

ها با متخلفيژ، پاييژ باودن ميازان عدم برخورد قاطع دادگستری

جريمه و به طور كلی نقاص قاوانيژ و كمباود قاوانيژ از ديگار 

 طبيعی است  عوامل مررر در تخريب منابع

 نشاان را موضاوع ايژ كشور 18( در 2010) تاسهلوِبررسی  

 مساائل باياد طبيعیمناابع پيچياده مديريت دهد كه هرگونهمی

 كنتارل و ماديريت بارای قدرت تخصيص طبيعی،منابع مالکيت

 بگيرد  نرر در را طبيعیمنابع منافع كردن و سهيم طبيعیمنابع

طبيعی ( به بررسی رابطه بيژ درگيری و مناابع7201) 1بايرامو

هااا و پرداخاات  وی بااه ايااژ نتيجااه رساايد كااه باايژ درگيری

طبيعی يک نقص سيستماتيک وجود دارد  ايژ مقاله معتقاد منابع

هايی هاا كاساتیهای نرری و تجربای درگيریاست در استدالل

 وجود دارد 

های كشور كنيا (، به بررسی درگيری2017) 2گارسيا كرانبرو

بر سر منابع جنگلی پرداخت  وی معتقد بود، هنگامی كه يک ياا 

دهد، تحليال دقيا  نيااز طبيعی رخ میچند درگيری بر سر منابع

است زيرا ممکژ است تفسير دقي  هر يک از تعارضات، هنگامی 

چاالش گيارد، مساأله را باه كه به تنهايی مورد بررسی قارار می

                                                                                           
1- Bayramov 

2 - Kronenburg García  

طبيعی بکشد  ايژ مقاله در مورد اكولوژی سياسی منازعات مناابع

دهاد  باارای در  ماهياات تکااراری بيانش ديگااری را ارائااه می

های جنگلی، نياز است كه ياک الياه تاا حادی پنهاان درگيری

 های سياسی موجود، روشژ شود درگيری

 گاارانكنش تضاااد (، بااه تحلياال1396و همکاااران ) قاسامی

 جامعاه بار آن اتتاأرير و طبيعیمناابع هایعرصاه در اجتماعی

 بايژ مختلاف مناافع وجود كه داد نشان روستايی پرداخت  نتايج

هاا آن بايژ ساطوس متفااوت در تضااد ايجااد باعا  گرانكنش

 معيشات تضاعيف باع  گرانكنش بيژ تضاد همچنيژ، شود می

 و كااهش روساتاها از خانوارهاا مهااجرت ،روساتايی خانوارهای

 در تضااد منفی، پيامدهای وجود با شود های اجتماعی میسرمايه

مثاال،  بارای اسات؛ گذاشاته جاای بار مثبت نتايج موارد برخی

 و طبيعیمناابع از حفاوات در طبيعیمناابع كارشناساان اقدامات

 ودبهبا باعا  تضااد، وجاود با رويه،برداری بیبهره از جلوگيری

جنتای چناار و  جنتیاست   شده مناط  بعضی در پوشش گياهی

 اداره و دامداران بيژ ( به بررسی تضادهای1397كالهی )چنار و 

 كاه ياک شاد طبيعی پرداختند  در ايژ پاژوهش مشاخصمنابع

 كه دارد وجود طبيعیمنابع ادارات و دامداران بيژ تضادها از سری

 آگااهی باه نخواساتژ خاطر به بسا چه و مردم آگاهینا از ناشی

 در ادارات كام كااری نهايت در و اقتصادی، زيان و ضرر واسطه

اسات   مشاركت عدم و خدمات دهی اطالع رسانی، ترويج، بح 

 هاای حالراه ارزياابی ایمطالعه در (،1395همکاران ) و يوسفی

 مسائوالن و كشااورزان ديادگاه از ودزايناده ر رودخانا  تعار 

 باه وجاود عوامال تاريژمهم كه داد نشان هاآن پرداختند  نتايج

 كااهش ترتياب، به پژوهش آماری جامع  نرر از تعار ، آورندة

 سااير مصاارف افازايش و صنعت در آب استفادة بارش، افزايش

 باه نرارات كاردن باازگو شرايط ايجاد همچنيژ، ها است استان

 تعار  هایراه حل مرررتريژ مذاكره و پادرميانی ادانه،صورت آز

 داد نشاان هااآن نتاايج ديگر سوی از است  آماری جامع  نرر از

 و زور باه توسال بارداران(كشااورزان )بهره فعلی، در شرايط كه،
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 قاسمیدانند  می تعار  راه حل تريژمناسب را مذاكره مسئوالن

نفعاان در (، در تحليل شبکه تضااد کی1396ی دهکردی )و كرم

طبيعی در اسااتان چهارمحااال باارداری از منااابعحفاواات و بهره

گران باعا  بختياری نشان دادند، وجود منافع مختلف بيژ كنش

شود  همچنيژ تضااد ها میايجاد تضاد در سطوس متفاوت بيژ آن

ايی، گران باعا  تضاعيف معيشات خانوارهاای روساتبيژ كنش

های اجتمااعی ها و كااهش سارمايهمهاجرت خانوارها از روساتا

شود  با وجود پيامدهای منفی، تضااد در برخای ماوارد نتاايج می

 شود مثبت از قبيل بهبود وضعيت پوشش گياهی می

واقعيت ايژ است كه روستاييان و داماداران باه دليال شايوه 

تقيم باارداران اصاالی و مساازناادگی و نااوع معيشاات خااود، بهره

درصد  38شوند و علی رغم داشتژ تنها طبيعی محسوب میمنابع

های طبيعی كشور را در درصد از عرصه 90جمعيت كشور، حدود 

روياه، بارداری بی(  شايوه بهره1397، علای بيگایاختيار دارناد )

بب مشکالت حقوقی و اجرايی، نگاه از باال به پاييژ ماديريت سا

رباط های کیهايی را باا ساازمانشده است كه ايژ گروه، چالش

در برخی موارد حقوق دولت تضييع شده و گاهی داشته باشند كه 

به دليل وابساتگی شاديد معيشاتی شود  حقوق مردم پايمال می

مردم به منابع طبيعی، مردم در برابر وقوع جرم سه راه حل دارند: 

