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 چکیده
آبخيوز یيیوی سورحدی    حووزه  و محلی ، تحليل الگوهای فرهنگی و اجتماعی مشارکت مردم بومی رو  پيش هدف پژوهش     
کشف شورای    ،بر نهادمندی تأکيددر حفظ و مدیریت منابع ییيعی تجدیدشونده با  استان کهگيلویه و بویراحمد واقع در شرقی
برای دستيابی به این هودف، از روش نرریوه بنيوانی    . گذارند  که بر این کنش اثر می بودگری   و عوامل علی و مداخله ای  زمينه

بوا اسوتفاده از روش    .ندو قضوایای نروری سواخته شود     هوا   مفاهيم، مقوله ،ای    مرحله گيری از کدگذاری سه  با بهره .استفاده شد
نفع  ذیافراد ا شوندگان این پژوهش ر . مصاحیهانجام شدمصاحیه عميق  ،کننده تا اشیاع نرری مشارکت 37گيری هدفمند با  نمونه
 پوژوهش  ایون  مرکزی مقوله «نهادمندی فقدان»داد که پژوهش نشان  های  یافته دادند. میبرداران از منابع ییيعی تشکيل  و بهره
و  هم خوردن ساختار قدرت در روستاها، تجاری شدن اقتصاد روسوتایی  های متمرکز، به  يریگ      لی همچون تصميمشرای  عِ .بود

 همچون ضعف سرمایه اجتماعی، گری  مانند فقر منابع ییيعی، فقر مردم بومی و شرای  مداخله ای  ، شرای  زمينهنفعان ذیتضاد 
در چنين وضعيتی مردم بومی  از راهیردهای. ندبود هقومی باعث ضعف و فقدان نهادمندی شدفرهنگ   خرده و بيگانگی اجتماعی

هریک . اشاره کرد پذیرش شرای  فعلی و سواری مجانی گرفتن ،لهئنادیده گرفتن مس ،خواهی یارانه ،خواهی حمایتتوان به  می
 بيگانگی منابع،این منابع ییيعی، کم شدن حساسيت نسیت به  های  عدم مشارکت در یرح ماننداز راهیردهای مذکور، پيامدهایی 

براسوا    .شوت دا دنیوال  بهرا ی فع فردی در برخورد با منابع ییيعپيگيری منا و افرایی از منابع ییيعی برداری  بهره از ییيعت،
بومی و محلی در  نفعان ذییافته   کنش باعث عدم مشارکت سازمان در یک برهمخرد و کالن ، عوامل رو  پيش های پژوهش  یافته

 .اند شدهحفظ و مدیریت منابع ییيعی تجدیدشونده 

 
 .، نهادمندیمنافع فردیکنش جمعی، ، خواهی حمایتبيگانگی از ییيعت، بيگانگی اجتماعی،  :های کلیدی واژه

 

 مقدمه
ای انسانی ه  گروهبسياری از امور زندگی اجتماعی در 

 فرایندهای کوچک و جوامع روستایی در   در گروه ازجمله

کنش جمعی و بوا همکواری و هميواری اعضوای جامعوه      
 هوا   بسوياری از فعاليوت   ،در ایون جواموع   گيرد.  سامان می

مستلزم توافق افراد و مشارکت کليوه اعضوای اجتمواع و    
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 دسوتيابی بوه   ،وجوود  این  با. هستنداعمال مدیریت جمعی 
 مشوکل اسوت.   جواموع در بسياری از ایون  توافق جمعی 

بسياری از مشکالت اجتماعی، ریشه در کم بودن تمایالت 
 & Salehi)دارنووود  گرایانوووه       و رفتارهوووای جموووع

Pazukinejad, 2017 .)     نواتوانی در حول مسواجل جمعوی
بسوياری از اموور   وفصل  حلجامعه در که  شود  موجب می
فردی متوسول  های   حل راهافراد به  ،درنتيجه ،ناموفق باشد

. امروزه این باشندبه فکر منافع شخصی خود فق  و  شوند
ضعف و ناتوانی جامعوه در مودیریت و اسوتفاده از منوابع     

منوابع در اثور   که این  یوری به ،آمده است وجود به ییيعی
افرایی در معرض خطر قرار  برداری  روی افراد و بهره  تک

مقاموات  نرور   اظهوار  بوه  باتوجه .اند  گرفته و تخریب شده
آن دسوته از   اغلوب کنندگان منابع ییيعوی    رسمی، تخریب

 ،ساکن هستند مردم محلی هستند که در منایق غيرشهری
 هوا  آنعيشوت  م و با منابع ییيعی ارتیاط معيشوتی دارنود  

 گوره خوورده اسوت.    شونده تجدیدبا منابع ییيعی نوعی  به
در مواجهووه بووا تخریووب منووابع   حوول راه توورین  مناسووب
ایون  حفظ  برایمحلی  مردمجلب مشارکت  ،شونده  تجدید
. مشارکت در حفظ منابع ییيعی عیارت اسوت  استمنابع 

 ،هستندگيرنده  تصميمو نفع  ذیافراد  ،محلیاز اینکه مردم 
هوا در ایون عرصوه نیایود اتفواقی،        مشارکت آن ،نتيجه در

 ,Zand Razavi) اجیاری یا فق  محدود به همکاری باشد

2010.) 
 موردم بوومی و   کوه  دهود   تاریخ ایران نشان می مطالعه

 یمهمو  نقوش  ییيعوی  منوابع  مودیریت  محلی در حفوظ و 
 از پويش  ایوران  عشوایری  و روسوتایی  جامعوه . نود ا هداشت

 پيامودهای  بوا  شوهری  منوایق  از کمتور  ضیاار اصالحات
 نروام  قالوب  در . ایون جواموع  بودند روبرو وابسته توسعه
 میتنوی  یو از ساختار اجتماع شدند  می اداره رعيتی ارباب

 . در ایون منوایق  نود برخووردار بود  یسونت  يدتول يوهش بر 
الگوی مشارکت خودانگيخته در سطح واحودهای کوار و   

سنتی در سطوح های   بنه و تعاونیمانند توليد جمعی سنتی 
. خصولت  داشوت وجود  ای  گسترده شکل بهمحلی و قومی 

کوه   شود   موجوب موی   مشارکت خودانگيخته و سنتی بودن

ابعادی اجتماعی،  ،اقتصادی های  و زمينه ها  فراتر از فعاليت
زندگی روستاجيان را تحت پوشش خود  ،روانی و فرامادی

 ،در ایون دوره (. Ghaffary & Niazi, 2007) قورار دهود  
 .همزیسووتی و تعووادل بووين ییيعووت و انسووان حوواکم بووود

از سواختارهای   متوأثر نووعی عقالنيوت بوومی     ،همچنين
 هوای   زندگی ایلی و عشایری شکل گرفته بوود کوه کونش   

ییيعوت  کوه   یووری  بوه  ،کرد  انسان با ییيعت را توجيه می
. آمود   موی  شومار  بهمنیعی برای هویت و عنصری فرهنگی 

