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لیذاری   اهادی در سیاست این امر تقویت هماهنگ  و ااسجام بین ای موفق منابع طبیع  یاری کنند. الزمة لری یبکه تصدی

 منابع طبیع  است.
 

لیذاری   های خشک زالرس، سیاسیت  ای، جنگل لری یبکه تصدی ، اجتماع ةیبک لیتحی ،ااسجام اهادی واژگان کلیدی:
 . مشارکت تیریمد ای، منطقه

                                                      

 02632223044 تلرن: نویس؛دة مسئول Email: mehghorbani@ut.ac.ir   

 چکیده

17/1/1393 

31/2/1393 

 623-615ص



 1394، پاییز 3رة ا، شم68های چوغ، مجله م؛ابع طبیعی ایران، دورة  ی؛گل و فرآورده  
 

616 

 مقدمه
های متمرکز و منسجم بین اهادهای دولتی  در   فعالیت

وح م تیی ، بیرای دسیتیاب  بیه توسیعة یاییدار،       سط

لیذاری و   ضروری است. تأکید بیر رویکیرد سیاسیت   

مدیریت از باال بیه ییایین منیابع طبیعی  جهیت حیل       

ای و بییاالتر  هییای سیاسییت  در سییطوح منطقییه بحییران

. ایجاد تشیکیالت اهیادی مناسیب    [1]مناسب ایست 

لیذاری منیابع طبیعی  در     برای حل مشکالت سیاست

لیری   توااد از طریق مفهوم تصدی چندلااه م سطوح 

 [.2]ای منابع طبیع  حل یود  یبکه

 ییود   می  موجب اگر  ب ش ااکارآمد یساختارها

 ادایته وجود اادرکاران دست نیب ااسجام و  هماهنگ

 از شیب یبردار بهره یبغا  تیوضع نیچن ةجیات. باید

 یایی یو یندهایفرا یناخت در  ااتواا و منابع تیظرف

 نیچن ةادار یبرا دااشمندانتازل ،  به. است ستمیوساک

 یجیا  بیه  را  عیطب منابع یلر یتصد یالگو  تیوضع

. ااید  دهکیر  شنهادیی  دولت تیحاکم ای تیریمد یالگو

 کیه  دارد داللیت  امر نیا بر «لری تصدی» ةواژ اطال 

 را یزیی چ چیه  نکیه یا از اظر صرف ی تیریمد موضوع

 و تحکیم  از یعار و هیسو چند  موضوع ی یود یامل

 عوامیل  کیه   طیییرا  در و اسیت   رسیم  هایدستور

 و ستیا گریباز کی اریاخت و دست در فقط رلذاریثأت

 قیی عال و ها ی توااا با اادرکاران دست از یادیز تعداد

در  .[3] ییود   می  لرفتیه  کار هب ااد نیآفر اقش متفاوت

هیای ایوین  بیرای تحیییل      لری، روش الگوی تصدی

آفرینان متعدد معرفی  ییده و بیدین     بازیگران و اقش

هیای ییچییده،    ترتیب امکان بررس  و کنتیر  سیسیتم  

[. در 4منظوره فراهم آمیده اسیت ]   وجه ، و چند چند

لری منابع طبیع ، مسیائل اجتمیاع  از    الگوی تصدی

ذیر و سیازلار و  یی  طریق ایجاد سازوکارهای ااعطیاف 

