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 چکیده 
منابع ایم ولی به رشد مناسبی رسیده، از نظر دانش فنی. امروزه هستند زین یمولفه اجتماعدارای  یعیعامل طب عالوه بر یعیمنابع طب

ها و اهداف عدم موفقیت برنامهها و انواع تخریباصلی باشد که دلیل میرو روبهدر بخش اجتماعی  ایمشکالت عدیدهبا طبیعی 
مشکل در حال حاضر  معضالت بود.از این برون رفت و در جهت شناسایی  یبنابراین باید به دنبال الگوی مناسباند. بینی شدهپیش
 تطبیقی-الگوی حکمرانی مشارکتی بر آن است تا این پژوهش . است انهنگرجامع یحکمرانفقدان  ،رانیا یعیمنابع طب تیریمد یاساس

 برتوان می های آبخیزبر اساس حوضهتطبیقی  -الگوی حکمرانی مشارکتی  ازبا بهره بردن . واکاوی و معرفی نمایددر منابع طبیعی را 
 .بندی اجتماعی دست یافتبه انسجام، مدت و بلندمدتمیان، مدتبخش منابع طبیعی فائق آمد و در اهداف کوتاهبسیاری از مشکالت 

 مدیریت یکپارچه، مشارکت اجتماعی، بندی اجتماعیانسجام کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه
 یسازمان دیجد یازهایعلم و صنعت و طرح ن شرفتیحاصل از پ یهایاز دگرگون یمواجه است که ناش ییهاجهان امروز با چالش

 یاز مواهب خداداد یعیمنابع طب. است یعیبخش منابع طبو بهره وری ی برداربهره  یهاچالش، آنها نیاز مهمتر یکی. است یو اجتماع

، نینو یهاینداشته و هر گاه به علت توسعه فناور یانقش و سهم قابل مالحظه آن هیاول دیاست که دست بشر در تول یاو خود ساخته

 بر داشته است را از آن منابع در یاصول یبرداربهرهدر مجموع جنبه حفاظت و  ریتاث نیاو منابع شده  نیدر ا یریبشر قادر به اعمال تاث

بشر در ایجاد آن که  شودمی باشد که نیازهای انسان از آن تامینمی کشوری از ثروت هرای منابع طبیعی مجموعه. (1388، یانیکاو)

، رضوی) بندی کردطبقه پذیر و تجدیدناپذیراز نظر کاربردی به دو گروه منابع تجدیدرا ها توان آنلذا می. گونه دخالتی نداشته استهیچ

گیاهان و حیوانات از این دسته ، به عنوان مثال، توانند دوباره تولید شوندآن دسته از منابعی هستند که می پذیرمنابع تجدید. (1394

های فسیلی این گروه را سوخت، به عنوان مثال، توانند دوباره تولید شوندکه نمی اندمنابعی، تجدیدناپذیردر حالی که منابع  .هستند



   

2 
 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

 1397اردیبهشت ماه  18-19

ی ی قرار گیرند تا برای نسل آینده به اندازهبرداربهرهدر حالت دوم این منابع تمام شدنی هستند و باید به دقت مورد . دهندتشکیل می

 .(1393، وثیق زاده انصاری) بماند کافی باقی

لطافت هوا(؛ ) وهواآب میازن(؛ تنظ هیحفظ ال) گاز میتنظ)شامل  یمیتنظ( کارکرد 1مختلفی دارند همچون ) یکارکردها یعیمنابع طب

 ی(؛ نگهدارینیرزمیز یهاآب ریذخا شیافزا) و عرضه آب نیآب(؛ تامروان میتنظ) آب می(؛ تنظالبیکنترل س) از اختالالت یریجلوگ

 دفع مواد زائد اتیتروژن(؛ عملین تیتثب) یمواد مغذ میخاک(؛ تنظ یزیحفظ حاصلخ) خاک لیخاک(؛ تشک شیکاهش فرسا) خاک

کنترل ) یپناهگاه )شامل یستگاهیز( کارکرد 2(، )(هایماریکنترل آفات و ب) کیولوژیکنترل ب ؛یافشانذرات گردوغبار(؛ گرده هیتصف)

صمغ و تانن(؛ ) ...(؛ مواد خام، قارچ، وهیم) غذا دیتول )شامل یدیتولکرد ( کار3(، )ها(گونه ریو مثل و تکث دیمکان تول) یا(؛ خزانهیزندگ

( کارکرد 4(، و )چوب(، پر، عاج، صدف) یشیو آرا ینیمنابع تزئ ؛یی(؛ منابع دارویکیبهبود مقاومت محصوالت ژنت) یکیمنابع ژنت

و  ی(؛ اطالعات معنویو معمار ینقاش) یو هنر یفرهنگ یالقا ؛یگردعتیو طب حیاندازها(؛ تفرچشم) یشناسییبایز )شامل یاطالعات

 یشتراز نفت و گاز ب هاآن همیتبودن ا یرپذیدتجد یلو به دل(، (یپژوهش یهاشیو آزما یعلم یهاگردش) علوم آموزش ؛یخیتار