گوذاری و اهميتوی کوه     به نوام  توان  این عناصر می ازجمله
برای انتخاب اسامی همچون پریکه، بنگورو، آهوو خوانم،    

بلویی از ییيعت قاجل بودند، اشاره کرد.  و شيرعلی، بایره
این دوره، از نوع  در مواجهه با ییيعت در ها  انسانرد راهی
زیورا در ایون دوره انسوان     ،بوود  آميز  زیستانه و تقد  هم
امری فرهنگی و مثابه  بهبخشی از ییيعت و ییيعت مثابه  به

 کنشوگران ذهنوی  هوای    نشت  . بنا به تهشد  هویتی تلقی می
از  بورداری   شکار و بهوره  رغم   بهمحلی، در چنين فرهنگی 

 ،زیسوتانه بوود   تعاملی هم ،ییيعت، تعامل انسان با ییيعت
نيواز و قناعوت موالزم بوا     انودازه    بوه انسان سنتی چراکه 

. مینای کرد  عقالنيت بومی خود از منابع ییيعی استفاده می
معيشوت از   توأمين تعامل انسان با ییيعت بر مدار حداقل 

 -و شکاف ارزش چرخيد   ها می نوع مراقیت و استفاده آن
(. Yousefvand, 2018)نداشت ها چندان معنایی  کنش آن

مختلفی از همياری و مشارکت در  های  شيوه ،این دوره در
بهينوه از   برداری  بهره ينهدرزممنابع ییيعی مانند همکاری 

 ،پوشش ییيعی جنگول، اسوتفاده منطقوی از کوود گيواهی     
همکواری در   و مساعدت در خروج دام مزاحم از جنگول 

 های جنگلی نزد افراد بوومی وجوود داشوت     تخليه عرصه
(Taleb & Yousefvand, 2013). 

های مربویوه،    با وجود قوانين مدرن و سازمان هامروز
دیوده  منوابع ییيعوی    اثری از آن همیستگی بوين موردم و  

 ،منوابع ییيعوی در حوال نوابود شودن هسوتند      . شوود   نمی
الوت نادرسوت انسوان و    هر سوال در اثور دخ   که یوری به

سطح وسيعی از پوشوش ییيعوی کشوور از     ،عوامل ییيعی
تیودیل   بزرگبه معضلی  ییيعی تخریب منابع رود.  بين می
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سوورعت تخریووب ایوون منووابع از ظرفيووت    .شووده اسووت
نووع   ،و پيامد آن پيشی گرفته است ها آنپذیری   بازگشت

ادامه حيات مواجه کرده  یبرا یجد یها  بشر را با چالش
حول چرا  و چونبه  یبسيار یها  ذهن ،از این رهگذر .است

آینود    یاند. اکنون ییيعت بوه پو    شدهمعطوف ها   این چالش
که بشر در تخریوب آن روا داشوته، زبوان واکونش      یستم

گشوده و جواب خویش را در قالب سيل، گسترش کوویر،  
هوا    نرام بارانریختگی  هم بهها،     آبی ، کمیگرم شدن تدریج

 ,Rafiei-Rad) دارد  قایعانه عرضه موی  صورت به غيره و

2003). 

از مخوت  یوک نقطوه     یا  کننوده  نگرانچنين وضعيت 
ایوران   یجوا  هموه روند تخریب در این کشور نيست بلکه 

، یمنابع ییيعهدررفت این  راز منایق د ییک جریان دارد.
و يلویوه  گکهاستان حوزه آبخيز یيیی سرحدی شرقی در 

ای   گونوه  بوه در این اجتماع محلی  شرای . بویراحمد است
و ییيعوت بوا هموه     انود  است که منابع ییيعی تخریب شده

تخریوب و غوارت    ،استعدادهایش هورروز در حوال زوال  
و تنووع زیواد    تعوداد  ،کنشوگران محلوی  روایوت   بهاست. 

پرندگان، خزندگان و حيوانات وحشی که بخش مهموی از  
 شووند،  موی يره ییيعت و منابع تغذیه انسان محسووب  زنج

، تغييور،  ای  ه گذشته در اثر مداخالت توسوعه یی چند ده
های جنگلی،   اند. قطع جنگل و گونه  شده منقرضیا تهدید 
 و هوای بلووط    کن کردن گياهان مرتعی، مرگ جنگل  ریشه

پيامودهای گسوترده و    بوه  کنی  سوزی و بوته  افزایش آتش
هوای اجتمواعی، فقور      بسيار مخرب همچون رشد نابرابری

های اجتمواعی، تضوادهای     فقر اجتماعی، آسيب ،درآمدی
هوای    ، مهاجرت مردم بومی و محلی و بحرانآميز خشونت
حوال ایون   اسوت.   شوده منجور  حووزه  ایون   زیستی  محي 
 که چرا با وجود قوانين مودرن و  شود  مطرح می ها پرسش

 ،ی دیگور الگوهای مشابه با قوانين منابع ییيعی کشوورها 
مردم  چرا ؟استبيشتر منابع در ایران  این سرعت تخریب

کمتر در حفظ و مودیریت منوابع ییيعوی     یمشارکت ،محلی
تووان از پيامودهای تخریوب منوابع ییيعوی        دارند؟ آیا می

 ورثلوجيز ییق تعریف مسئله اجتماعی نام برد؟  عنوان به

(Louis Wirth،) بر عوده   مؤثرموقعيتی  ،اجتماعی   مسئله
هوا، ایون    آن بيشوتر گمان  بهاز مردم است که توجهی  قابل

 قابل اماآید،   می شمار بهموقعيت سرچشمه رنج و بدبختی 
تخریب  که آنجایی از .(Zand Razavi, 2010) استبهیود  

دارد، هوا    انسوان بور زنودگی    بار یانز یآثار ،منابع ییيعی
یوک مسوئله   بوه  توان گفوت کوه اموروزه ایون معضول        می

 تشوخي   بوه  باتوجه ،همچنين است.شده تیدیل اجتماعی 
توان دریافت   می ،مشکالت اجتماعی یشناخت جامعه مفهوم

 ی، بنوابراین نوه ییيعو   ،است یکه این یک تخریب اجتماع
 ,Farhadi) و غيره ینه جغرافيای ،یلید  می یتیيين اجتماع

2009). 
نقش مهم منوابع ییيعوی و    دليل به رو  پيش پژوهشدر 
جامعوه بشوری    ،که در اثر تخریب این منوابع  هایی  بحران

  از سعی شود  کند،  مردم بومی و محلی را تهدید می ویژه به
شناخت و فهم فرهنگ مردم بومی و نحووه ارتیواط   یریق 

کوه   ع ییيعی بتوان به مفواهيمی دسوت یافوت   با منابها  آن
پذیری و مشارکت مردم بومی و محلی   مسئوليتساز   زمينه