اایدرکاران تسیهیل ییده و بیه      همکاری مییان دسیت  

 یود. ها رسیدل  م  ابهامات میان آن

ای  لریِ ییبکه  اساس مطالعات سازماا ، تصدی بر

لذاری در بین کنشگران متفیاوت   بر تعامالت سیاست

بنییابراین، بییرای  [.5]در سییطوح م تییی  تأکییید دارد 

عی ، ایجیاد ییبکة    دستیاب  به توسعة یایدار منابع طبی

لیذاری امیری    منسجم بین کنشگران م تی  سیاسیت 

 [.6]رود  یمار م  ضروری به

میدیریت  »، 1«میدیریت جیامع  »مفاهیم  از لبییل  

بر کیاربرد رویکیرد    3«مدیریت مشارکت »، و 2«تطبیق 

لیذاری   منزلة یک روش و ابزار در سیاست ای به یبکه

 [.8؛ 7]و مدیریت منابع طبیع  تأکید داراد 

لیذاری بیر دخییل     ای در سیاسیت  رویکرد یبکه

کردن کنشگران م تی  در حفاظیت و احییای منیابع    

هیای   طبیع  در راستای مقابیة بهتر با ییچیدل  سیستم

ای و  کند. کیاربرد رویکیرد ییبکه    اکولوژیک تأکید م 

اگری در مطالعات و همچنیین در عمیییات     ب ش  فرا

نیابع طبیعی    ها برای میدیریت یاییدار م   کردن سیاست

جهت دسیتیباب    [.10؛ 9]مورد تأیید لرار لرفته است 

ای اییاز اسیت مییزان ااسیجام      به توسعة یایدار منطقه

لییذاری تقویییت یییود.   اهییادی در یییبکة سیاسییت 

همچنین، در دستیاب  به توسعة یایدار و تدوین براامة 

ییذیری در   ای، بایید ااعطیاف   لری ییبکه  عمل تصدی

ی و همچنین میزان ااسیجام  لذار درون یبکة سیاست

 [.10]و هماهنگ  تقویت یود 

 و  اجتمیاع  ابعیاد  ةمطالع لذیته، ةده نیچند از

 و هیا  جنگل جمیه از ، عیطب منابع تیریمد در  ااساا

 سییا  چنیید در. اسییت افتییهی توسییعه و رییید ،مراتییع

                                                      
1. integerated management 

2. adaptive management 

3. co-management 
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هیای   ییبکه  اقیش  بیه  توجیه  خاص، طور به لذیته،

 منابعلری  تصدی  ااساا ی  اجتماع ابعاد در  اجتماع

اسیاس مفهیوم    بر .است لرفته لرار توجه مورد  عیطب

مدیریت مشیارکت  منیابع طبیعی ، یکی  از بازوهیای      

رییزی فراینید میدیریت     لیری و براامه اساس  تصمیم

دولتیی  مییرتبط بییا  مشییارکت  اهادهییای دولتیی  و غیییر

 های طبیع  است. عرصه

طور که ایاره ید، ضیرورت دارد براسیاس    همان

ای، اهادهیای میرتبط بیا میدیریت      لری ییبکه  تصدی

لیییری  مشییارکت  منییابع طبیعیی  در فراینیید تصییمیم  

 در منابع طبیع  تیریمد ساختار مشارکت داده یواد.