شاود ان منابع طبيعی گذاشاته می(به قوانينی كه از سوی متولي1

( 3ربط مراجعه و شکايت كنند  های کی( به سازمان2عمل كنند  

و كرمی  قاسمیقوانيژ وضع شده از سوی دولت را ناديده بگيرند )

ايژ پژوهش درصادد بررسای ريشاه و علات (  1396دهکردی، 

يی جنوب استان اردبيال تضاد بيژ مردم و دولت در مناط  روستا

های خلخااال و كااورر اساات  در منطقااه در محاادوده شهرسااتان

تحقي ، تاكنون پژوهشی كه به صاورت گساترده بار روی علال 

طبيعی بپردازد، انجام نشده است  در ايژ راستا بروز تضاد در منابع

بااه بررساای عواماال حکااومتی و حقااوقی، اجراياای، اجتماااعی و 

 شود   ايجاد تضاد در منطقه پرداخته میبرداری و ارر آن بر بهره

 

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

های كمی اسات و ايژ تحقي  از نرر ماهيت از نوع پژوهش

رود  منطقاه تحليلی به شامار مای-روش تحقي  از نوع توصيفی

های خلخال انجام پژوهش روستاهای واقع در محدوده شهرستان

ودند  از نرر معيشت، منبع اصلی و كورر در جنوب استان اردبيل ب

درآمدزايی در ايژ منطقه كشااورزی و دام پاروری )دام سابک و 

نقشاه محادوده ماورد مطالعاه را نشاان  1سنگيژ( است  شکل 

 دهد  می

 

 
 ه تحقي  در خلخال و كورر در جنوب استان اردبيلقموقعيت منط .1شکل 
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 روش بررسی

، روش پيمايشی و از طري  ابتدا با استفاده از مطالعات ميدانی

موردهای مورد پژوهش باه صاورت مشاهده مستقيم در منطقه، 

(  در 1391، جاللایهدفمند و نه به صورت تصادفی انتخاب شد )

برفی اساتفاده گيری هدفمند و از روش گلولهايژ مطالعه، از نمونه

اد خباره و مطلعايژ شد  به ايژ معنی كه به منرور شناسايی افار

كلياادی منطقااه، بااه بخااش مرتااع و بخااش جنگاال اداره كاال 

طبيعی و آبخيزداری طبيعی و آبخيزداری استان و اداره منابعمنابع

شهرستان خلخال و كورر، مراجعه شد  تعدادی از خبرگان محلای 

برداران روستايی مطلع شناخته شده، دهيار و اعضاای شامل بهره

توسااط ايااژ اداره معرفاای شاادند   شااوراهای اسااالمی روسااتا

ها به دليل گيری از موارد ويژه روشی است كه در آن نمونهنمونه

ای كه دارند و در مركز موضاوع ماورد بررسای العادهاهميت فوق

هااايی كااه بيشااتريژ شااوند  افااراد يااا محلهسااتند انتخاااب می

اطالعات را فراهم آورند موارد ويژه هستند و زمانی به طور عملی 

رای پژوهش مفيدند كه بتوان نموناه كاوچکی از آن را انتخااب ب

 .(2001، 1و استيد استراويگنمود )

تعداد نمونه بر اساس فرمول كوكران، محاسبه گرديد؛ به ايژ 

بردار روستايی مطلاع و خباره معرفای بهره 410معنی كه از بيژ 

 198آبخيزداری، تعاداد نموناه شده از سوی اداره منابع طبيعی و 

نفار باه صاورت  200نفر محاسبه شد كه جهت اطمينان، تعاداد 

تصادفی مورد مراجعه و مصااحبه قارار گرفتنتاد و پرسشانامه را 

نفار كارشناساان مطلاع و  45تکميل نمودند  همچنايژ از بايژ 

های خلخاال و مرتبط بخش مناابع طبيعای اساتان و شهرساتان

رای مصاحبه و تکميال پرسشانامه انتخااب نفر ب 40كورر، تعداد 

نفعااان و شادند  عواماال باه وجااود آورناادة تضااد از دياادگاه کی

مدخالن )گروداران( در چهار مرلفه اصلی حقوقی، اجتمااعی، کی

(  1395و همکااران،  يوسافیبرداری و مديريتی تقسيم شد )بهره

                                                                                           
1- Struwig and Stead 

(  بارای 2ار گرفات )شاکل كه با هفت شاخص مورد ارزيابی قار

ای كه توساط تايم سنجش تضاد موجود در منطقه، از پرسشنامه

تحقي  به هميژ منرور طراحی شد، استفاده گرديد  جهت انجاام 

اساتفاده گردياد   22نساخه  SPSSتحليل آماری از نارم افازار 

های پايايی پرسشنامه توسط پنج نفر از اساتيد دانشاگاه در رشاته

تقسايم  2شد  شاکل شاماره  تأييدجامعه شناسی منابع طبيعی و 

دهد  روايی همگرايای اياژ بندی سواالت پرسشنامه را نشان می

دسات آماد  به 96/0پرسشنامه بر اساس ضريب آلفای كرونباخ، 

، بار 2HTMTروايی واگرايی ايژ پرسشنامه بار اسااس آزماون 

اگار كمتار از  ،شاخص روايی واگارادست آمد  به 1اساس جدول 

و  هنسالردهد متغيرها، همگرايی واگرا دارند )باشد، نشان می 9/0

  (2015، 3همکاران

و  نفعااان کی دياادگاه از تعااار  آورناادة بااه وجااود عواماال

 هایو روش اهداف منابع، سر بر رقابت زمين  سه در مدخالنکی

گيارد می ی قرارارزياب مورد اختيارات حدود در ابهامات و ناسازگار

 ( 1395و همکاران،  يوسفی)

 

 نتايج

 نفعان محلی در منطقهسنجش ميزان تضاد ذی

هااای تبياايژ تضاااد در منطقااه، در واقااع ساانجش ورفيت

نفعان است  با توجه حکمرانی، و اجرايی منطقه و تعامل آن با کی

نسابت باه مياناه ، ميانگيژ تضاد جامعه محلی 2به نتايج جدول 

دهاد، مناافع (، باالتر است، كه ايژ مسأله نشان می3تضاد )عدد 

 جامعه محلی در ايژ منطقه، با سيستم مديريت در تضاد است 

 

