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 مشارکت در مراتع از تعریف تا تحقق

 Badripour@yahoo.com ،ها، مراتع و آبخیزداری کشورکارشناس شورای عالی سازمان جنگل حسین بدری پور*

 Ghanimat@cenesta.org، کارشناس موسسه مردم نهاد محیط زیست و توسعه پایدار، غنیمت اژدری 

 Taghi@cenesta.org ،  موسسه مردم نهاد محیط زیست و توسعه پایدارمحمد تقی فرور، رئیس هیات مدیره 

، ها، مراتع و آبخیزداری کشورو مشاکتهای مردمی سازمان جنگل جعفریان، سرپرست دفتر ترویجوحید 
@yahoo.com1393jafarian 

 چکیده:

توان گفت مشارکت به اختصار میاند. ارائه نمودهآن برای فاوتی افراد مختلف تعاریف متمشارکت مفهومی بسیار عام است که 

فرهنگی است که هدف آن کشاندن همه مردم به ایفاء نقش در همه مراحل توسعه بعدی و چنداجتماعی، عام، جامع، چند یفرآیند

داشت که هدف از مشارکت کسب منفعتی مشخص است. نگارندگان این مقاله تالش دارند تا روشی برای . اما باید توجهاستپایدار 

بردارانی که به صورت مشاعی از یک سامان سطح سامان عرفی مرتع ارائه دهند. بدواً مشارکت در میان بهرهتحقق مشارکت در 

ها یابد. افراد، گروهکننده حضور میطبیعی به عنوان طرف دیگر مشارکتنمایند، شروع شده و بعد اداره منابعبرداری میعرفی بهره

شود در اسرع وقت دست از و لذا در صورتی که دریابند که منفعتی نصیبشان نمی کنندو نهادها برای کسب منفعتی مشارکت می

یعی چندان منفعتی به همراه طبو اداره منابعبرداران فقیر خصوصاً بهرهبرداران دارند. نظر به این که مشارکت میان بهرهمشارکت بر می

. بدین منظور، الزم است که تسهیلگران برای تحقق مشارکت وارد بودنمی کنند و یا مشارکت پایدار نخواهد مشارکتیا عمالً ندارد، 

برداران اقدام به شناسایی راهکارهای پایدار، با مشارکت بهرههای معیشتعمل شده و ضمن سنجش میزان برخورداری از سرمایه

اندرکاران و طرفین، از این مه دستپایدار نمایند. در صورت تحقق این فرآیند، هگانه معیشت 5های افزایش دسترسی به سرمایه

که مکلف به انجام برداران از وضعیت معیشتی و مراتع بهتر برخوردار خواهند شد و سایر نهادها هم باشند. بهرههمکاری راضی می

 .هایشان را انجام و گزارش مربوطه را تهیه خواهند نمودفعالیتدر صورت تحقق این همکاری، های مشخصی هستند، فعالیت

  پایداراندرکار، معیشتدست: مشارکت، مرتع، تسهیلگر، واژه های کلیدی

 مقدمه:

ای که در و توجه ویژهها، مراتع و آبخیزداری کشور به دلیل اهمیت مفهومی بسیار پرکاربرد است که در سازمان جنگل مشارکت

از سطح معاونت سازمان در حد یک زمانی یک معاونت برای آن تشکیل شد و بعد از مدتی  بود، آن سطح وزارتخانه و سازمان به 
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های مردمی، امروزه دفتر های مردمی و بعد از مدتی با ادغام دو دفتر آموزش و ترویج و مشارکتدفتر به نام ترویج و مشارکت

برداران، مشارکت در سطح کارگری بود که در رکت بهره. اما زمانی منظور از مشاباشیمهای مردمی میآموزش، ترویج و مشارکت

پایش و ارزیابی  ،ریزی، اجرایابی تا شناسایی راهکار، برنامهبرداران از سطح مشکلای بهرههای اخیر تاکید بر مشارکت واقعهسال

اکتفا نمود و برای پایدار بودن فرآیند مشارکت طبیعی و اداره منابع برداران توان تنها به مشارکت بین بهرهدر سطح مرتع هم نمیاست. 