 فهم و ،هدف کلی این پژوهش د.ندر قیال منابع ییيعی شو
تیيين منطق و دالیل کنش و مشارکت مردم بومی و محلی 

  .بوددر ارتیاط با منابع ییيعی 

اهميوت منوابع ییيعوی و نقوش آن در زنودگی و      به  بنا
نقوش   ،هوای زیوادی    حيات نسل فعلی و آینوده، پوژوهش  

را مشارکت مردم محلی و بومی در حفوظ منوابع ییيعوی    
ها اشاره خواهد شود.   که به تعدادی از آن اند  بررسی کرده

Farhadi (7322) گوناگون مشارکت عشایر در  های شکل
و را شوامل انتخواب   شوونده   تجدیود حفظ منوابع ییيعوی   

و  بورداری از مراتوع    زمان مناسب برای بهرهسازی  متعادل
 عودم  ،نرور وی  . بوه دانود   هوای احيوایی موی     فعاليتانجام 

 نتيجهمشارکت عشایر در حفظ منابع ییيعی تجدیدشونده 
. استاز انقالب اسالمی  پسو  پيشهای دولت در   دخالت

Rafiei-Rad (7333)تحوالت مدیریت دارایی  با بررسی
توا   2333 هوای  در سوال  مشترک مشاع )جنگل و مرتوع( 

اسوتدالل   استان لرستاندر آبخيز خليل اکیر  حوزه 2312
عورف و   براسوا  کوه مراتوع    2331از سال  پيشکه  کرد
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، هنجارهایی برای اسوتفاده از  شدند یمرسوم محلی اداره 
وجود داشوت و سورمایه اجتمواعی حواکم موجوب      ها  آن

در  23تا دهه  2373شد. از سال   حفاظت از این منابع می
های بلووط    ، جنگلفناوریکارگيری   هاثر بازاری شدن و ب

 نود. غوال قورار گرفت  زبرای تهيه افرایی برداری   بهره مورد
سورمایه   ،برای حفظ منابع ییيعوی  که کند  وی استدالل می

 بر دانش محلی الزم است. تأکيداجتماعی و 

بر مشارکت مردم در حفوظ منوابع    مؤثرموانع  یبررس
 Zand Razavi شووونده در ایووران توسوو   ییيعوی تجدیوود 

موانع مشوارکت موردم    يلتحل یبرا او انجام شد. (7323)
 یدگرگوون  فراینود ابتدا بوه   یراندر ا يعیدر حفظ منابع یی

 يضتیع یو پرداخت.کننده از منابع مذکور   استفاده يتجمع
از موانع مشوارکت موردم در حفوظ منوابع      یکیرا  یجنس
Mohammadi (7323 )و  Vosoughi .دانوود مووی يعووییی

منابع  یجمع یریتمد بر مؤثر یو اقتصاد یعوامل اجتماع
نتوایج   نود. کرد یرا بررسو کنار  یدونفر یآب در روستاها

عواموول  تووأثيرکووه دخالووت دولووت،  حوواکی از آن بووود
با به حداقل و  دادهرا کاهش  یداخل یاجتماع -یاقتصاد

 .کنود   موی  يفرا تضوع  یکونش جمعو   ،سطح کنشرساندن 
Salehpour کووه  گووزارش کردنوود  (7321) و همکوواران

 بيشترین اولویت، ترتيب به انسانی و اقتصادی های  شاخ 
 هووای یوورح در نفعووان ذی مشووارکت عوودم بوور را تووأثير

 و همکواران  Khedrizadehعقيوده   به. ندشتدا آبخيزداری
   بهوره  یریت،در مود  ینیودن جوامع محلو نفع  ذی ،(7322)

 زیواد  وابسوتگی  ها،  برنامه یندر تدو ینیردن از دانش بوم
 ،مردموی  های   تشکل وجود عدم و جنگل به محلی جوامع
 مودیریت  در محلوی  موردم  کوم  مشارکت های اصلی  عامل
 یشافوزا Richards (2222 ). بودنود زاگور    های  جنگل
 مؤثر عوامل عنوان بهدخالت دولت و اثر بازار را  يت،جمع

 شوونده  تجدیددر حفظ منابع  یمحل مردمبر عدم مشارکت 
 تورین  مهوم ( 7321) همکواران  و Darijani .گزارش کورد 

 يوووایدر پووورواه اح یموانوووع مشوووارکت موووردم محلووو
 رسوتان هش شوده   تخریوب  اراضی و جنگلی اندازهای چشم

بووودن،  یرگراهمچووون تقوود یرا موانووع اجتموواع یگووانر

 يتبوه بهیوود وضوع    عالقگوی   بوی  ی،مشکالت جامعه محل
ماننود   یایرافشان و موانوع سوازمان   ي موجود خود و مح

 یهوا      يوت فعال زیاد یوليتئمس باربر بودن مشارکت،   ینههز
وام  یافووتدر ی موجووود در پوورواه و سووخت بووودن شوورا

 .دانستند

 يعیمنابع یی یریتدر مد یمحل مردممشارکت  یگاهجا
 نتایج .بررسی شدSharma (2222 )توس   در هندوستان
حفظ منابع  یها  در یرحاگرچه که  نشان داد این پژوهش

درنرر گرفته برداران  حضور بهره و مشارکت مردم يعی،یی
هوا    يتفعال يشتربشوند و   فراموش می عملاما در ،شود  یم

 Hardin (2281) رسد.  یمانجام  بهتوس  کارگران روزمزد 
نواتوان   يعوی در حفوظ منوابع یی   یمحل مردم که داد نشان

 يعوی حفظ منابع یی یهستند و ضرورت دارد که دولت برا
چهوارچوب   Ostrom (2221)شونده دخالت کنود.    یدتجد
محلی  مردمخود در تیيين عوامل مؤثر بر مشارکت  ینرر

 Hardin در حفووظ دارایووی مشووترک را بوور نقوود دیوودگاه 
 در هوا   فورض   شيپ نیا که داد نشان . ویگذاشت (2281)

 ازنرور . کنود   ینمو  صود   مشوترک  هوای  ییدارا انواع   همه
Ostrom (2221)، یوویدارا تيووظرف از بيشووتر   اسووتفاده 
ایون   کوه  ابدی  یم استمرار و شده انجام یدرصورت مشترک
 بزرگ اريبس مشترک ییدارا :باشد برقرار  یشرا مجموعه
در ارتیواط   گریکود یبا  یبردار بهرهدر  کیافراد شر .باشد

عمل کند. افوراد   گرانیمتقابل نیاشند. هر فرد مستقل از د
   نوه یهز و باشوند  نداشته گرانید یها  به کنش یتوجه  چيه

 زیواد ( منابع بیتخر تي)وضع تيموقع رييتغ برای کوشش
 .باشد

دهوود کووه   مووی هووای پيشووين نشووان   پووژوهشموورور 
هوای نهوادی     های دولتی، تضاد بين دولت و سنت  سياست

برداران و کمیوود سورمایه     محلی، تقدیرگرایی، انفعال بهره
های حفظ منابع ییيعی و آبخيزداری   برای اجرای سياست

بوده محلی  نفعان ذیجلب مشارکت در ترین موانع  از مهم
بووم    های معنایی در فرهنگ قومی در زیست  است. انگاره

ویوژه   بوه پيشوين  هوای    پوژوهش  توجوه  موردکمتر  ،محلی
رو درنرور    پويش پژوهشگران ایرانی بوده است. پوژوهش  
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پيشوين  هوای    پژوهشگيری از نقاط قوت   تا با بهره شتدا
حوزه آبخيوز  محلی  نفعان ذیوضعيت مشارکت واکاوی  به

هوای حفاظوت از منوابع      در برناموه  یيیی سرحدی شرقی
 ییيعی بپردازد.