 

 

                                                                                           
2 -Heterotrait-monotrait ratio 

3 -Henseler 
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 هاروايی واگرايی بيژ مجموعه خصيصه .1جدول 

HTMT مديريتی برداریبهره اجتماعی حقوقی 

 حقوقی
 

55/0 44/0 35/0 

 اجتماعی
  

67/0 42/0 

 برداریبهره
   

39/0 

 مديريتی
    

 

 
 تقسيم بندی سواالت پرسشنامه براساس عوامل به وجود آورنده تضاد .2شکل 

 

 بردارنفعان محلی و کی صالحان دولتی، از نگاه كارشناس و بهرهوضعيت منافع تضاد بيژ کی .2جدول 

 خطای استاندارد انحراف معيار ميانگين تعداد نمونه شامل شده

240 5/3 55/0 35/0 

 

های آن در منطقاه تحليل وضعيت تضاد در منطقه و مؤلفاه

 مورد مطالعه در جنوب استان اردبيل

در خصو  بررسی توزيع ميانگيژ متغيرهای مرتبط با تضااد 

ای مشخص شاد كاه هماه منافع به كمک آزمون تی تک نمونه

ساط برداری باا مياانگيژ متوهای حقوقی، مديريتی و بهرهمرلفه

دار و فار  صافر مبنای بار تفاوت دارد  بنابرايژ، آزمون معنای

تاوان اساتنباط نماود كاه مقادار شود و میيکسانی توزيع رد می

ميانگيژ متفاوت از مقدار متوسط است  با توجه به حدود پااييژ و 

تاوان های مورد نرر مثبت هستند، میباال كه هر دو برای مرلفه

ا در نرر گرفتژ يک درصد خطاای بيان داشت كه توزيع آماری ب

 نوع اول در حد بيشتر از متوسط است  

 

 نتایج آزمون فریدمن برای تحليل و رتبه بندی تضاد 

 نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفه حقوقی

دهاد كاه بارداران، نشاان میها از نگاه بهرهبررسی ميانگيژ

ريژ بيشت 99/3با ميانگيژ « دولت از دامدار يتكمبود حما» گويه

 37/2باا مياانگيژ « كارشاکنی شاورای حال اخاتالف» و گويه

هااا از نگاااه بررساای ميانگيژكمتااريژ ارزش را داشااته انااد  

با مياانگيژ « كمبود قوانيژ» دهد كه گويهكارشناسان، نشان می

كمتريژ  77/2با ميانگيژ « زميژ خواری» بيشتريژ و گويه 63/4
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زمون فريدمژ هام نشاان اند  در ايژ راستا نتايج آارزش را داشته

« دولت از دامادار يتكمبود حما» برداران،دهد از ديدگاه بهرهمی

هاای تناقضاات ماده» در رتبه دو،« كمبود قوانيژ» در رتبه يک،

تعلال كارشناساان دادگساتری در ارائاه » در رتبه سه و« قانونی

ديار » قرار دارند  از ديدگاه كارشناسان نياز، 15در رتبه « نررات

كارشکنی شورای حال » در رتبه دو،« يی شدن احکام صادرهاجرا

 15های در رتباه« عدم تنساي  مراتاع» در رتبه سه و« اختالف

قرار دارند سطم معناداری بدست آمده حاصل از آزمون فريادمژ 

( در باايژ بهاار باارداران و كارشناسااان بيااانگر توافاا  0001/0)

 ( 4دول های کهنی جامعه نمونه است )جمشتر  بيژ ديدگاه

 

 نفعان محلی جنوب استان اردبيلهای آن در بيژ کینتايج آزمون تی تک نمونه ای برای تحليل وضعيت تضاد و مرلفه .3جدول

 نيانگيم هامؤلفه
 انحراف

 اريمع

 یخطا

 استاندارد

 مقدار

 یت

 درجه

 یآزاد

 سطح

 یمعنادار

 جهينت 95 سطح در نانياطم تفاورت

 االب حد نييپا حد یآمار
 رشيپذ 655/3 499/3 000/0 239 927/89 03785. 616/0 58/3 یحقوق
 رشيپذ 370/3 183/3 000/0 239 047/69 040/0 735/0 28/3 یاجتماع

 رشيپذ 725/3 511/3 000/0 239 528/66 047/0 843/0 62/3 یتيريمد

 رشيپذ 735/3 563/3 000/0 239 429/83 054/0 678/0 65/3 یبرداربهره

 رشيپذ 639/3 498/3 000/0 239 751/99 044/0 554/0 57/3 كل

 

 تحليل وضعيت متغيرهای حقوقی تضاد در بخش حقوقی بر اساس آزمون فريدمژ .4جدول 

 کارشناس برداربهره  

 ميانگين هاگويه رديف
خطای 

 استاندارد
 ميانگين رتبه فريدمن

خطای 

 استاندارد
 رتبه فريدمن

 1 56/14 877/0 63/4 2 53/9 915/0 89/3 كمبود قوانيژ 1

 2 86/12 494/0 86/3 13 91/7 952/0 59/3 نقص قوانيژ 2

 4 46/8 404/0 11/3 6 88/8 938/0 76/3 روند طوالنی رسيدگی به جرائم و تخلفات 3

 3 04/9 598/0 23/3 8 54/8 014/1 68/3 دير اجرايی شدن احکام صادره 4

 12 49/7 725/0 94/2 14 61/7 962/0 51/3 همکاری ضعيف نيروی انترامی 5

 9 90/7 873/0 06/3 15 35/7 066/1 44/3 تعلل كارشناسان دادگستری در ارائه نررات 6

 8 90/7 747/0 03/3 12 05/8 955/0 61/3 تخصصی نبودن شورای حل اختالف 7

 7 93/7 747/0 03/3 16 13/7 156/1 37/3 كارشکنی شورای حل اختالف 8

 5 31/8 612/0 09/3 9 48/8 912/0 72/3 دن مجازات نقدیضعيف بو 9

 10 87/7 785/0 03/3 11 26/8 915/0 64/3 عدم تنسي  مراتع 10

 6 23/8 802/0 06/3 1 97/9 98/0 99/3 كمبود حمايت دولت از دامدار 11

 13 39/7 684/0 94/2 7 87/8 102/1 72/3 هاواگذاری مراتع به ساير كاربری 12

 16 61/6 598/0 77/2 10 26/8 16/1 64/3 خواری زميژ 13

 14 11/7 867/0 89/2 5 91/8 047/1 75/3 شکل مالکيت مراتعی )مشاعی يا شورايی بودن آن( 14