 کیه  کنید   م تیتبع  مراتب سیسیه ساختار کی از رانیا

 سطوح ای ها اسیمق جمیه از د؛دار  متفاوتی ها اسیمق

 سیطا  نیتر نیییا در که  محی ،یا منطقه ، استاا ، می

 ،سیطا  هیر  در. ااید  لرفتیه ی جا مراتع از برداران بهره

 افیراد  با طرف کی از که لرفته لرار  متنوع کنشگران

 ایی  افیراد  بیا  گیر ید طیرف  از و خود اسیمق داخل در

 نیی ا اساس بر. داراد ارتبا  گرید سطوح در کنشگران

 گریکییدی بییا افییراد متقابییلی هییا کیینش و ارتباطییات

  مشیارکت  تیریمید  سیاختار  در  تمیاع اجی ها یبکه

 توجه با داراد اعتقاد محققان [.11] است لرفته یکل

 در متنیوع  کنشیگران  و  مراتب سیسیه سطوح وجود به

 اساسییاً  ااسییاا جوامییع و  طیییمحی هییا سییتمیس

  عی یطب منیابع   مشیارکت  تیریمید  وی لیذار  سیاست

 [.12] است دهیچیی و دیواری کار

یناخت  برای بررسی    ک  از رویکردهای جامعهی

 ة، تحییییل یییبکو اهییادی اجتمییاع  ةهییر اییوع رابطیی

 ةرویکرد تحییل یبکه به مطالع[. 13] است 1اجتماع 

                                                      
1. Social Network Analysis (SNA) 

چگواگ  الگوی روابط متقابل بین کنشگران م تی ، 

تواانید کیفییت    افعان و اهادهای م تیی  کیه می     ذی

ثیر لرار أت منابع طبیع  را تحتلری  تصدیمدیریت و 

الرچه کیاربرد والعی  تحیییل     [.14] زدیردا دهند، م 

اجتماع  در مدیریت مراتع کمتیر میورد توجیه     ةیبک

 ةمدیریت مشارکت  منابع ییک اقطی  ، لرار لرفته است

 .های اجتماع  است  یروع برای درک اقش یبکه

روابیط بیین    ةاجتمیاع  بیر مطالعی    ةتحییل ییبک 

د. تحیییل  کنی  کنشگران و الگوی این روابط تمرکز م 

یناخت  در  یک رویکرد جامعه منزلة تماع  بهاج ةیبک

 ةلذاری منابع طبیعی  و مطالعی   ریزی و سیاست براامه

در چند سا  اخییر   2اکولوژیک  ی های اجتماع  سیستم

 [.14؛ 9؛ 8] ن لرار لرفته استامورد توجه محقق

ای در  لذاری ییبکه  این تحقیق بر کاربرد سیاست

مییدیریت درک بهتییر روابییط بییین اهییادی مییرتبط بییا 

هییای خشییک زالییرس در مییرز   اکوسیسییتم جنگییل

 کند. جغرافیای  یهرستان بویراحمد تأکید م 

 شناسی تحقیق روش

 شده مطالعه ةمعرفی منطق -
استان کهگییویه و  یرل  یهرستان بویراحمد در یما 

مرکز آن یهر یاسیو  اسیت.    کهبویراحمد والع یده 

بیه   ر یی این یهرستان از یما  به استان اصفهان، از 

به یهرستان کهگییوییه و ییهر    غرباستان فارس، از 

دهدیت و از جنوب به یهرسیتان اورآبیاد از اسیتان    

 51در بویراحمید  ییود. یهرسیتان    فارس محدود م 

 ةدلیق 40درجه و  30و  طو  یرل   ةدلیق 36درجه و 

متری از سطا درییا   1870ارتفاع  در یمال  و عرض

  والع یده است.
                                                      
2. Social – Ecological systems 
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 های خشک زاگرس ای در شهرستان بویراحمد مرتبط با مدیریت مشارکتی جنگل منطقه ی نهادهایماسا .1 جدول 

 اام اهاد مرتبط ردی 

 احمد ادارة امور عشایر بویر 1

 ادارة منابع طبیع  و آب یزداری بویراحمد 2

 مدیریت جهاد کشاورزی بویراحمد 3

 داران استان ااجمن صنف  مرتع 4

 راحمدکمیتة امداد بوی 5

 بسیج عشایری بویراحمد 6

 ادارة دامرزیک  بویراحمد 7

 بویراحمدای  منطقهادارة آب  8

 ادارة تعاون، کار و رفاه اجتماع  9

 احمد اقل و یایااة یعبة بویر و امایندل  سازمان حمل 10

 احمد ادارة بر  بویر 11

 احمد یرکت تعاوا  زابورداران بویر 12

 احمد بویر ادارة محیط زیست 13

 احمد ادارة آموزش و یرورش بویر 14

 محیط  داا مؤسسة زیست 15

 احمد یورای عشایر بویر 16

 یورای اسالم  روستای لنجگان 17

 احمد دادلستری بویر 18

 احمد فرمااداری بویر 19

 احمد ادارة لاز یهرستان بویر 20

 بیمة کشاورزی بویراحمد صندو  21

 داران لرلو تعیرکت تعاوا  مر 22

 ادارة میراث فرهنگ  بویراحمد 23

 ادارة بنیاد مسکن بویراحمد 24

 یرکت افت بویراحمد 25

 ادارة راه و یهرسازی بویراحمد 26

 مرکز بهدایت و درمان بویراحمد 27

 وسیمای بویراحمد مرکز صدا 28

 ادارة صنعت و معدن بویراحمد 29

 ادارة م ابرات بویراحمد 30
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 شده گیری های اندازه  شاخص -
جغرافییای  یهرسیتان بویراحمید    مرز  ،در این مطالعه