شود، الزم است اندرکاران دیگری هم شناسایی و نظراتشان برای مشارکت جلب شود. برای این که فرآیند عملیالزم است دست

  ی نماید.اندرکاران مختلف را عملیاتهای مشارکتی، مشارکت میان دستتا با استفاده از روشتسهیلگری به کار گمارده شود 

 ادبیات نظری مشارکت:

 از مشارکت نامه دهخدا،لغت در همچنین ت.اسآمده کردنانبازی و کردنشرکت معنای به مشارکت واژه فارسی، فرهنگ در

مشارکت معادل اصطالح  کلمه .استشده تعریف برداریبهره و داریحصه انبازی، شراکت، تازی، از مأخوذ لغوی، نظر

Participation ریشه  از است. این واژه انگلیسی Part  شدن در است و به معنی سهیمبخش گرفته شده  و جزء قسمت، معنی به

بردن است. مشارکت، سهمی در چیزی یافتن، سودچیزی یا گرفتن قسمتی از آن است. تعاریف مختلفی درباره مشارکت بیان شده

  (.Biro, 1987) تاسدر گروهی، شرکت جستن و همکاری داشتن تعریف شده

نفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرآیند، مشارکت یعنی فرآیند به کارگیری توانمندی های فردی یا گروهی ذی

چه در یک فرآیند مشارکت رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترک اهمیت دارند. آن

، احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش موفق مهم است

 هاست.ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنتواناییو توانمندی افراد و شناخت آنان از 
 Okily  وMarsden (1991)، نیازهای کردنبرآورده و تعیین به که اندکردهتعریف افرادی خالق مداخله یندآفر را مشارکت 

 ایهفعالیت نتایج برداری ازبهره نیز و دیگران شدهطراحی هایفعالیت در انفعالی شدن سهیم کار، این هستند. عالقمند خود

 مشارکت،. چگونگی انجام کار استیا  کار به مربوط هاییریگتصمیم در دنشدمقپیش بلکه نیست، اجتماعی و اقتصادی

 همراه هاآن نظایر و انجمن اتحاد، یاری، همکاری، همبستگی، مفاهیم با عمل مشارکت در دارد.  ایران در تاریخی ایپیشینه

 .است

(. نسیمی 1382جمعی است ) محسنی و جاراللهی،  یمشارکت به معنی به کارگرفتن منابع شخصی به منظور سهیم شدن در اقدام

داند که طی آن برای مشارکت را به معنای قبول همکاری آگاهانه و از روی میل و اراده، برای رسیدن به هدفی خاص و معین می

ود ) جمشیدی و شبرداری، مراقبت و بازنگری اهداف، از تمام امکانات گروهی استفاده میگیری، اجرا، بهرهطرح مساله، تصمیم
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فرهنگی است که هدف آن کشاندن همه مردم بعدی و چنداجتماعی، عام، جامع، چند ی(. مشارکت به عنوان فرآیند1388همکاران، 

  (.kaotry, 2000) به ایفاء نقش در همه مراحل توسعه است

تر، قادر به مشارکت فعال و موثر رگشود که همه اعضاء یک اجتماع محلی و جامعه بزمیدر مشارکت به مردم این فرصت داده

 (.1383برداری از ثمرات و منافع توسعه گردند ) قادری، در فرآیند توسعه و بهره

ریزان های محیطی برای برنامهشود و اطالعات مفیدی در رابطه با چالشکنندگان میمشارکت اوالً سبب بهبود روابط مشارکت

ای کردن رفتار است و برنامهمندها(، ضامن تاثیر دانش فنی و عقالنیت ابزاری برای قاعدهچالشنماید؛ دوم، شناخت علت ) میفراهم

(. زمانی مشارکت را از ابعاد  Leena ,2004سازد ) میشود، نیازها را با فرآیندهای اجتماعی منطبقمیکه بر این اساس به کار گرفته

گیری، ند و گاهی نیز مشارکت را در اجرا مدنظر داشته و از مشارکت در تصمیمانمودهسیاسی، فرهنگی، اجتماع و اقتصادی بیان

آورند. در کشورهای جهان سوم به لحاظ وجود ساختار سیاسی متمرکز و اغلب نظارت، ارزشیابی و پیگیری، حرفی به میان نمی