 11 56/7 684/0 94/2 4 99/8 018/1 78/3 بردارینامشخص بودن مالکيت در بخش بهره 15

 15 79/6 648/0 86/2 3 24/9 937/0 84/3 های قانونیتناقضات ماده 16

 89/129 41/92 سطم كای اسکوئر

 34 178 درجه آزادی
 000/0 00/0 سطم معناداری
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نتااایج آزمااون فریاادمن باارای تحلياال و رتبااه بناادی 

های منجر به تخریا  در حاوزه آبخياز ماورد برداریبهره

 مطالعه

های مرباوط باه عوامال نتايج آزمون فريادمژ بارای مرلفاه

بارداران آبخيز در منطقه مورد مطالعه از نگاه بهرهزا حوزه تخريب

هااا باايژ دهااد  بررساای ميانگيژ و كارشناسااان را نشااان ماای

باا مياانگيژ « قطع درختان» دهد كه گويهبرداران نشان میبهره

باا مياانگيژ « چرای مفرط ياا سانگيژ»بيشتريژ و گويه  32/4

ژ هااا باايكمتااريژ ارزش را داشااته انااد  بررساای ميانگيژ 45/3

باا « چارای زودهنگاام»دهاد كاه گوياه كارشناسان نشاان می

باارداری غيراصااولی از بهره» بيشااتريژ و گويااه 27/4ميااانگيژ 

كمتاريژ ارزش را داشاته  67/2با مياانگيژ « محصوالت جنگلی

دهاد كاه در اند  در ايژ راستا نتايج آزمون فريدمژ هم نشان می

نازاع و دعاوای » در رتباه دو،« چرای زودرس»برداران بيژ بهره

در رتبه « برداران بر سر مرتع با شهرهای همسايهقومی بيژ بهره

قارار دارناد  همچنايژ در  31های در رتبه« خشکسالی» سوم، و

قطع درختان »دهد كه بيژ كارشناسان، آزمون فريدمژ نشان می

بارداران بار نزاع و دعوای قومی بيژ بهره» در رتبه دو،« جنگلی

نداشتژ تعااونی »در رتبه سوم، و « ی همسايهسر مرتع با شهرها

قرار دارند  ساطم معنااداری بدسات  31های در رتبه« مرتعداری

( بيانگر توافا  مشاتر  0001/0آمده حاصل از آزمون فريدمژ )

 بردار است های کهنی جامعه نمونه كارشناس و بهرهبيژ ديدگاه

 

هاای نتایج آزمون فریدمن برای تحليل و رتبه بندی مؤلفاه

 اجتماعی مؤثر در ایجاد تضاد در منطقه

، نتايج عوامل اجتمااعی ماررر در باروز تضااد را در 6جدول 

 دهد منطقه مورد مطالعه نشان می

 دهد كه گويهبرداران نشان میها در بيژ بهرهبررسی مياانگيژ

ميازان »بيشتريژ و گوياه  9/3با ميانگيژ « سطم آگاهی مردم»

اند  ارزش را داشاته كمتاريژ 02/3گيژ باا مياان« امکانات روساتا

 دهدكاه گوياهها در بايژ كارشناساان نياز نشاان میبررسی ميانگيژ

 بيشااتريژ و گويااه 03/4بااا ميااانگيژ « بااردارانسااطم آگاااهی بهره»

اند  در ايژ راساتا كمتريژ ارزش را داشته 77/2با ميانگيژ « مهاجرت»

ميزان » دهد كهان میبرداران هم نشنتايج آزمون فريدمژ در بيژ بهره

در رتباه دو، « هاای عماومی در روساتاهمياری مردم در اجارای طرس

های در رتبه« ميزان اعتماد مردم به دولت» در رتبه سه و« مهاجرت»

ميازان »قرار دارند  ايژ مقاادير در بايژ كارشناساان باه صاورت  10

در رتباه دو، « هاای عماومی در روساتاهمياری مردم در اجارای طرس

در « وضعيت بهداشات روساتا» در رتبه سه و« يزان امکانات روستام»

قرار دارند  سطم معناداری بدست آمده حاصل از آزماون  10های رتبه

برداران و كارشناسان نشان از تواف  کهنی در بيژ فريدمژ در بيژ بهره

 (  6آنان داشت )جدول

نتایج آزمون فریدمن بارای تحليال و رتباه بنادی اقادامات 

 طبيعیریتی منابعمدی

دهدكه گويه برداران نشان میها در بيژ بهرهبررسی ميانگيژ

اعمال » بيشتريژ و گويه 03/4با ميانگيژ « قرق مراتع و جنگل»

كمتريژ ارزش  53/3با ميانگيژ « مجازات سنگيژ برای متخلفيژ

دهاد ها در بيژ كارشناسان نشان میاند  بررسی ميانگيژرا داشته

بيشاتريژ و  46/4باا مياانگيژ « ق مراتع و جنگالقر» كه گويه

كمتااريژ ارزش را  05/3بااا ميااانگيژ « ممياازی مراتااع» گويااه

انااد  در ايااژ راسااتا نتااايج آزمااون فرياادمژ هاام در باايژ داشااته

 در رتبه دو،« نرارت شديد دولتی»دهد كه برداران نشان میبهره

ت حل مشکال»در رتبه سوم و « تعييژ ناوريژ و قرقبان محلی»

قرار دارند  همچنيژ نتايج آزمون  10های در رتبه« مالکيت مراتع

نراارت شاديد »دهاد كاه فريدمژ در بيژ كارشناسان نشان می

جلااوگيری از ساااخت و ساااز در عرصااه » در رتبااه دو،« دولاات

« اعمال مجازات سنگيژ برای متخلفيژ» در رتبه سوم و« مرتعی

بدست آمده حاصل از  قرار دارند  سطم معناداری 10های در رتبه

های ( بيانگر تواف  مشتر  بايژ ديادگاه000/0آزمون فريدمژ )