ای در میدیریت   لیذاری منطقیه   منزلة الییة سیاسیت   به

های خشک زالرس اات اب ید. در درون ایین   جنگل

دولتی  میرتبط بیا فراینید      مرز، اهادهای دولت  و غییر 

های خشیک زالیرس میورد     مدیریت مشارکت  جنگل

رفتند. یایان ذکر است لیست اهادهیا از  یرسش لرار ل

طریق مصاحبه بیا کاریناسیان خبیرة ادارة کیل منیابع      

احمید   طبیع  و آب ییزداری اسیتان کهگییوییه و بیویر    

 است را  یده است.

های سیطا کیالن ییبکة     در این تحقیق، یاخش

هیای مهیم بیرای     ااید. از ییاخش   اهادی بررس  یده

ییبکه   تیراکم سنجش معیار ااسجام اهیادی ییاخش   

و تمرکز  میزان دوسویگ  است. عالوه بر این یاخش

طیور   هیا بیه   ایین ییاخش   اسیت.  یدهبررس   یبکه

 توضیا داده یده است. ادامهم تصر در 

تعداد ییواد در ییبکه اسیبت بیه کیل     : 1تراکم *

کیی    طیور  میورد اظیر. بیه    ةییوادهای ممکن در ییبک 

افزایش تراکم یبکه سبب افزایش ااسجام اجتماع  و 

و همچنیین امکیان   ییود   م قویت ییوادها در یبکه ت

 [.15] دهد کنتر  اجتماع  را افزایش م 

: درصیدی از ییبکه کیه تحیت     2تمرکز ییبکه * 

کنتر  تعدادی افراد محیدود بیا مولعییت مرکیزی در     

 یاهیاد  ة. این یاخش در سطا کل ییبک استیبکه 

لیری این یاخش  لیری یده است. برای اادازه اادازه

درجیه اسیتفاده ییده اسیت. سیرر ایین        از مرکزیت

اسیاس ییوایدهای دروای  و     یاخش در سطا کل بر

                                                      
1. density 

2. centralilty 

ایین   ،کیی   طیور  بیه [. 14؛ 7] دییو  بیروا  محاسبه م 

کند چه میزان از ییوادها به کنشگران  یاخش بیان م 

 وابسته است. یده های مطالعه  محدودی در یبکه

میییزان : 3* میییزان دوسییویگ  ییواییدها در یییبکه

های مهم در تعییین مییزان    ک  از یاخشیدوسویگ  

 [.16]است مورد اظر  ةیایداری یبک

تئوری جبر میاتریر  ة در تحییل یبک ،کی  طور به

 ة. این مطالعی یود م جهت محاسبات ریاض  استفاده 

ها در لالب روش تحیییل ییبکه و بیا اسیتفاده از      داده

روابییط  ةدر مییورد یییبک  4بییرداری کییل  روش داده

محاسبات ریاض   ة. کییااد آوری یده جمع اهادی برون

 ااجام یده است.UCINET 6.0 [17 ]افزار در ارم

 و بحث نتایج
 2 ها در سیطا کیل ییبکه در جیدو       اادازة یاخش

دهد میزان تراکم  اتایج اشان م اشان داده یده است. 