رعیتی، که -است. مانند دوره اربابر بودهآمده، مشارکت در اجرا مدنظهای غیرمردمی، اگر هم بحثی از مشارکت به میانحکومت

  (.1380گرفت و رعایا در قالب گروهی و یا به صورت بیگاری در اجرا فعال بودند ) شاکری، تصمیمات اساسی را ارباب می

 انواع مشارکت -1جدول 

 نوع ویژگی ها

 مشارکت غیرفعال  -1 شوند. است، آگاه میدادهشود چه تصمیماتی اخذ شده و چه اتفاقی رخ ها گفتهمردم از این طریق که به آن

نمایند. در این نوع مشارکت هیچ سهمی برای مردم ها مشارکت میمردم از طریق مشورت و با پاسخ به سؤاالت آن

 شود و متخصصان هیچ وظیفه و تعهدی در قبال اعمال نقطه نظرات مردم ندارند.نمیگیری در نظر گرفتهدر تصمیم

از طریق مشارکت  -2

 مشورت

های فوق پایان یابد، نمایند. وقتی که انگیزههای مادی مشارکت میمردم در قبال دریافت غذا، پول و یا دیگر انگیزه

 ها ندارند.گونه پایبندی به ادامه فعالیتجوامع محلی نیز هیچ

 مشارکت مشروط  -3

 

ها ای جهت دستیابی به اهداف و به ویژه کاهش هزینهوسیلههای بیرونی به عنوان مشارکت در قالب نمایندگی سازمان

 سازند.دهند تا اهداف از پیش تعیین شده را برآوردههایی را تشکیل میشود. در این نوع مشارکت مردم گروهدیده می

 مشارکت عملگرا -4

 

ای محلی هها یا نهادت گروههای کاری و تشکیل یا تقویدر این نوع مشارکت، مردم در تحلیل مشترک، تهیه برنامه

 ها مشخصگیری منابع موجود توسط گروهنمایند. فراگیری روش انجام کار چند منظوره و چگونگی به کارشرکت می

 شود.می

 مشارکت تعاملی -5
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های نمایند. آن ها با نهادمردم از طریق به کارگیری ابتکارات، به طور مستقل در جهت تغییر سیستم مشارکت می

کنند. با این حال بر شیوه ای فنی ارتباط برقرار میهمنابع مالی مورد نیاز و راهنماییبیرونی از منطقه برای جذب 

 کرد منابع نظارت خواهد شد.هزینه

 مشارکت خودجوش -6

 

 Pretty  منبع: اقتباس از  (1995) 

شوند و به نظرات مشارکت افراد دور هم جمع می مشارکت روشی است برای انجام کارها و رسیدن به اهداف مورد نظر. در

ها به ریزی، مسئولیتگیری و برنامهاز تصمیمکنند. پس دهند و بهترین راه را برای رسیدن به هدف انتخاب مییکدیگر گوش می

 دهد.کند مسئولیت خود را به خوبی انجامطور عادالنه بین افراد تقسیم شده و هر کس تالش می

 مشارکت:هدف از 

یافتن بردن فقر و مشکالت و دستترین هدف مشارکت از بینترین و اساسیمهم( بر این باروند که 1392شفیعی و همکاران )

 :نموددر مشارکت باید به نکات زیر توجه و اذعان داشتند که  های مردم استگروهبه زندگی بهتر برای همه 

 به توانایی خود باور و اعتماد داشت؛ (1

 ؛نمودها عادت نو به آنود تفاوت نببه مسائل و مشکالت بینسبت  (2

 ؛نمودو به مسائل اطراف خود توجهود در انجام کارها پیشقدم ب (3

 ؛نموددر بین یکدیگر برای تغییر و تحول و پیشرفت انگیره ایجاد (4

 ؛نموداز تمام امکانات موجود، هر چند که کم هستند، استفاده  (5

 ؛رفتاز منطقه برای آموزش و یادگیری و انجام کارها کمک گاز امکانات و نیروهای خارج  (6