 (  7کهنی جامعه نمونه است )جدول
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 تحليل وضعيت عوامل تخريب حوزه آبخيز بر اساس آزمون فريدمژ .5جدول 

 کارشناس برداربهره  

 ميانگين هاگويه رديف
خطای 

 استاندارد
 ميانگين رتبه فريدمن

خطای 

 ستانداردا
 رتبه فريدمن

 2 17/27 43/0 06/4 1 83/21 95/0 32/4 قطع درختان جنگلی 1

2 
برداران با شهرهای نزاع و دعوای قومی بيژ بهره

 همسايه بر سر مرتع
95/3 11/1 43/18 3 97/3 47/0 62/26 3 

 5 64/18 52/0 27/3 4 42/18 95/0 98/3 اجرای سيستم چرای نامناسب 3

4 
ی غيراصولی از محصوالت فرعی برداربهره

 طبيعیمنابع
88/3 99/0 42/17 10 67/2 82/0 17/11 32 

 31 97/12 93/0 79/2 11 39/17 10/1 86/3 نداشتژ تعاونی مرتعداری 5
 16 15/15 92/0 97/2 12 37/17 13/1 87/3 های گردشگری در روستاعدم توجه به طرس 6
 8 11/17 67/0 15/3 15 74/16 07/1 84/3 دامبرداران در چرانيدن رقابت بيژ بهره 7
 21 79/14 75/0 94/2 17 69/16 04/1 81/3 حضور افراد يا دامداران غير بومی در مرتع 8
 23 70/14 66/0 94/2 28 35/14 14/1 56/3 عمليات اصالحی نامناسب در مرتع 9
 12 86/15 92/0 03/3 8 58/17 02/1 89/3 ناكافی بودن آب در مراتع و شيوه توزيع آن 10
 10 44/16 95/0 09/3 6 67/17 00/1 90/3 عدم تعادل بيژ مرتع و دامدار )افزايش دامدار( 11
 19 98/14 81/0 97/2 9 47/17 04/1 87/3 طوالنی بودن مدت چرا )خروج ديرهنگام( 12
 17 14/15 87/0 00/3 29 20/14 13/1 58/3 آتش سوزی عمدی در مراتع 13
 22 74/14 61/0 94/2 31 90/13 05/1 52/3 خشکسالی 14
 18 14/15 71/0 00/3 19 38/16 12/1 77/3 پراكنش نامناسب دام در مرتع 15
 11 14/16 70/0 06/3 5 77/17 09/1 90/3 هاافزايش تعداد دام در عرصه 16
 28 11/14 83/0 85/2 18 63/16 03/1 83/3 وابستگی معيشت مردم به طبيعت 17
 1 12/28 57/0 27/4 2 70/18 01/1 04/4 زودرس دام )زودهنگام(چرای  18
 4 12/20 50/0 39/3 12 31/17 98/0 88/3 نبود قرقبان 19
 15 38/15 43/0 00/3 26 85/14 97/0 65/3 قاچاق چوب 20
 30 38/13 73/0 82/2 25 01/15 13/1 65/3 بوته كنی جهت سوخت و تأميژ انرژی 21
 29 92/13 74/0 88/2 23 48/15 11/1 67/3 لیپاكتراشی اراضی م 22

23 
های آبخيزداری با شرايط عدم انطباق طرس

 اكولوژيک منطقه
57/3 01/1 55/14 27 15/3 71/0 06/17 9 

 6 36/18 66/0 24/3 30 17/14 04/1 53/3 کغال گيری 24

25 
افزايش جمعيت منطقه )كل مردم منطقه چه 

 بردار(بردار چه غير بهرهبهره
74/3 04/1 78/15 22 03/3 88/0 74/15 13 

 26 23/14 84/0 91/2 14 77/16 97/0 84/3 نداشتژ طرس مرتعداری و جنگلداری 26

27 
پاييژ بودن فعاليت آموزشی و ترويجی كارشناسان 

 دولتی
83/3 97/0 71/16 16 91/2 77/0 14/14 27 

 14 52/15 85/0 97/2 32 35/13 03/1 45/3 چرای سنگيژ يا مفرط دام 28

29 
عدم سرمايه گذاری و انگيزه اقتصادی در بيژ 

 بردارانبهره
77/3 02/1 19/16 20 21/3 70/0 71/17 7 

 20 82/14 77/0 97/2 7 59/17 04/1 89/3 فقر مالی و كاهش درآمد 30

31 
كشت زير اشکوب )كشت ديم در مرتع( يا كشت زير 

 درختان جنگلی
67/3 01/1 15/15 24 91/2 58/0 27/14 25 

 24 38/14 70/0 88/2 21 15/16 98/0 76/3 هاتبديل كاربری اراضی ملی به ديگر كاربری 32

 447/219 658/248 سطم كای اسکوئر

 31 31 درجه آزادی

 000/0 00/0 سطم معناداری
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 تحليل وضعيت متغيرهای اجتماعی بر بروز تضاد بر اساس آزمون فريدمژ .6جدول 

 کارشناس ربردابهره  

 نيانگيم هاهيگو فيرد
 یخطا

 استاندارد
 دمنيفر

رت

 به
 نيانگيم

 یخطا

 استاندارد
 دمنيفر

رت

 به

 1 64/9 49/0 03/4 1 03/8 10/1 90/3 انبرداربهره یآگاه سطم 1

2 
 یعموم یهاطرس یاجرا در مردم یاريهم زانيم

 روستا در
57/3 00/1 92/6 2 18/3 60/0 33/6 2 

 11 64/4 78/0 77/2 3 16/6 02/1 38/3 مهاجرت 3
 10 28/5 70/0 92/2 7 74/5 92/0 25/3 روستا بهداشت تيوضع 4
 3 14/6 82/0 10/3 11 00/5 09/1 02/3 روستا امکانات زانيم 5
 4 05/6 77/0 08/3 8 72/5 06/1 20/3 گريکدي به مردم اعتماد زانيم 6
 5 69/5 69/0 00/3 10 15/5 14/1 04/3 دولت به مردم اعتماد زانيم 7
 7 63/5 81/0 97/2 9 57/5 12/1 22/3 عرصه در زنان حضور بودن كمرنگ 8
 8 53/5 72/0 95/2 5 86/5 14/1 31/3 منطقه در ماندن به ليتما 9
 6 65/5 69/0 95/2 4 05/6 12/1 35/3 منطقه در جوان افراد تعداد 10
 9 41/5 72/0 90/2 6 80/5 13/1 26/3 مردم ژيب نزاع و یريدرگ 11