یهرسییتان  ییوایید ااتقییا  اطالعییات در بییین اهادهییای

ش تیراکم  اسیاس ییاخ   است. بردرصد   44 بویراحمد

توان بیان کرد کیه مییزان ااسیجام اهیادی در بیین       م 

یده در حد متوسط  دستگاه دولت  و غیردولت  مطالعه

لییری   توان تصیمیم  است. با تقویت ااسجام اهادی م 

تری برای مقابیه با ت ریب سرزمین را عمیییات    موفق

کرد و مدیریت مشیارکت  بیا هزینیه و زمیان کمتیری      

ای  لذاری منطقیه  راستای سیاست  یذیر است. در امکان

هیای   مدیریت مشیارکت  منیابع طبیعی  بایید فعالییت     

 کنشگران دولت  م تی  منسجم یود.

دهد در یبکة اهادی  یاخش اادازة یبکه اشان م 

ییواید   380ای منابع طبیع   لذاری منطقه جهت سیاست

                                                      
3. reciprocity 

4 .full-network methods  
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چه میزان یاخش اادازة یبکه افیزایش   وجود دارد. هر

ییود و   جام در یبکة اهادی تقویت می  یابد، میزان ااس

 تر خواهد بود. مدیریت مشارکت  موفق

هیای اجتمیاع  در    طور که بیان ید، ییبکه  همان

ریزی جهت میدیریت مشیارکت  منیابع طبیعی       براامه

هیای   یبکه ةن با مطالعاو محقق دارادرویکردی اوین 

اجتماع  بیا اسیتفاده از روش تحیییل ییبکه لادراید      

ینییدهای مشییارکت  در  اوی فرهییای ییییش ر  چییالش

 نید کنو مدیریت منابع طبیع  را یناسای  لری  تصدی

آمیده در   دسیت  اساس اتایج به بر [.19؛ 18؛ 14؛ 9؛ 8]

لیذاری   این تحقیق، میزان ااسجام اهیادی در سیاسیت  

هیای خشیک    ای جهت مدیریت یاییدار جنگیل   منطقه

زالرس در حد متوسط است. تحقیقات م تیف  اشان 

کییه در دسییتیاب  بییه توسییعة یایییدار، اجییرای اایید  داده

های متمرکز و منسجم در بین اهادهای دولتی    فعالیت

در سطوح م تی  امیری ضیروری اسیت. تأکیید بیر      

لذاری و میدیریت از بیاال بیه ییایین      رویکرد سیاست

های سیاست  در سطوح  منابع طبیع  جهت حل بحران

ای همچنیین، بیر   [.1]ای و باالتر مناسب ایست  منطقه

لیری موفیق منیابع طبیعی  ایجیاد       دستیاب  به تصدی

تشییکیالت اهییادی مناسییب بییرای حییل مشییکالت    

لییذاری منییابع طبیعیی  در سییطوح چندلااییه  سیاسییت

هیای ت رییب    حل کییدی در حل بحیران  توااد راه م 

اتایج تحقیقی  در زمینیة میدیریت    [. 2]سرزمین باید 

 ها در مناطق روستای  در سوئیر اشیان  یایدار جنگل

دهد تقویت ااسجام در یبکة همکاری اهادی یک   م 

ای و توسیعة   لیری ییبکه   از ضروریات براامة تصدی

 .[10]یایدار است 

اسیاس ییاخش دوسیویگ  مییزان ارتباطیات       بر

متقابییل در یییبکة اهییادی در حیید متوسییط اسییت و  

اتیجیییه مییییزان یاییییداری ییییبکة اهیییادی در      در

بیا  ای در حید متوسیط اسیت.     لذاری منطقیه  سیاست

تقویت روابط دوسویه در یبکة اهادی یایداری یبکه 

و میزان ااسجام ایز افزایش خواهید یافیت و سیاختار    

تردیید   توان ایجاد کرد، که ب  تری را م  یبکة منسجم

اهیادی در توسیعة    در ااتقا  اطالعات و همکاری بیین 

 ای مؤثر است. یایدار منطقه

 انتقال اطالعات بین نهادهای شهرستان بویراحمد ةشبک سویگی پیوندها در و دوتراکم، اندازه های  شاخص ةانداز .2 جدول 