 

 ها    مواد و روش

 مطالعه موردمنطقه 

هوای آبخيوز     یکوی از حووزه   یشورق  یسورحد  يییی
 23در کوه   سوت ا و بخوش چاروسوا   کهگيلویوه شهرستان 

حوزه این . قرار دارد دهدشت شهرشمال غرب  يلومتریک
 واقع زیاری  دشمن و بهمئی یيیی، ایل سه قلمرو در يزآبخ
 کنترل تحت سطوح ازنرر همچنين محدوده این. است شده
 ییهوا   محودوده  به غيرساکن و ساکن جوامع برداری  بهره و

 سامان پنج .شود  می يمتقس یعرف های  سامان عنوان تحت
 علوی،   تامحوب  دهنوده ایون حووزه شوامل     تشوکيل  عرفی

. هسووتند یو غنوود ییتارضووا یسووی،تاو شوواهی،  تاحسووين
 دامووداری، حوووزه، ایوون در غالووب یاجتموواع سوواختار
منطقوه   ینا یغالب جنگل يپت .است کارگری و کشاورزی

 .دارد پراکنش حوزهبلوط است که در سرتاسر 
 

 روش پژوهش

ماهيوت   ازنرور فهوم کونش موردم بوومی      که آنجایی از
های تحقيق کيفی تناسب دارد، از روش   موضوع با ویژگی

استفاده شد. این پژوهش با پژوهش کيفی برای انجام این 
معرفوت بوومی    بر میتنیاميک و  یا درون از اتخاذ رویکرد

 موورد تفسيری و شناخت مردم بومی و محلی بازسازی  به
از پدیده مشارکت در حفظ و مدیریت منابع ییيعی  مطالعه

تجدیدشووونده در حوووزه آبخيووز یيیووی سوورحدی شوورقی 
نرریوه بنيوانی   راهیرد  براسا رو  پيش. پژوهش پرداخت
. نرریه بنيانی بر نوعی استقراء استوار اسوت کوه   انجام شد

کنود.    های منتج از پژوهش نرریه توليود موی    دادهوسيله  به
وابسته  يرمتغاثیات رواب  بين  دنیال بهروش تئوری بنيانی 

 ،پوژوهش هوای    اما یورح پرسوش   ،مستقل نيست يرمتغو 

 ،برمینای ایون نرریوه   .گامی اساسی در نرریه بنيانی است
 هوای  سوؤال این  .استپژوهش نقطه آغاز  ،کلی سؤالیک 
هوا    آوری و تحليول داده   جریوان جموع  و در تدریج  بهکلی 

چوه  کوه  شوود    کنند و مشوخ  موی    دقت بيشتری پيدا می
در ایون روش،  . (Afshar, 2011) چيزی باید مطالعه شود

 یها با یکودیگر ارتیواط نزدیکو     آوری و تحليل داده  جمع
کدگوذاری   بور  میتنوی و شيوه اساسی در این تکنيک  دارند

است. مصاحیه عميق، مشاهده مستقيم و بررسی اسوناد و  
بودند. این پژوهش ابزارهای گردآوری ایالعات  ،مدارک

هودف   عنووان  بوه های کنشگران،   فهم معانی نهفته در کنش
 شناسی تفسيرگرایی گره خوورده   با رویکرد روش پژوهش
با این دیدگاه بوه موضووع پرداختوه شود.      بنابراین، است
یه بنيوانی، روش تحليول ایالعوات بوود. منیوع زنوده       نرر

که تجربوه   بودندنفر از افرادی  37 ،پژوهشایالعات این 
 ایون  در گيوری نمونوه داشوتند.  مرتی  با موضووع   یزیست

 آغواز  در کوه  گونه بدین بود، هدفمند صورت به پژوهش
 انتخواب  هدفمنود  شوکل  بوه  افراد از تعدادی گيری،نمونه
 هدفمنود  رویوه  بوا  وبرفوی   گلوله شکل به سپس و شدند
 نمونوه  حجم و ندشد انتخاب مرتی  افراد از دیگری تعداد
 .یافت افزایش نرری اشیاع مرحله تا

 صوورت  بوه گيری   رو از دو نوع نمونه  پيشپژوهش در 
گيوری    گيوری نروری و نمونوه     استفاده شد: نمونهزمان  هم

 موورد گيری هدفمند برای گزینش افوراد    هدفمند. از نمونه
گيری نرری برای تشخي  تعداد افراد،   و از نمونهمصاحیه 
هوای    ، جایوابی داده نيواز  موردهای سودمند و   تعيين داده

بندی تحليلی و یافتن مسير پژوهش استفاده   مفيد در مقوله
بورداران منوابع     و بهوره نفوع   ذیشد. واحد مشاهده، افوراد  

 نفعوان  ذیییيعی و واحد تحليل، تجربه و نحوه مشوارکت  
در استفاده از منابع ییيعی بود. بخش عمده رویکرد نرریه 

ها از   ست. این دادها ها  دادهتحليل  و تجزیهبنيانی در حوزه 
شووند.    دار موی   تحليول و معنوی   ،زاویه دیود پاسوخگویان  
ریه بنيانی بر مینای سه ها در نر  ساختار اصلی تحليل داده

شوويوه کدگووذاری بوواز، کدگووذاری محوووری و کدگووذاری 
در اسوت کوه    فرایندی ،انتخابی است. منرور از کدگذاری
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ای در کنوار    تازه شکل بهسازی و   ها تجزیه، مفهوم  آن داده
سنجش برای  .(Jalili, 2009) شوند  یکدیگر قرار داده می
اعتیاریابی بوا   -2 شد:استفاده روش قابليت اعتماد از سه 

سوازی و    کدگوذاری، مفهووم  ، روشدر این : مميزیروش 
حوزه منابع ییيعی  انمتخصص نرارت با استخراج مقوالت

علموی رشوته   هيئوت  تعدادی از اعضواء  و  زیست محي و 
و  زیسوت  محوي   ينهزم درشناسی با تجربه فعاليت   جامعه

بررسوی  روش اعتیاریابی بوا   -7. انجام شد توسعه پایدار
افوراد  ) کننودگان  مشوارکت توس  اعضاء: در این شيوه از 

( شوده بوود  هوا مصواحیه    بوا آن تر   پيشبومی و محلی که 
های کلی را ارزیوابی کننود و دربواره      تا یافته خواسته شد

ای تحليلی:   اعتیاریابی مقایسه -3 نرر دهند.ها  آنصحت 
حصول  منرور بهها نيز   ها با متن خام مصاحیه  مقایسه یافته

اعتیار های   روشاز دیگر   یکیایمينان از اعتیار پژوهش، 
  بود.