 های جوانان و زنان اعتماد داشت؛به توانایی (7

 ؛ادمیان اهالی تشکیل دوگو پی و منظم برای دیدار و گفتدرجلسات پی (8

 کنند؛نظرات و عقاید و پیشنهادات خود در جلسات بیانداد تا به همه اهالی فرصت  (9

 ؛نمودرا، بر اساس توانایی افراد، میان همه تقسیمها و وظایف مسئولیت (10

 ؛دو در اجرای آن کوشینموده  توافقات صورت گرفته را پیگیری (11

و بهترین  ها را با دانش و علوم جدید تلفیقو آن نمودبرای انجام کارها، باید به دانش سنتی و بومی خود اعتماد  (12

 . ها را انتخاب کردروش
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تحقق مشارکت  گزاری برای کسب منافعی مشترک. در مرتع برایمشارکت یعنی همکاری و سهم ،فوقبا امعان نظر به مطالب 

کشور برای این که  کنند و بعد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداریبرداران با هم مشارکت میترین شکلش، اول بهرهدر ساده

وجود مراتع خوب . شودوجود مراتع خوب و غنی کسب میدر پی پرورش دام پرورش دام هستند که پایداری برداران به دنبال بهره

 .مراتع است ها حفظلذا نقطه اشتراک بهره برداران و سازمان جنگل هاستو غنی خواست و جزو فلسفه وجودی سازمان جنگل

. این راتع خوب داشتمتوان نمیبردار فقیر باشد، تا زمانی که جامعه بهره :استدر ادبیات نظری و مقاالت مختلف اشاره شده

 .ستاهشدارائه موضوع در قالب مفهوم چرخه معیوب فقر و تخریب سرزمین در شکل ذیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرخه معیوب فقر و تخریب سرزمین –1 شکل

 معیشت پایدار

کنی فقر جدید در مبحث توسعه روستایی و با هدف کاهش و ریشه ی، به عنوان رویکرد1980رویکرد معیشت پایدار، در دهه 

Litvinoff & Conroy ,1988) روستایی، مطرح شد
جامع و منسجم درباره کاهش فقر و توسعه  یاین رویکرد بر طرز تفکر. ( 

 1المللی) دپارتمان توسعه بین کسب نموداندرکاران توسعه کرده و به سرعت محبوبیت زیادی در میان محققان و دستروستایی تاکید

که در مورد اینات  اتخاذی ارزیابی تصمیمای مناسب برای (. بر این مبنا، چارچوب معیشت پایدار، به عنوان وسیله 1999، 

 . مطرح شد ،تواند به توسعه روستایی بینجامدهای توسعه در یک محدوده روستایی میفعالیت

                                                           
1 DFID: Department For International Development 
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Sen  قر شد؛ به طوری که نگاه به فقر را از سمت و شود که موجب تغییر الگوی فکری در مورد فبه عنوان فردی شناخته می

سن، قابلیت را در درجه (. Vizzad, 2001; Pieterse, 2001; Carney, 2003) ها تغییر دادسوی کمبود پول به سوی کمبود قابلیت

اقتصادی دارد، بلکه وری اول با ظرفیت انسانی مرتبط دانست. قابلیت به این معنا است که فرد نه تنها ابزارهای الزم برای بهره

ها را تقویت کند، شدن با آن به شکلی مثبت که رفاه نهایی آندادن به دنیای پیرامون خود و درگیرهمچنین ابزارهایی برای شکل

 (. 1378داراست ) گایها، 

McCann (1998مطرح )کنند. میها کمکدارائیها، کنترل و استفاده از نمود که ساختارها و فرآیندها در دسترسی به سرمایه

Scoones (1998بیان نمود که با شناخت این ساختارها و فرآیندها، و توسعه شناخت از مکان )ها در هایی که موانع و محدودیت

 (.Scoones, 1998) توان بر پایداری معیشت اثر گذاشتهایی میاست، با توسعه استراتژیآنجا نمایان شده

Carney
ها است. رویکرد ها و سرمایهود که یکی از مفاهیم کلیدی تحقیقات درباره معیشت، ایده دارایینمبیان  (2003)  

ها روی آنهای ممکن پیشهای افراد برای شناخت انتخاباست که شناخت وضعیت دارائیپایدار بر این فرض بنا نهاده شدهمعیشت