 دوسویگ  ییوادها )%( اادازة یبکه تراکم )%( مرز اکولوژیک

 29/47 380 70/43 احمد یهرستان بویر

 دهای شهرستان بویراحمدانتقال اطالعات بین نها ةشبک درونی و بیرونی درهای  اساس پیوند شبکه بر تمرکزمیزان شاخص  .3 جدول 

 %79/30 اساس ییوادهای بیروا  یبکه بر تمرکز

 %26/49 دروا اساس ییوادهای  یبکه بر تمرکز

 

توان بیان کیرد مییزان    م  3 اساس اتایج جدو   بر

اساس ییوادهای  یاخش تمرکز در سطا کل یبکه بر

درصید محاسیبه ییده      50دریافت  هر فرد در حیدود  

قریبیاً ایمی  از ییوایدهای ییبکه در     است، بنابراین، ت

اختیییار کنشییگران مرکییزی و اهادهییای کییییدی لییرار 

ای بایید   لیذاری منطقیه   ااد. در راستای سیاسیت  لرفته

ها و کاهش تمرکیز در   سازی سیاست یارچه جهت یک

 لیری میزان یاخش تمرکز کاهش یابد. تصمیم
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دهید   اتایج یاخش دوسویگ  ییوادها اشان می  

ری یبکه ایز در حید متوسیط اسیت و    که میزان یایدا
برای تقویت ااسجام اهادی ضیرورت دارد تیا روابیط    

لیذاری   لیری و سیاسیت  متقابل و دوسویه در تصمیم
های خشک زالرس تقویت ییود. ایجیاد    موفق جنگل

هیا در   یک یبکة منسجم و همیاهنگ  بیشیتر فعالییت   
دستگاه دولت  راهکیاری مناسیب بیرای دسیتیاب  بیه      

  عی یطب منیابع  تیریمید  ةمحدودر است. توسعة یایدا
 و، هیا  الیت یا کشیورها،   اسی یس ماتیتقسی  اسیاس  بر

 امیر  نیی ا ةجی یات. است دهی میترس و  یتعر ها استان
 منیافع  بیا  م تی  و متعدد اادرکاران دست یریل یکل

 یبیردار  بهره سر بر اادرکاران دست نیا. است متفاوت
 بیا   عی یبط منیابع  خدمات و کاالها از شتریب ةاستفاد و
اتایج برخ  تحقیقیات تأکیید   . ندکن  م رلابت گریکدی

 موجیب  اگیر   ب شی  ااکارآمید  یسیاختارها داراد که 
 اایدرکاران  دسیت  نیبی  ااسجام و  هماهنگ تا یود  م

 ییب غا  تیوضیع  نیچنی  ةجی یات. بایید  اداییته  وجود
 در  اییاتواا و منییابع تیییظرف از شیبیی یبییردار بهییره

از  [.3]اسیت   مسیت یاکوس یایی یو ینیدها یفرا یناخت
ای، مسائل اجتماع  از  لری یبکه طریق ایجاد تصدی

و  ییذیر و سیازلار   طریق ایجاد سازوکارهای ااعطیاف 
اایدرکاران تسیهیل ییده و بیه      همکاری مییان دسیت  

 [.14یود ] ها رسیدل  م  ابهامات میان آن
اساس ییوادهای  میزان یاخش تمرکز در یبکه بر
درصد   30حدود  خروج  و ی ش ااتقا  اطالعات در

تمرکز در یبکه وجود دارد. ایین بیدان معناسیت کیه     
ی ییش اطالعییات بییین اهادهییای مییرتبط از تمرکییز   

تری اسبت به دریافت اطالعات برخوردار است.  یایین
اما در دریافت اطالعیات اقیش کنشیگران کیییدی و     
اهادهای با التدار سیاس  بیاال بیشیتر اسیت. در افیوذ     