 
 نتایج

نفر مصاحیه شود   37با درمجموع  رو  پژوهش پيشدر 
نفور   37. از ميوان  نود نفر مرد و چهار نفور زن بود  71که 

و یازده نفر سال  مياننفر  22شونده، دو نفر جوان،   مصاحیه
بوا  نفور   28سوواد،    نوه نفور بوی    ،مسن بودند. از این تعداد

بوا  تحصيالت کمتر از دیپلم، سه نفر دیوپلم و چهوار نفور    
نه نفور  اگرچه . (2)جدول  بودنددیپلم بيشتر از تحصيالت 

بوا مطالعوه    بودند، اما شونده مصاحیه بين افرادسواد در   بی
سوواد،    بی نفعان ذیتا از بين  شدمقدماتی و هدفمند سعی 

در داشوتند،  افراد مطلع و آگواه کوه قودرت بيوان خووبی      
ایون افوراد    ،دیگور سووی   از. داده شووند مصاحیه شرکت 

کوه تجربوه زنودگی و    بودند  نفعان ذیاز  توجه قابل یبخش
  .اشتد در روند پژوهش ای   کننده تعييننقش تفکرشان نوع 

 
 دگاننکن ای مشارکت   مشخصات زمینه -1 جدول

 تحصيالت جنس سن متغير

 دیپلم از بيشتر دیپلم دیپلم کمتر از سواد بی مرد زن سال 12 از بيشتر سال 13تا  38 سال 31 تا 71 

 0 3 28 2 71 0 22 22 7 تعداد

 37 37 37 کل جمع

 

هوای    ها و تهيه ليسوتی از داده   همه مصاحیه انجامپس از 
های تحليل در رهيافت نرریه بنيانی،   خام، با استفاده از رویه

ها و قضوایای نروری     و مفاهيم، مقوله شدندها کدگذاری   داده
کدگووذاری  فراینوود. در روش نرریووه بنيووانی، ندسوواخته شوود

کوه   شوود  انجام میمحوری با استفاده از یک مدل پارادایمی 
، شوورای  ای زمينووهشوورای  لووی، پدیووده، متضوومن شوورای  عِ

بوا   رو پيشگر، راهیردها و پيامدها است. در پژوهش   مداخله
هووا و مفوواهيم موجووود، چنوودین پدیووده   دادهتحليوول  و تجزیووه

ای   حاشويه " تووان بوه   ها می این پدیده ازجمله .شدشناسایی 
 "جویی فوردی  نفع"، "نفعان ذیتضاد "، "شدن فرهنگ محلی

مرکزیوت و   بوه  باتوجه. درنهایت، اشاره کرد "قوانين میهم" و

فقودان  " ای خاص با عنووان   هایی که بيانگر مقوله  تکرار داده
. مقوله مرکزی انتخاب شد عنوان بهبود، این پدیده  "نهادمندی
شناسوایی و   در ارتیاط با آن ی دیگرها  مقولهمفاهيم و  سپس
 مقولوه کوه     هایی  بخشی از داده 7در جدول . شدندبندی   ییقه

 است.   ذکر شده، ند)فقدان نهادمندی( را بازنمایی کرد مرکزی
اراجه شد. این  ییقه اصلی 22 در پژوهشهای نهایی   یافته
مرکوزی،   مقولوه عنووان   بوه  "فقدان نهادمندی " ها شامل ییقه
منوابع   تیریدر مد جانیه یکو  نیياز باال به پا یريگ ميتصم"
 بورهم " ،"و بوا دولوت   گریکود یبا  نفعان ذی تضاد" ،"یعيیی

شدن  یتجار فرایند"و  "خوردن ساختار قدرت در روستاها
، "یاجتموواع یگووانگيب"شوورای  علووی،  عنوووان بووه ")بووازار(
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شرای   عنوان به "یقوم فرهنگ خرده"و  "یاجتماع هیسرما"
 "فقور منوابع ییيعوی   "و همچنين  "نفعان ذیفقر "گر،   مداخله

، "خواهی یارانه"، "خواهی حمایت"ای،   عنوان شرای  زمينه به
 نادیوده "، "عدم تالش برای تغيير" ،"پذیرش وضعيت فعلی"

 عنوان راهیردهوا  به "گرفتن مجانی سواری" و "مسئله گرفتن
کوم شودن   "، "های منوابع ییيعوی    عدم مشارکت در یرح"و 

افرایوی از   بورداری  بهوره " ،"حساسيت نسیت به منابع ییيعی
پيگيری منافع فردی در برخوورد بوا منوابع    " و "منابع ییيعی

این  .ندفرعی متعدد بود های  ییقهبا  هاعنوان پيامد به "یییيع
 و 3شوده در جودول     الگوی پارادایمی اراجوه  براسا  ها  ییقه
ساختار مشارکت مردم بومی حووزه آبخيوز یيیوی     ،2شکل 

  .کردندسرحدی شرقی در منابع ییيعی را مشخ  
 

 کردند می آشکاررا  یفقدان نهادمند یدهکه پد هایی  داده از برخی -2 جدول

 (افراد با مصاحیه)متن  خام های داده

 شتريهستند و ب رشيگيپ ،کنند خود را دنیال می یشخص منافع که بانفوذ یافراد تعداد فق  که دارد وجود منطقه کل در یعيیی منابع یتعاون کی»

 درگذشته» ،«.رديکمک کند و پشت ما را بگ یکی. میندار یحساب درست سواد و ميهست ییروستا ما» ،«هست. یفق  اسمشان در تعاون یاهال

 ها  هم به سنت ی. کسستياز آن رسم و رسومات ن یخیر گریاما االن د کرد، یمبود که مردم را دور هم جمع  یو عرف محل رسوم و  آداب یبعض

 از» ،«.میدار یمشکالت چه مينيبی که شوند  یدور هم جمع نم . افراد اصالًشناسد  یم را گرانید ،خودش ازين حد در فق  یهرکس» ،«.ندارد یتوجه

 ایراف را نفر 23 بتواند که یکس» ،«.باشدکاره  همه دیبا اريده که شد نیا همهو ذهن  فکر ،شد باز روستا نیا در اريده و شورا یپا که وقتی

 را آن قدرت و توان که کنم  یم احسا  کارها یبعض در» ،«.است شده یسر خودش یبرا کس هر و شود ینم دايمحل پ نیدر ا کند، جمع خودش