کنند، پذیری که در آن فعالیت میهایی که برای امرار معاش در اختیار دارند، نتایجی که خواستار هستند و بستر آسیبو استراتژی

( پنج شکل عمده دارایی و سرمایه ذیل 1999) Bebbington( و 1999) Scoones (1998 ،)Carneyاساسی است. محققانی مانند 

(، سرمایه فرهنگی را نیز به عنوان جنبه مهم 1999) Bebbingtonسانی، طبیعی، مالی، اجتماعی و تولید شده. را عنوان نمودند: ان

Caseyکرد. سرمایه سیاسی را دیگری از سرمایه یا دارایی مطرح
های پنج گانه معیشت نمود و آن را به سرمایه( تعریف2008)  

 "اطالعات"( نیز پیشنهاد نمود که 2006) Oderoهای جاده روستایی تبیین نمود. امهپایدار افزود و ارتباط سرمایه سیاسی را با برن

 شود.هم به عنوان ششمین سرمایه در این مدل گنجانده

ها جهت تغییر بین چندین استراتژی تری در اختیار دارند و توانایی آنهای بیشتری دارند، گزینههای بیشافرادی که دارایی

اند که توان مردم برای رهایی از فقر به میزان زیادی به دسترسی های فقر نشان دادهباشد. تحلیلتر میاشان بیشبرای تامین معیشت

باشد. برای مثال، برخی از مردم های مختلف ضروری میهای مختلف برای دستیابی به نتایج معیشتبه دارائی وابسته است. دارائی

وری می دانند تا احساس رفاه داشته باشند یا در منطقه ای دور افتاده، مردم ممکن است حداقل سطحی از سرمایه اجتماعی را ضر

ها به حداقل سطحی از دسترسی به سرمایه طبیعی برای تامین امنیت نیاز دارند. چنین ارتباطاتی نیازمند آن احساس کنند که آن

 (. 1999المللی، است که به صورت موردی بررسی شود. )دپارتمان توسعه بین
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 های رویکرد معیشت پایدارسرمایه –2شکل 

 

 تسهیلگر:

گیرد نماید. او در گروه قرار میتسهیلگر فردی است که ارتباط موثر و قابل درکی بین موضوع و مردم در جامعه محلی ایجاد می

کند و ماحصل کار او مشارکت افراد دخالت نمیکننده فرایند است و در محتوا شود. او طراح و ادارهافزایی در گروه میو موجب هم

اندرکاران ریزی،  اجرا، نظارت و رسیدن توافقات گروهی  و در نهایت درگیر شدن دستها، برنامهدر شناسایی مشکالت، راه حل

کند زیرا یفا میدر فرایند اجتماع محور در سطح محلی تسهیلگر نقش مهمی را ا گرفتن کار توسط افراد است.در فرایند و به دست

ترین مشارکت را برای حفاظت، احیا،  توسعه و کند که بیشدر واقع تسهیلگری فرایندی است که به افراد در سطح محلی کمک می

سازی کمک نمود. سازی و اجتماعداند که چگونه باید به فرایند اعتمادباشند. تسهیلگر میبهره برداری پایدار از منابع طبیعی داشته

کند و سرانجام این که چگونه اجتماعی کمکهای کاری و افزایش سرمایهه خوبی مطلع است که چگونه باید به تقویت گروهاو ب

 دهد.چرخه پژوهش در عمل را در سطح محلی شکل

 : اندرکاراندست

غیر مستقیم، اثرگذار یا ها و نهادهایی که در فرایند حل یک مسئله یا مسائل مربوط به هم، به طور مستقیم یا افراد، گروه

تحلیل دست اندرکاران یک فرایند مشارکتی  ریزی، اجرا و بازنگری مشارکت کنند.توانند در سه مرحله برنامهپذیر هستند و میتأثیر

سایی شوند، شناگیرند یا اثرگذار میها یا افرادی که به واسطه اجرای یک پروژه یا تحت تأثیر قرار میاست که طی آن تمام گروه

توصیف  ،هایشان، روابط بین خود با دیگران و منافعی که نسبت به یک موضوع یا منبع دارندها بر اساس ویژگیمی شوند. گروه