 ن میزان کمتر است.سیاس  دستگاه دولت  ای

 ییود   می  موجب اگر  ب ش ااکارآمد یساختارها

 وجیود  اایدرکاران  دسیت  نیبی  ااسیجام  و  هماهنگ تا

 یبیردار  بهره یبغا  تیوضع نیچن ةجیات. باید ادایته

 یندهایفرا یناخت در  ااتواا و منابع تیظرف از شیب

اسیییت، بنیییابراین در راسیییتای  سیییتمیاکوس یایییییو

رورت دارد تیا مییزان   لیری ییبکة موفیق ضی     تصدی

 لیری متمرکز در یبکه کاهش یابد. تصمیم

دهد میزان ایین   اتایج یاخش تمرکز ایز اشان م 

یاخش در ی ش و ااتقا  اطالعات در یبکة اهیادی  

و افوذ سیاس  در اختیار کنشگران مرکزی یبکه لرار 

کییردن  لرفتییه و اییین تییا حییدی مغییایر بییا عمییییات   

مشیارکت  منیابع    ای در میدیریت  لیری ییبکه   تصدی

اگیر   طبیع  است. دستیاب  به مدیریت تطبیق  و جامع

لیری از سوی یک یا چنید   با کاهش تمرکز در تصمیم

 [.8؛ 7]یذیر است  اهاد کییدی امکان

 اتیخصوصی  بر دیکأت ،قیتحق نیا درکی ،  طور به

  برخی ی ریی ل اایدازه اسیاس   اهادی بر ةیبکی ساختار

 و ییبکه  تمرکیز  زانیی م تراکم، زانیم مااند ها یاخش

 بیا  و اسیت  ییبکه  در وایدها یی بودن  گیدوسو زانیم

روابییط ی هییا واییدیی هییا یییاخش نیییا از اسییتفاده

ای  سازماا  در ییبکة اهیادی در مقییاس منطقیه     برون

 ازی اریبسی  دررا  ییاخش  نیی اید. محققان،  لیتحی

 ااد کرده دییأت  عیطب منابع تیریمد با مرتبط مطالعات

 [.20؛ 9]

هیای   اجتماع ، وجیود ییبکه   ةعات یبکدر مطال

که بیا تواایای     است های اساس  لفهؤمتراکم یک  از م

یند او در فر دایتههای جمع  همبستگ  مثبت  فعالیت

تراکم و  .ای دارد منابع طبیع  اهمیت ویژهلری  تصدی

در  مهیم مرکزیت در سیطا کیل ییبکه دو ییاخش     

 های متیراکم و  دن یبکهکر تحییل یبکه برای مش ش
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لییری   که در این تحقیق اییز اایدازه   هستندغیرمتراکم 

 [.14] ااد یده

 گیری نتیجه
ای در  لیری ییبکه   کردن الگوی تصیدی  برای عمییات 

های خشیک زالیرس    ای جنگل لذاری منطقه سیاست

احمییید، تقوییییت تعیییامالت   در یهرسیییتان بیییویر 

لذاری در بین کنشگران متفیاوت در سیطوح    سیاست

طرفی  بیرای دسیتیاب  بیه      م تی  ضیرورت دارد. از 

توسعة یایدار منابع طبیع ، ایجاد یبکة منسیجم بیین   

لیذاری ضیروری اسیت.     کنشگران م تیی  سیاسیت  

اگیری در   ب شی   ای و فرا کاربرد رویکرد تحییل یبکه

ها برای میدیریت یاییدار منیابع     کردن سیاست عمییات 

ریزان منیابع   طبیع  باید در دستور کار مدیران و براامه

  کشور لرار لیرد. جهیت دسیتیاب  بیه توسیعة     طبیع

ای باید میزان ااسجام اهادی ایز در یبکة  یایدار منطقه

 لذاری تقویت یود. سیاست

 سپاسگزاری
تحییل یبکة اجتمیاع ؛  »می   حطربا  مرتبط مقاله ینا

لییذاری و اجییرای مییدیریت   سییازی، سیاسییت میید 

را  است که اعتبار مورد ایاز آن« مشارکت  منابع طبیع 

ها، مراتع، و آب یزداری تأمین کرده و با  سازمان جنگل

همکاری معاوات یژوهش  دااشگاه تهران ااجام ییده  

 یود. است. از مراکز یادیده سراسگزاری م 
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