از  ام  یبا من که کل زندگ دیچگونه توقع دار ،ندارند یازيبه منابع ن یمال ازنررکه  یافراد» ،«.رميبگ کمک دیبا یکس چهاز  دانم  ینم و ندارم

 تا شود ارسال ها آن یبرا یکه گزارش مانند میو منترر  ستنديجنگل نفکر  به مسئوالن» ،«کنند. یهمکار شود،  یم نيتأم یو دامدار یکشاورز

 و پاسگاه به کار سرعت به د،یايب شيپ یعيیی منابع با یاهال ای باهم یاهال نيب یاختالف اگر» ،«.دهند انجام یخال و خشک یبررس کی تیدرنها

 هنگام» ،«.شود  یم اراجه ما به یایالعات مورد نیا در نه و دارم یایالع یعيیی منابع یها  یرح و نيقوان از نه من» ،«.شود  یم دهيکش دادگاه

 «.کنند  یم کن یشهر را زيچ همه و آورند    یم هجوم ییروستا تا یشهر از ثروتمند تا ريفق از یمرتع اهانيگ و یجنگل محصوالت برداشت
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 ها داده از مستخرج های  مقولهو  یممفاه -3 جدول
 مقوله هسته نوع مقوله ها همقول مفاهیم

، حمایت نکردن مردم محلی از ها  گیری تصمیمکاره بودن دولت در   طبیعی، همهگذاری دولت در منابع   قانون

های دولتی با مردم   ضعیف دستگاهارتباط  فقدان نیروهای دولتی حافظ منابع در منطقه، های دولتی،  طرح

 ها  حوزه آبخیز هنگام اجرای طرح مؤثربومی، درنظر نگرفتن جمعیت 

از باال به  گيری يمتصم

در جانیه  یک پایين و

 مدیریت منابع ییيعی

 لیعِ

فقدان نهادمندی
 

 به دولت در نفعان ذیازحد  بیش یاتکا سفیدان و رهبران محلی،  از بین رفتن نفوذ ریش

 های دولت  ، وابسته شدن به پرداختها  گیری تصمیم

برهم خوردن ساختار 

 قدرت در روستاها
 لیعِ

مجوز به برخی افراد بانفوذ در اعطای تبعیض در  از منابع طبیعی، نفعان ذینابرابری در برخورداری 

محدود کردن مردم محلی در استفاده از منابع طبیعی، تضاد منافع فردی در مقابل منافع منابع طبیعی، 

های خوراکی و دارویی، وابستگی مردم محلی به منابع،   برداری گونه  جمعی، جلوگیری از بهره

 یک وظیفه ملی عنوان بهاهمیت یافتن حفظ منابع  های دولتی،  با دستگاه نفعان ذیارتباط بعضی از 

محلی با  نفعان ذیتضاد 

 یکدیگر و با دولت
 لیعِ

گرایی بین روستائیان، فقدان تنوع در اقتصاد   رواج روحیه مصرف بازار خوب گیاهان دارویی،

پرسود بودن کشت مرکبات برای مردم روستایی، تمایل نیروی کار جوان روستایی به تجارت، 

 نفعان ذی برای محلی، اشتغال خارج از روستا

تجاری شدن اقتصاد 

 روستایی
 لیعِ

 نفعان ذیکار روزمزدی  بودن سطح زیر کشت کشاورزی،کم بودن متوسط درآمد مردم بومی، کم 

 های فصلی روستائیان، فقدان منابع کسب درآمد جایگزین محلی، مهاجرت
 ای زمينه اقتصادی مردم بومیفقر 

ناچیز بودن درآمد  ،یپرمشترطبیعی، کمیاب شدن منابع دالیل  بهکاهش ارزش اقتصادی منابع 

 های گیاهی  کنی گونه روستائیان از منابع، قطع درختان و ریشه
 ای زمينه ییيعی فقر منابع

های نوین   عدم باور به شیوهگرایی افراطی،   تعصب جنسیتی و عدم باور به مشارکت زنان، درون

گرایی شدید، ترجیح منافع آنی بر منافع بلندمدت، تقدیرگرایی و   خانواده فقدان فردگرایی، ،مشارکت

 همدلی فقدانتصور خیر محدود، 

 گر مداخله قومی فرهنگ خرده

اعتمادی   های دولتی، بی  اعتمادی نسبت به طرح  ، بیمعدودای   قدرت در اختیار عدهزیاد تمرکز 

بودن خصومت پنهان زیاد اعتمادی نسبت به اثربخش بودن همکاری،   بی نسبت به یکدیگر، نفعان ذی

 ها  طایفهها و   در بین تیرهزیاد ، تنش اجتماعی نفعان ذیدر بین 

 گر مداخله سرمایه اجتماعی ضعف

قدرتی،   احساس بیتوجهی نسبت به سرنوشت یکدیگر، ناتوانی در تغییر دادن وضعیت فعلی،   بی

 بودن کنش، پذیرش وضعیت موجود تأثیر  احساس بی
 گر مداخله بيگانگی اجتماعی

وام، دادن کارت عضویت، استخدام اعطای محافظت از منابع طبیعی، منظور  الزحمه به حقپرداخت 

 .کشی برای ما وصل کند  حفاظت از منابع، دولت باید گاز و آب لولهمنظور  به
 راهیرد خواهی یارانه

 

 ،توانیم کاری کنیم، اگر پای کار بیایند  نمیتنهایی  بهدولت باید حمایت کند، دولت باید فکری کند، 

 .، یکی باید دست ما را بگیردخواهند می ما هم هستیم، اگر دولت بخواهد مردم هم
 راهیرد خواهی حمایت

هم وضعیت درگذشته ، آید  برنمیی بر من ندارد، کاری از دست من تأثیر، است چیزی اتفاق نیفتاده

 .ندارد جنگلبا االن کاری همین بود، کسی 
 راهیرد نادیده گرفتن مسئله

برداری افراطی از منابع طبیعی، کم   های آبخیزداری، بهره  انگیزه بودن برای عضویت در تعاونی  بی

، صاحب بیشدن حساسیت نسبت به منابع طبیعی، عدم تالش برای تغییر، تبدیل شدن منابع به ملک 

 بیگانگی از طبیعت

در  عدم مشارکت

 حفاظت از منابع ییيعی
 پيامدی
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 یعیمنابع طبحفظ مشارکت در  یمیمدل پارادا -1 شکل

 

 بحث
با هدف شناسایی الگوهای فرهنگی و رو   پيشپژوهش 
مشارکت مردم بومی حوزه آبخيز گذار بر تأثيراجتماعی 

یيیی سرحدی شرقی در حفظ و مدیریت منابع ییيعی 
پژوهش این های   یافتهجنگل انجام شد. ویژه  به شونده تجدید

در قالب ابعاد مدل  ،که با روش نرریه بنيانی تحليل شدند
 "فقدان نهادمندی"هستند.  اراجه  قابلپارادایمی این نرریه 

برای مشارکت در حفظ منابع ییيعی  مرکزی عنوان مقوله  به
فقدان نهادمندی در حوزه منابع ییيعی  مقوله شناسایی شد.