تری مطابق با نقش و اندرکار را معین کرده و مشارکت بیشکه شیوه مشارکت هر دست شودمیگردند. در جریان تحلیل، تالشمی

 باشد.میزان نفوذ خود داشته
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برای اجرای یک مهم در سطح محلی به وجود  یالعاده زیاداندرکاران در این است که نیروی فوقاهمیت همکاری میان دست

گرفت. برای ها به سادگی شکل نخواهداندرکاران نقش و نفوذ یکدیگر را به رسمیت نشناسند، همکاری میان آنآورد. اگر دستمی

اندرکاران برای حفاظت از منابع طبیعی در یک اجتماع محلی، استفاده تشویق مشارکت همه دستاندرکاران و جلب حمایت دست

 (.1389نوری نشاط، اندرکاران ضروری است )از ابزارهای جلب حمایت دست

 در سطح سامان عرفی مراتع مشارکتفرآیند تحقق 

حضور و نحوه کمک خود به مردم برای بهبود وضعیت در این زمینه اولین گام حضور تسهیلگر است وی الزم است ابتدا موضوع 

گانه معیشت پایدار )  5های سازی نماید. سپس با مشارکت مردم، میزان سرمایههای معمول اعتمادمعیشتی آنان تبیین و با روش

اء میزان برخورداری ارتقهای مالی، انسانی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی( هر خانوار و کل سامان عرفی را بسنجد. در گام بعدی روش

طبیعی، فقط ران و اداره منابعبردابررسی نمایند. طبیعی است در مشارکت میان بهرهبه صورت مشارکتی های یادشده را از سرمایه

که برای رسیدن به معیشت پایدار الزم است ای طبیعی یعنی مرتع تمرکز نمود، حال آنهتوان روی بخش کوچکی از سرمایهمی

یافتن راهکار افزایش سطح شد همانگونه که بیانکار کرد. فوق، های مالی، فیزیکی، طبیعی، اجتماعی و انسانی سرمایهزیش افروی 

اندکار استراتژی برخورد با دست و بعد اناندرکاردستشود. تعیین انجام میبرداران با مشارکت بهرهها از سرمایهبرخورداری 

. به عنوان مثال، برای افزایش میزان سرمایه باشد، گام بعدی فرآیند مشارکت میشناسایی شدهشناسایی شده برای تحقق راهکار 

 تر از محصول تولیدی و یا دسترسی به تسهیالتمالی، راهکارهایی مانند دسترسی به بازار فروش محصول برای کسب درآمد بیش

ترین اقدامات است و نهایتاً مراجعه و رایزنی برای اخذ بدیهی ها و صندوقهای ارائه دهنده خدمات بانکی از، شناسایی بانکبانکی

 ها برای بهره برداران. خدمات از آن

طبیعی فقط در چارچوب وظایف سازمانی خود که حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری پایدار مراتع طبیعی است که اداره منابع

انجام برداران را قدامات الزم برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی بهرهنماید اما یک تسهیلگر موظف است تمامی ااست مداخله می

دارد، باید بعد از شناسایی راهکارها در جهت پیاده دهد یعنی فرد تسهیلگر و یا سازمان مردم نهادی که نقش تسهیلگر را به عهده

 جتماعی، فیزیکی، طبیعی و مالی اقدام نماید. های انسانی، اسازی راهکارهای فوق در زمینه افزایش سطح برخورداری از سرمایه

تواند به افزایش اثربخشی اقدامات نهادها و مردم بیانجامد. هر اندرکاران هم میدر این زمینه ایجاد هم افزایی و انسجام میان دست

به مرتع و بهبود وضعیت مراتع  برداران، به کاهش وابستگی آنانها موثرتر اجرا شوند، ضمن ایجاد اشتیاق میان بهرهچه این فعالیت

 خواهد انجامید.
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 گیری:نتیجه

 در ای و یعیطبابعمن یهاطرح در که است مردم یکار ای و یمال مشارکت آن سطح نیترنییپا که باشدیم یفیط یدارا مشارکت