 (.1393)روزنامه تسنیم،است

. شوندیهر کشور محسوب م یخداداد یهاجزو نعمت و، یرپذیدتجد یعیمنابع طب ترینو با ارزش یناز مهمتر یکیها و مراتع جنگل

، اکبری و مشهدی) یندنمامی یفاجوامع ا یو اجتماع یرا در امر توسعه اقتصاد یخود نقش اساس یممستق یرو غ مستقیم اثرات سبب به که

ی هامساحت جنگل. (1383، عدل) ستین سریم زیستمحیطو  یعیبدون توجه به مسائل منابع طب داریامروزه تحقق توسعه پا. (1393

و یک سوم  یپوشاند دو سوم جنگلهای جهان در نیم کره شمال را می هادرصد سطح خشکی 29میلیارد هکتار است که  4جهان حدود 

 133/2بر اساس آمار فائو حدود . در کره زمین به مراتع اختصاص دارد هاخشکی سطحبیشترین ، آن در نیمکره جنوبی قرار دارد

ی خشک و هادرصد از سطح کره زمین را سرزمین 2/47معادل ، میلیارد هکتار 1/6بیش از . هکتار مرتع در دنیا وجود دارد میلیارد

بقیه که . خشک با تولیدات بیولوژیکی بسیار ناچیز هستند یهابیابان، میلیارد هکتار از این سطح1تقریبأ . نیمه خشک تشکیل می دهند

در کشور ما منابع . (1395، یقاسم) شامل: مناطق خشک و مناطقی با رطوبت بسیار کم است، می شودمیلیارد هکتار  1/5بالغ بر 

وسعت  یگستردگ لیجنگلها و مراتع به دل نیب نیدر ا. دهدمی لیتشکای خاک و تنوع گونه، آب، مراتع، را جنگلها دشوندهیتجد یعیطب

% کل کشور و سطح  5/83هکتار معادل 135438813منابع طبیعی ایران سطح کل . برخوردارندای ژهیو تیو ارزش آنها از اهم

مساحت . (1396، یزداریمراتع و آبخ، سازمان جنگلها) % مساحت کشور می باشد 57/8هکتار معادل  14202559ی ایران هاجنگل

ان باعث شده که بیش از مساحت کشور می باشد شرایط خشک حاکم بر جغرافیای ایر %53هکتار معادل  86103940 رانمراتع ای

 . (2008، و همکاران یمصداق) هکتار را بیابان تشکیل دهد 32579631مساحت کشور معادل  08/20%
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این . موضوع حکمرانی است، به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده 1980یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه 

برخوردار شده ای سازی جامعه مدنی از جایگاه ویژهراستای استقرار و نهادینه موضوع به خصوص در کشورهای در حال توسعه و در

حکومت ، یحکمران، نکهینخست ا. میبه دو نکته توجه داشته باش دیبا میبرمی را بکار یکه واژه حکمران یهنگام. (1393، آرایی) است

. حکومت وجود دارد یو نهادها یخارج از اقتدار رسمسازد که قدرت در داخل و می مشخص، مفهوم کیبعنوان  یحکمران. ستین

 «ندیفرا»بر  یحکمران، نکهیدوم ا. یو جامعه مدن یبخش خصوص، دولتشود: می لرا شام گرانیاز باز یسه گروه اصل یحکمران، غالباً

 متفاوت گرفته قیو سال هاتیبا اولو گرانیاز باز یتعداد نیب دهیچیبا توجه به روابط پ ماتیسازد که تصممی دارد و مشخص دیتأک

-UN) است یاساس و شالوده مفهوم حکمران، نیکند و امی رو متضاد برقرا بیرق قیو سال تهایاولو نیرا ب یتوافق، یحکمران. شوندمی

HABITAT ،2002) . 

که افالطون آنرا برای چگونگی ای واژه، رساندمی راهبری یا هدایت کردن() kubernan یابی واژه حکمرانی ما را به واژه یونانیریشه

حکمروایی ، تبدیل شده است که بر راندنGubernane این واژه یونانی در قرون وسطی به واژه. هدایت یک نظام حکومتی به کار برده است

 ندیفرا یساده حکمران ی. معناگرددبرمی یتمدن بشر ینگیشیبلکه به پست، ین یدیمفهوم جد یحکمران. کردن یا راهبری داللت دارد

ها و نهادها از سنت یاعنوان مجموعه(. در واقع بهشوندینم ای) شوندیاجرا م ماتیآن تصم لهیاست که به وس یندیو فرا یریگمیتصم

 ایکشورها  یِ و اجتماع یاسیس، یاقتصاد یقدرت در نهادها یِسازادهیروش پ وانعنبه ای کنندیکه حاکمان در چارچوب آنها عمل م

در (. 1393ان، ی)حجار استشده فیسطوح تعر هیمناسباتِ کشور در کل هیکل تیریمد یبرا ییو اجرا یاسیس، یاقتصاد یِگریتصد