 501/72 727/166 اسکوئر یكا سطم

 10 10 یآزاد درجه

 00/0 00/0 یمعنادار سطم
 

 تحليل وضعيت عوامل اقدامات كاهنده تخريب جنگل و مرتع بر اساس آزمون فريدمژ .7جدول 

 کارشناس برداربهره  

 نيانگيم رتبه دمنيفر استاندارد یخطا نيانگيم هاهيگو فيرد
 یخطا

 ندارداستا
 رتبه دمنيفر

 1 27/10 56/0 46/4 1 05/7 047/1 03/4  مراتع قرق 1
 2 80/6 61/0 46/3 2 28/6 013/1 80/3 یدولت ديشد نرارت 2

 9 30/5 55/0 08/3 3 23/6 078/1 77/3 یمحل قرقبانان/ ژيناور ژييتع 3
 10 78/4 78/0 95/2 11 34/5 106/1 53/3 ژيمتخلف یبرا ژيسنگ یهامجازات اعمال 4
 11 55/4 78/0 81/2 9 65/5 040/1 62/3 مراتع یزيمم 5
 4 04/6 79/0 22/3 10 42/5 152/1 57/3 مازاد دام كاهش 6
 3 31/6 90/0 27/3 6 05/6 165/1 72/3 مرتع در ساز و ساخت از یريجلوگ 7
 8 35/5 64/0 08/3 8 65/5 065/1 62/3 یمرتعدار یهایتعاون تعداد شيافزا 8
 5 69/5 89/0 14/3 4 17/6 081/1 78/3 مراتع تيمالک مشکالت حل 9

10 
 یسو از بازده كم التيتسه و نهاده ژيتأم

 دولت
77/3 113/1 17/6 5 11/3 66/0 50/5 6 

 7 41/5 66/0 05/3 7 99/5 212/1 71/3 یمشاركت تيريمد 11

 383/98 967/60 اسکوئر یكا سطم

 10 10 یآزاد درجه

 00/0 00/0 یمعنادار سطم
 

بارداران و کارشناساان در عوامال های بهرهمقایسه دیدگاه

 مؤثر بر تضاد 

نتايج نشان داد، در خصو  عوامل مررر در تضاد در مديريت 

بارداری، اجتمااعی و های حقاوقی، بهرهطبيعی، بيژ مرلفاهمنابع

باردار و كارشاناس تفااوت درصد بيژ بهره 99مديريتی در سطم 

برداران و (  اختالف نرر در بيژ بهره 8ارد )جدول ديدگاه وجود د

دهاد كاه در نفعاان و کی مادخالن( نشاان میكارشناسان )کی

 منطقه تعار  وجود دارد 
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 برداران و كارشناسان در عوامل مررر بر تضادمقايسه ديدگاه بهره .8جدول 

 های مورد بررسیمؤلفه
 ميانگين رتبه ای گروه دوم

U نی داریسطح مع من ويتنی 
 بردارانبهره کارشناسان

 000/0 0/1895 03/131 88/67 حقوقی

 004/0 0/2857 22/126 93/91 اجتماعی

 000/0 5/2233 33/129 34/76 مديريتی

 000/0 0/1345 78/133 13/54 برداریبهره

 000/0 0/1450 25/133 75/56 كل

<µ*0/05.µ<** 0/01 

 