 مرتع اءیاح یهاپروژه یاجرا یبرا ای و پردازندیم را طرح هیته یهانهیهز مردم که صورتنیبد. شودیم دهید یدارمرتع یهاطرح

 . کنندیم مشارکت

 مشورت ذینفعان، یا مردم با ایپروژه اجرای برای مشارکت، از سطح این در. باشدمی مشورت شامل مشارکت، این از باالتری سطح

طبیعی، مشارکت در سطح منابعهای جامع در طرح مورد استفاده قرارگیرد یا نگیرد، مثالً هاآن نظر است ممکن که گیردمی صورت

نفعان از تمام جوانب طرح بدین معنی که ذی باشد.می آگاهانه و آزادانه پیشین رضایت مشارکت، بعدی سطح باشد.مشورت می

آزادانه دار رضایت باشد و مرتعمی مشاهده های عملیاتی آبخیزداری قابلطرح در که آگاه باشند و آزادانه راضی به انجام آن باشند

نماید و در بسیاری از موارد، این رضایت از طرق مادی یا غیرمادی پروژه آبخیزداری اعالم می جرایو آگاهانه خود را برای ا

-برنامه اجرا، به اقدام هم با مختلف نفعانذی سطح، این در. باشدمی 2همگردانی بعدی از مشارکت در کشور سطح. شودتامین می

 باالترین. باشدزیست به دنبال همگردانی مناطق حفاظت شده میهای اخیر سازمان محیطنمایند که در سالمی...  و مدیریت ریزی،

 هاآن و باشد،می جامعه خود دست به زمامداری مشارکت، سطح این در. باشدمی بومی جوامع محوریت با مدیریت مشارکت، سطح

 گونهاین در را حامی نقش دولت دنیا، موفق تجربیات اساس بر. دهدانجام را مدیریت چگونه و کسی چه که گیرندمی تصمیم

 . دارد عهده به مشارکت

های کلی اقتصاد مقاومتی، به طور مستقیم و غیرمستقیم با بخش کشاورزی و توسعه از سیاست 19 دهد که بندها نشان میررسیب

ها با الهام از منبع ارتباط نزدیک با مردم به منظور جلب مشارکت آنبرقراری " در این بند آمده است که: 3.روستایی مرتبط است

 ."مشترک ما و مردم، یعنی محیط زندگی مردم و واقعیات عینی جهان برای دستیابی به اهداف و آرمان ها

 بر مشارکت اصل کنیم. طبیعی و مرتع را حفظمنابع میبتوان تا برسانیم آن حد نیباالتر به را مشارکت سطح دیبا کشورمان در ما

 نیا هیپا بر و میکن جادیا اعتماد مردم و دولت نیب میاتوانسته چقدر کشورمان در ماحال باید از خود بپرسیم . پایدار است اعتماد

   ، اصل مشارکت را عملی نمائیم.اعتماد

 منابع:

                                                           
2 management-Co 
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Abstract: 

Participation is a very general concept that many people have given definitions for it. It can 

be said in brief that participation is a social, general, comprehensive, multi-dimension and 

multi-cultural process aiming at attracting people to play role in all stages of sustainable 

development. But it should be taken into consideration that the objective of participation is 

gaining a certain benefit. The writers of this paper try to present an approach for realization 

of participation in rangeland exploitation unit. First of all, participation is formed among the 

rangeland exploiters who graze their livestock on a common property, and then Natural 

Resources Management Office as the party joins. Needless to say that individuals, groups and 

institutions participate in order to take benefit so once they realize that they do not benefit, 

they get out of the participation process. Since participation between the rangeland exploiters 

especially those poor ones and Natural Resources Management Office do not make so much 

benefit, thus either they do not participate or the participation will not sustain. Therefore, 

facilitators should be involved to realize the participation. They should measure families' 

belongings of sustainable livelihood capitals and then identify the ways to enhance the 

belongings of 5 capitals of sustainable livelihoods in a participatory manner. If  this approach 

is put into place, all stakeholders and parties, would be satisfied from this cooperation. 

Rangeland exploiters will enjoy a better living condition and rangelands and the other parties 

who are mandated to do some certain measures, will accomplish them and deliver their reports 

once this cooperation has been established. 
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