محلی خودیاری    سازمانیک بيانگر وضعيتی است که در آن 
 با یمحل ممرد متقابل یها  ارتیاط ،داویلیانه یور بهکه 
 و یزندگ  یشرا بهیود با هدف را   یعيیی منابع و گریکدی

نتایج این  .ندارد وجود دهد، ونديپ یعيیی بعمنا از حفاظت
فقدان نهادمندی و ضعف نهادهای که  دادپژوهش نشان 

ای از عوامل پيچيده،      خودیار محلی حاصل مجموعه
 .هستندمتقابل    تأثيربا و تنيده  درهم

 مانندای   شرای  زمينه ،شرقی حوزه آبخيز یيیی سرحدی
های   . این ویژگیداردفقر منابع ییيعی  نيزو  نفعان ذیفقر 

درباره  نفعان ذیساز گونه کنشگری و بينش  زمينه ،ساختاری
ها   منابع ییيعی در این حوزه جغرافيایی است. تحليل داده

لی در شرای  عِ عنوان بهها   ویژگی ای از  مجموعهکه نشان داد 
مرکزی که همان فقدان نهادمندی برای  مقولهگيری   شکل

نقش توانند   میمشارکت در حفظ منابع ییيعی است، 
های شرای    مقوله ترین مهم ازجمله کننده داشته باشند.  تعيين

در  جانیه  کیو  نیياز باال به پا یريگ  ميتصمتوان به   میلی عِ
 و با دولت، گریکدیبا  نفعان ذی تضاد ،یعيمنابع یی تیریمد

 یتجار فرایندو  خوردن ساختار قدرت در روستاها برهم
درباره  رو پيش پژوهش های  . یافتهکرداشاره  شدن )بازار(
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با مدارانه  جانیه یکاز باال و تمرکزگرایی  گيری نقش تصميم
 Richards (2222،) Rafiei-Rad های  پژوهشنتایج 

(7333،) Farhadi (7322و ) Vosoughi  وMohammadi 
 داری تجاری )بازار(  سلطه سرمایههمخوانی دارد.  (7323)

در منایق روستایی و عشایری حوزه آبخيز یيیی سرحدی 
که اقتصاد معيشتی جای خود را به اقتصاد ه شرقی باعث شد

بومی باعث کاهش   زیست ازنررها   این دگرگونی .بازاری دهد
 .محصولی شدن روستاها شده است  تنوع در ییيعت و تک

سنتی نيازهای یور  بهاجتماعی و  ازنررییيعتی که  ،همچنين
به ییيعتی برای تهيه  ،کرد  می برآوردخانوار و اجتماع را 

شده است.  تیدیل و کسب درآمدشهری و صنعتی حتاج یما
نيازهای جوامع  تأمينکمکی به  تنها نهشده   ییيعت تجاری

 آمدن نقدینگی در جامعهوجود  بهروستایی نکرد، بلکه باعث 
که امور ه نقدینگی باعث شدافزایش  ه است.شد محلی

صورت فردی انجام شود و مردم بومی حوزه آبخيز با تقیل   به
های اجتماعی مشارکت     از هزینه جای ممکنهایی تا   هزینه

این  .کننديعی امتناع در نهادهای جمعی مدیریت منابع یی
 عدمروحيه کنش جمعی مردم محلی و باعث تضعيف  فرایند
پيونددهنده مردم با یکدیگر های خودیار   گيری سازمان  شکل

با  "شدن تجاری فرایند"مقوله و منابع ییيعی شده است. 
همخوانی دارد  (7321) همکارانو  Darijani پژوهشنتایج 

های حفاظت از   در برنامه نفعان ذیکاهش مشارکت  که بيانگر
های تجاری و   به سياستحد از يشبتوجه در اثر منابع ییيعی 

 . بودمحورانه   منفعت
ای   ای و شرای  مداخله  ، شرای  زمينهعِلیدر کنار شرای  

در ای و تکميلی )تشدیدی(   نقش پایه ترتيب بهتوانند   می
برای حفظ  نفعان ذیگيری فقدان نهادمندی در مشارکت   شکل

های استخراجی   مقوله ترین مهماز  منابع ییيعی داشته باشند.
 یاقتصاد فقری و عيفقر منابع ییتوان به   ای می  شرای  زمينه
. این دو متغير، متغيرهای ساختاری کرداشاره  یمردم بوم

محور  -ساز ضعف کنشگری توسعه  توانند زمينه  هستند که می
در این  ها  این مقولهاهميت در اجتماعات محلی باشد. 

همخوانی  (7321) و همکاران Salehpourبا نتایج  پژوهش
 فرهنگ خردهی و اجتماع هیسرمای، اجتماع یگانگيبدارد. 

گيری ضعف   گر در شکل  شرای  مداخلهترین  مهمی از قوم
حفاظت از  منرور بهمحلی  نفعان ذینهادمندی در مشارکت 
به مدل   باتوجه. ندبود مطالعه موردمنابع ییيعی منطقه 

، متغيرهای سرمایه اجتماعی ،ها  استخراجی از مصاحیه
قومی برای واکاوی رفتار  فرهنگ خردهو  بيگانگی اجتماعی

اهميت مهم  ،های حفظ منابع ییيعی  کنشگران محلی در برنامه
و بنيانی دارد. پردازش معنایی و اراده برای مشارکت در این 

های ارتیایات   تواند از شیکه  ها تا اندازه زیادی می  برنامه
که در به کنشگران دولتی و غيردولتی محلی و ميزان اعتماد 

فعاليت دارند،  زیستی محي های اقتصادی، اجتماعی و   زمينه
 Ostrom (2221،) یافته با نتایجاین سرچشمه بگيرد. 

Rafiei-Rad (7333 )و Khedrizadeh (7322) و همکاران 
ها و   گذاری  از سياست نااميدانهارزیابی دارد. همخوانی 

در اجتماع  زیستی محي اقدامات اقتصادی، اجتماعی و 
را برای  ازخودبيگانگیای از واگرایی، انفعال و   محلی گونه

تواند نقش   سهم خود می  دهد که به  محلی شکل می نفعان ذی
ای )تشدیدی/ تکميلی( در ضعف نهادمندی مشارکت   مداخله
این محلی برای حفظ منابع ییيعی داشته باشد.  نفعان ذی

 نفعان ذیکه انفعال  Sharma (2222) پژوهشیافته با نتيجه 
های محلی   ها در برنامه محلی را در کاهش مشارکت آن

 دانست، همخوانی دارد.  می مؤثرمنابع ییيعی حفظ 
فقدان نهادمندی، مردم محلوی انفعوال    مقولهدر چالش با 