 بحث و نتيجه گيری

 كمباود از حاصال هاای تانش باه باا توجاه لعه،مطا ايژ در

 تشاديد ياا و وقاوع احتماال و گذشته های سال در طبيعی منابع

 ماررر متغيرهاای تعييژ به آينده، های سال هايی در تنش چنيژ

 از ياک هار بررسای باا همچنايژ شاد  پرداختاه تضاد ايجاد در

تضاد در منطقه جنوب اساتان  عوامل ايجاد نرر، مورد متغيرهای

در ايژ مطالعه، عالوه بر آنکه در كل منطقه  شناسايی شد  دبيلار

برداران و كارشناسان منابع طبيعای وجاود دارد، از تضاد بيژ بهره

بارداران و نرر ديدگاهی نيز بيژ عوامل مررر در تضااد بايژ بهره

 كارشناسان دولتی اختالف وجود دارد 

حمايت های در بخش حقوقی ايژ مطالعه، كمبود دستورالعمل

بردار، كمبود قوانيژ، تناقضات ماده قانونی از ساوی دولت از بهره

برداران و كمبود قاوانيژ، نقاص قاوانيژ، ديراجرايای شادن بهره

احکام صادره از سوی كارشناسان به عنوان عوامال مهام ايجااد 

(، 1387و همکاران، ) انصاریكننده تضاد در منطقه معرفی شدند  

تريژ عامل ايجااد تخرياب در مراتاع از نرار حقاوقی را نيز مهم

ها معرفای كمبود قوانيژ، نقص قوانيژ و كم بودن ميزان جريماه

هااا و ( نيااز بااه وجااود نقص1392و سااپهری ) ميرديلماایكاارد  

تعارضاتی در قوانيژ مربوط به مراتع اشااره كردناد  رودگرمای و 

(، به ايژ موضوع اشاره داشاتند كاه 1397اده مهدی رجی )عموز

 در آن ارارات و داناش باومی باه موجود، طبيعیقوانيژ منابع در

اسات   نشاده توجهی مراتع و هاجنگل از حفاوت و توسعه احيا ،

ای كاه در شهرساتان ( نياز در مطالعاه1397و نادری ) عنابستانی

طبيعی را برداری از مناابعداشتند، فقدان اصالس نرام بهرهبينالود 

 به عنوان عامل مررر ايجاد كننده چالش معرفی كردند 

مسائلی مانند زميژ خواری، تعلل كارشناساان دادگساتری در 

هاا چاه از ديادگاه پاسخ و ضعيف بودن نسبت مجاازات و تخلف

قه نباود  در برداران و چه كارشناسان مسأله مهم در ايژ منطبهره

بارداران ايژ مطالعه، كمبود حمايت دولت از دامادار در بايژ بهره

حائز اهميت بود  ايژ مسأله نشان از آشنا بودن مردم باه حا  و 

حقوق خود در ايژ زمينه دارد  از ديگار مشاکالت بايژ ماردم و 

دولت كه به صورت ريشه دار از گذشته دور تاكنون باوده اسات  

ردار است كه منجر به مشکالتی در مرتع و بافزايش جمعيت بهره

بارداران و چاه شود  در ايژ مطالعاه چاه در بايژ بهرهجنگل می

بردار اولويت داده نشد  يافته ايژ كارشناسان به جمعيت زياد بهره

(، كاه 1391و همکااران ) محماودیمقاله در ايژ مورد با گزارش 

عداد زياد دام و نامشخص بودن مالکيات در جمعيت زياد دامدار، ت

تريژ مشکالت مديريت مرتع معرفای كارده اسات، مرتع از مهم

 تطاب  ندارد  

های منجر به تخريب در منطقه برداریدر زمينه بررسی بهره

برداران و كارشناسان بررسی فاكتور در بيژ بهره 32مورد مطالعه 

گلای، چارای زورس، برداران، قطاع درختاان جنشد  در بيژ بهره

باارداران شااهرهای همسااايه، و در باايژ های بهرهدساات اناادازی



 1401، پاییز 3، شماره 9جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      390

كارشناسان، گويه چرای زودهنگام، قطع درختان جنگلی و دسات 

برداران خارج از نس  به عنوان بيشتريژ عامال اندازی ديگر بهره

 تخريب مراتع انتخاب شد  

تريژ عامل تخرياب در مراتاع اساتان مطالعات گذشته، مهم

ردبياال را عواماال مربااوط بااه دام مااازاد، چاارای مفاارط و ورود ا

و همکااران،  سايد اخالقایزودهنگام دام به مرتاع دانساته اناد )

(، ايژ در حالی است كه در ايژ منطقه، چارای زودرس باه 1391

عنوان عامل اصلی تخريب معرفی شده است  دام مازاد، از ساوی 

قارار  11و از ساوی كارشناساان در رتباه  3ان در رتبه برداربهره

بارداران در آخاريژ رتباه گرفته است  چرای مفرط از سوی بهره

قرار دارد كاه بااز هام  14اهميت و از سوی كارشناسان، در رتبه 

نشان از عدم اولويت دهی به ايژ موضوع در بح  عوامل ماررر 

وب و تباديل در تخريب مراتع ايژ استان دارد  شاخم زيار اشاک

بارداران و كارشناساان های آخار بهرهكاربری اراضی، در اولويت

معتقد اسات علات اياژ امار  (1397كالهای )جنتی و قرار گرفت  

كناد، باا باردار را مجااب میوجود قوانيژ واگذاری است كه بهره

تخريب اراضی ملی بتواند آن را مالک شاود  تخرياب و تصارف 

هايی است كه منجر به تشکيل پروناده اضی ملی از جمله جرمار

رسد، كارشناسان و شود، با ايژ وجود به نرر میدر ايژ منطقه می

 شناسند زا، نمیبرداران آن را به عنوان عامل تخريببهره

های گيالن به دليل همسايگی منطقه جنوب اردبيل با استان

هاای دساته جمعای اعو زنجان، هر سال در شروع فصل چرا، نز

دهد كه يکای از های مجاور رخ میبيژ مرتعداران مرزی و استان

برداران و كارشناسان، عوامل ايجاد كننده تضاد است  از نرر بهره

رقابت درون گروهی بر سر چرانيدن دام در اياژ منطقاه چنادان 

 ساز نيست  مشکل

رسااد، در ايااژ منطقااه، قطااع درختااان در باايژ بااه نراار می

باارداران و كارشناسااان، بااه عنااوان عاماال اصاالی تخريااب بهره

های ملی معرفی شده است  ولی قاچاق چوب در بايژ هار عرصه

دو گروه به عنوان عامل مهم و مختل كننده معرفی نشد  کغاال 

برداران، به عنوان عامل بدون اهميت شاناخته گيری در بيژ بهره

ه تخرياب شد ولی در بيژ كارشناسان، يکی از عوامال منجار با

عاماال(  قطااع درختااان و  32از  5منطقااه شااناخته شااد )رتبااه 

شود كه چندان ها در ايژ منطقه به توليد کغال منجر میدرختچه

 جنتیبرداران به عنوان عامل جدی شناخته نشد  هم در بيژ بهره

( باه اياژ موضاوع اشااره كارده اسات  تاأميژ 1397و كالهی )

باردار را در قطاع درختاان له مهمی اسات كاه بهرهسوخت مسأ

 كند  جنگلی مجاب می

هاا و بر اساس، رتبه دهی گروداران، آتش زدن عمدی جنگل

های آخار دهد و در رتباهمراتع در ايژ منطقه بسيار جزئی رخ می

جرائم منجر به تشکيل پرونده ربات شاد  كالهای معتقاد اسات 

در بعضی مناط  منجار باه تواند اختالفات مرز سامان عرفی می

بارداران در اياژ منطقاه آتش زدن مرتع شود كه با نرارات بهره

(  يکی از ماواردی كاه در 1397و كالهی،  جنتیتطاب  نداشت )

طبيعی بار شامرده شاده مناط  ديگر به عنوان مشکالت مناابع

يات است و در ايژ منطقه چندان مشاکل زا نباود، افازايش جمع

( معتقااد اساات، 1391و همکاااران ) محمااودیبااردار اساات  بهره

جمعيت زياد دامدار، تعداد زياد دام و نامشخص بودن مالکيات در 

تريژ مشکالت مديريت مرتع معرفی كرده است  كه مرتع از مهم

البته در ايژ مطالعه زياد بودن تعداد دام به عناوان عامال پانجم 

 برداران انتخاب شد يب زا از سوی بهرهتخر

مشکل در مالکيت اراضی، با سه گويه پاا  تراشای اراضای 

ملی، كشت زير اشکوب، تبديل كااربری اراضای ملای و نازاع و 

ها سنجيده شد  در ايژ بايژ فقاط نازاع درگيری بيژ برون گروه

ها به عنوان عامل تضادزا معرفای شاد  اياژ در حاالی بيژ گروه

ر جهان درگيری با موضوع مالکيت بار سار سارزميژ است كه د

يکی از موارد منجر به تضاد است و اختالف درون جامعه و برون 

های خشونت جامعه بر سر تصاحب زميژ از علل برجسته درگيری



 391      برداران و کارشناسانطبیعی ا، دیدگاه بهرهر مدیریت منابعبررسی الث برو، تضاد د مروتی و همکاران،

 ( 2020و همکاران،  وسکوآميز معرفی شده است )

ايجااد تضااد در های اجتمااعی در در خصو  نقش مرلفاه

برداران برداران و كارشناسان، سطم آگاهی بهرهطبيعی، بهرهمنابع

های عماومی در روساتا را و ميزان همياری مردم در اجرای طرس

به عنوان عامل ايجااد كنناده تضااد در منطقاه معرفای كردناد  

مهااجرت يکای ديگار از مااوارد تضااد زا در منطقاه اسات، كااه 

خاب كردند  در واقع نبود امکانات و فرصات برداران آن را انتبهره

تواند منجر به مهاجرت شود كه خود عامال شغلی در منطقه، می

 بروز درگيری و تضاد است 

نفعااان و  در خصااو  عواماال كاهنااده تضاااد باايژ کی

بارداری ماردم از مدخالن، شناخت شاکل وابساتگی و بهره کی

هش تخرياب برداران به عوامل كااطبيعی است  پاسخ بهرهمنابع

طبيعی، قرق مراتع، نرارت شاديد دولتای از ساوی هار دو منابع

گروه بوده است  ايژ انتخاب از سوی كارشناسان، با جلاوگيری از 

ورود دام مازاد به مرتع و كاهش دام مازاد ادامه يافته است  يعنی 

در واقع علی رغم آنکه دام مازاد به عنوان معضل تخريب شناخته 

هاای عاداد دام از تضااد بايژ دامادار و ارگاننشد، ولی كاهش ت

 كاهد دولتی می

برداران، تعييژ ناور/ قرقباان محلای و حال در ايژ بيژ بهره

هاای كاهناده تضااد مشکالت مالکيت مرتع را باه عناوان عامل

برداران نيز های كارشناسان و بهرهمعرفی كردند  البته كه انتخاب

منطقاه باه صاورت  هاا باه ماديريتچنادان، تمايال کهنای آن

مشاركتی نشان نداد  مديريت مشاركتی موضاوعی اسات كاه در 

ايژ منطقه بسيار كمرنگ اسات، باه نحاوی كاه لازوم تشاکيل 

های جنگل و مرتع و مديريت مشااركتی از ساوی هار دو تعاونی

های آخر توجه قرار گرفت  ايژ امار مساتلزم اياژ گروه در رديف

بارداران   در واقاع بهرههای الزم مهياا شاوداست كه زيرساخت

معتقدند كه بايد يک نيروی داخلی بارای نراارت بار تجااوز باه 

ها وجود داشته باشاد  اياژ در حاالی اسات كاه از مراتع و جنگل

عوامل كاهنده تخريب در جنگل و مرتع، قرق بخشی از جنگل و 

مرتع رتبه يک را گرفته است  يعنی معتقدند، قرق باع  كااهش 

شااود، ولاای نااه بااا كمااک و همياااری عی میطبيتخريااب منااابع

( نيز به كم بودن مشاركت ماردم 1397وكالهی ) جنتیخودشان  

 ها اشاره كرده است با دولت و در نتيجه افزايش تعار 

 طبيعیمناابع اداره و ماردم بايژ كه داد نشان حاضر پژوهش

خواری، يکای از  دارد  زميژ وجود متعددی تضادهای و ها چالش

تريژ مسأله چالش زا در جنوب استان اردبيل است كه توسط مهم

در تضااد معرفای شاد  ، به عنوان عامل مررر قاوی هر دو گروه

مسائل مربوط به چرای مفرط و مازاد دام، قاچااق چاوب از نرار 

برداران در اولويت تخرياب مراتاع نباود  البتاه كارشناسان و بهره

منطقاه مشااکل جادی اساات  درگيااری چارای زودرس در ايااژ 

بارداران، در های همساايه هام از دياد بهرهبرداران با استانبهره

تضاد مررر است كه كارشناسان چنايژ نراری نداشاتند  حضاور 

های ماردم، شاناخت طبيعی در عرصاهتر كارشناسان مناابعقوی

های معيشتی منطقه و تشوي  و آموزش مردم به سامت پتانسيل

تاوان راهکاار مناسابی در كااهش جايگزيژ می شناختژ مشاغل

طبيعی دانسات  ساود تضاد بيژ کی نفعان و کی مدخالن مناابع

برداران را نيز گردد، بهرهايژ امر عالوه بر اينکه به طبيعت باز می

 برخوردار خواهد كرد 
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Abstract 

Natural resources are the main sources of income for many villagers of country. The 

diversity of stakeholders in natural resources field, leads to the conflict. Recognition of the 

effective factors in the conflict between the stakeholders are very importatnt in natural 

resource management. This study was done in Rural Regions of Southern Ardebil and 

legal, managerial, exploitation, and social components were examined from the 

perspectives of both experts and beneficiaries. To accomplish the research, 240 

questionnaires were completed in target population. The validity of the questionnaire was 

0.96. The Mann-Whitney U-test was used to compare differences between two groups. 

The results show that in addition to the natural resources conflict in the whole region, in 

terms of perspective, there is a significant difference between the factors affecting the 

conflict between the local community and government experts. The most important 

components for increasing the conflict in this region from the perspective of stakeholders 

are lack of government support for the operator, cut down trees, people awareness level, 

and according to the experts, lack of law, early grazing and level of awareness of 

stakeholders. Land grabbing, Coaling, wood smuggling, and understory tillage aren’t the 

most challenging issues. From the managerial point of view, both groups have declared 

that the most effective way to reduce the conflict is the confinement of forests and 

pastures, but the participatory management issues was not accepted according to the two 

groups’ viewpoints. Effective presence of experts in the field, recognizing the livelihood 

potentials of the region, and encouraging and educating people to know alternative jobs 

are suitable ways to reduce conflict. 

Keywords: conflict of interest, economic and social factors, exploitation, watershed, 

rangeland deforestation 
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