تا با اتخاذ راهیردهایی ماننود   يدندکوش  میبلکه  ،پيشه نکردند
هوای    خواهی و در بعضی مووارد کونش    یارانه ،خواهی  حمایت

مشارکت نفع  بهفردی هميارانه بر موانع غلیه کنند و شرای  را 
موا آنچوه اتخواذ و    ا ،در حفاظت از منابع ییيعی تغيير دهنود 

شورای    ،دهود   قرار می تأثيراثرگذاری این راهیردها را تحت 
ضوعف سورمایه    ،گری همچوون بيگوانگی اجتمواعی     مداخله

خووواهی و   یارانووهقووومی اسووت.  فرهنووگ خووردهاجتمواعی و  
توالش کنشوگران بورای رهوایی از     معنوی   بوه خواهی   حمایت
فقدان نهادمندی ایجاد شده  مقوله دليل بههایی است که   چالش
پذیرش وضعيت فعلی و عودم توالش بورای تغييور     اما ، است

انفعووال و  دهنووده نشووانتوووان   موویرا وضووعيت کنووونی  
 نفعوان  ذیدر پرتوو ایون دو ویژگوی     .گرایی دانست  سرنوشت
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 ،برآوردهوای نامناسوب و کوم پنداشوتن تووان خوود       علت به
تحوول  گونوه  هرهوا   آن ،همچنوين  .برای تغيير ندارند ای  اراده

سرنوشووت حتمووی  عنوووان بووهیووا ناخوشووایند را  دخوشوواین
 کننود  تالشوی نموی   پذیرند و بورای تغييور یوا تعودیل آن        می
(Sharma, 1999; Darijani et al., 2018) . 

  بهای   و مداخله عِلیای،   مجموعه شرای  زمينه
 درزمينهمرکزی ضعف نهادمندی  مقولهگيری   شکل

این  .است منجر شدههای حفاظت از منابع ییيعی   سياست
مرکزی در قالب راهیردهایی عملياتی و اجرا شده  مقوله

 شکل بهمرکزی  مقولهاست. پيامد اجرای راهیردهای 
های رفتاری و شناختی در اجتماع   ای از ویژگی  مجموعه
نمود پيدا کرده است. بازتاب یافته و  موردمطالعهمحلی 
عدم مشارکت در توان به   پيامدها می ترین مهم ازجمله
نسیت به منابع  تيشدن حساس کمی، عيمنابع یی یها  یرح
از منابع  یافرای یبردار  بهره، عتياز یی یگانگيبی، عيیی
ی عيدر برخورد با منابع یی یمنافع فرد پيگيریی و عيیی

توان شکل عملياتی و پيامدی   . این موارد را میکرداشاره 
حفظ منابع ییيعی در اجتماع محلی  درزمينهضعف نهادمندی 

پيامدهایی که در این تحليل شناسایی و  دانست. مطالعه مورد
 Ostrom (2221،)های   پژوهشبا نتایج  ،بندی شدند   دسته

Richards (2222)، Sharma (2222،) Farhadi (7322،) 
Rafiei-Rad (7333،) Zand Razavi (7323،) Vosoughi 

 و همکاران Mohammadi (7323،) Khedrizadehو 
(7322)، Darijani و  (7321) همکاران وSalehpour  و

 .همخوانی دارد( 7321) همکاران
 Hardin (2281)با نرریه رو   پژوهش پيشهای   یافته

و  زیست محي نقش افزایش جمعيت در تخریب مورد در
های حفظ منابع ییيعی   ضرورت مشارکت دولت در برنامه

در منایقی که که دهد   نشان میاین نرریه  .هماهنگی دارد
و فقر و مشکالت فزاینده اقتصادی در  دارندضعف نهادمندی 

گيری   های فرهنگی و اجتماعی محلی مانع شکل  کنار ویژگی
که شود، ضرورت دارد   یم نهاد مردمهای   ها و فعاليت  سازمان
 ،یکی از کنشگران تا آستانه توانمند شدن عنوان بهدولت 

ها در چنين  های آن نهادمندی کنشگران و تثیيت فعاليت

 هایی مشارکت داشته باشد. برنامه
ای از شرای    مجموعهتوان گفت که   در تحليل نهایی می

آبخيز یيیی ای در روستاهای حوزه   ای و مداخله  ، زمينهعِلی
که  است گيری وضعيتی شده  سرحدی شرقی موجب شکل

توان آن را فقدان نهادمندی در مدیریت و نگهداری منابع   می
 محلی کنشگران انسجامی  بی و وضعيت این. ییيعی دانست

 نرامشده تا  موجب( یمحل یو حقوق يقیحق نفعان ذی)
شناسی،   مدیریتی و رفتاری کارآمد برای پایش، آسيب

ریزی، توانمندسازی کنشگران محلی و ترميم   برنامه
 نوعی ،های احتمالی وجود نداشته باشد. این وضعيت  کاستی

از روزمرگی همراه با انفعال و بازتوليد رفتارهای تخرییی 
 اقتصادی، فقر پيرامون منابع ییيعی را در پی داشته است.

 و دولتی نهادهای نادرست های  ياستس ی،قوم فرهنگ خرده
 مانند اجتماعی و فرهنگی های  ویژگی از ای  مجموعه
 ينب یو وجود فاصله اعتماد نفعان ذیانفعال  گرایی،  سرنوشت

و  یدولت ی( و نهادهايقیو حق ی)حقوق یمحل نفعان ذی
 روزمرگی و برنامگی  بی انسجامی، بی موجب عمومی
 در ییيعی منابع و زیست  محي  به نسیت محلی نفعان ذی

 .استشده  مطالعه مورد محلی اجتماع
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Abstract 

    Participation of local communities plays a significant role in preserving natural resources. 

The purpose of this study was to analyze the cultural and social patterns of local people´s 

cooperation in the preservation and management of renewable natural resources as well as the 

emphasis on internalization and findings on background conditions and causal factors affecting 

this. To this aim, the Grounded theory was used. The categories and theorems were constructed 

by means of three-step coding of the concepts. Sampling was used for a deep interview with the 

association of 32 subjects. Interviewees were composed of stakeholders and users of natural 

resources. The findings showed non-internalization is the hub of the study, which was due to 

focused decisions, the chaos of power structure in villages’ economy trading, the natural 

poverty of local people, the lack of social investment, social alienation, and tribal micro-

cultures. Dominating endeavors of local communities in such conditions include asking for 

support and the development of subsidy-seeking spirit and ignorance. Each of these 

abovementioned procedures bears consequences, including non-cooperation of natural resources 

schemes, reducing sensitivity to declining natural resources and alienation to nature, excessive 

exploitation of natural resources, following individual interests in the face of natural resources. 

Based on the findings of this study, macro- and micro-scale factors in one interaction have 

resulted in the lack of organized participation of indigenous and local stakeholders in the 

conservation and management of renewable resources. 

 

Keywords: Social alienation, alienation from nature, support seeking, collective action, 

individual interests, institutionalization.  

 
 