خش ( ب1) خوب عبارتنداز: یحکمران یچهار رکن اصل .است «عمل یا شیوه حکومت کردن یا کارکرد حکومت»، اینجا حکمرانی

 جادیدار اکه عهده یخصوص یهابخش(2؛ )دقانون را به عهده دار تیحاکم یو برقرار یو راهبر تیهدا فهیو دولت که وظ یعموم

که فراهم کننده فرصت ابراز وجود مردم و  یجامعه مدن( 3؛ )کسب و کار را بر عهده دارند فهیتجارت و وظ، دیتول، درآمد، اشتغال

 (.1393، آرایی) را به عهده دارند یبوم یهاو اعمال فرهنگ یسازمانده، جیبس فهیکه وظ یمحل یهاسازمان( 4؛ و )شهروندان است

 یمجاز یفضا، زیستی)محیط مختلف یها( و حوزهرهیو غ یشرکت، یرانتفاعیغ، یجهان، یعموم) سطوح مختلف تواندیم یحکمران

 یحکمران، که شامل ( داشته باشدرهیو غ، مشترک، یمیتنظ، یمشارکت، یچند سطح) (یهنجار ای یتجرب) مختلف یهامدل ای( رهیو غ

 یکتاشر یحکمران، (Non-profit) یرانتفاعیغ یحکمران، (Global) یجهان یحکمران، (Private) یخصوص یحکمران، (Public) یعموم

(Corporate) ،مشترک یحکمران (Collaborative) ،یمیتنظ یحکمران (Regulatory) ،یچند سطح یحکمران (Multilevel) یحکمران، و 

مشارکت شهروندان  قیاز طر کیو دموکرات قیبر مشارکتِ عممشارکتی،  یحکمرانشود. به عنوان نمونه، می (Participatory) یمشارکت

مسائل  درحداقل  ای، داشته باشند یعموم ماتیرا در تصم یترمینقش مستق دیاست که شهروندان با نیآن ا بانِیپشت دهیتمرکز دارد و ا
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دولت  یدهنده و ناظرِ کارکردهایعنوان رأبه، مکمل نقش شهروندان تواندیم ینوع حکمران نیا، در عمل. شوند لیدخ ترقیعم، یاسیس

مختلف  ی( بر مشارکت نهادهاCollaborative) مشترکه ( بر مشارکت دولت با شهروندان و واژParticipatory) مشارکتی واژه .باشد

 . (IDS ،2006) داللت دارند

اقتضائات  اند.هنیازهای روز باعث طرح مفاهیمی شد که منجر به ایجاد الگوهای خاصی از حکمرانی شد، یی از تاریخ علمهابرههدر 

یکی از این اشکال . (1395، پور آهنگری)غالم های جدید حکمرانی برانگیخته استگیری از شکلحاکمان را به بهره، شرایط جدید

 -مشارکتی بررسی مفهوم حکمرانی  هنوشتار حاضر قصد دارد تا ب. تواند باشدمی «تطبیقی -مشارکتی حکمرانی »، حکمرانیجدید 

 تبرای حل بسیاری از مشکال عنوان یک رویکرد به هاها و مطلوبیتمزیتچیستی، بیان ، ی به بازنمایی آنعیدر منابع طب تطبیقی

 .بپردازداجتماعی منابع طبیعی 

 طبیعی مدیریت و حکمرانی منابع

 دنیرس یمنابع قابل دسترس برا هیکه از کل معنا نیبد ،روش است نیتریبا اقتصاد گرانیهنر انجام دادن کارها بواسطه د تیریمد     

 هایاستیس یدائم شیو پاها، استیس یسازادهیپ یبه معنا ی(. حکمران1394زکار، یشده استفاده شود )پره نییتع شیبه اهداف از پ

است که توازن قدرت  ییهازمیو شامل مکان شودیسازمان انجام م کیحاکمه  ئتیه یامر توسط اعضا نیااست.  عنوان شده ییاجرا

 توانیسازمان، محقق کند. م یِو ماندگار تیموفق شیافزا یآنها را برا یاصل فیمناسب و وظا ییگوپاسخ ستمیس قیاعضا را از طر

 .(2006کلمات،  ی)بانک جهان )هدفمند( باشد یرهنجا ایبوده  ندیفرا کیصرفاً  تواندیم یگفت حکمران

، مشخص حوزه کیدر  یعیمورد استفاده از منابع طب در یکند چه رفتارمی فیو تعر نییاست که تع یندیفرا یعیمنابع طب یحکمران

منابع  تیریو به مد ردیگیو مقرارت صورت م نیقوان، هایمشخط لهیکار بوس نیا نینامقبول است که تضم ییو چه رفتارها ،قابل قبول

 اشاره دارد، کندمی آماده یعیمنابع طب تیمدر یاجرا یرا برا یو نهاد یاجتماع طیکه مح ییندهایساختارها و فرا نیو هچن یعیطب

 . (1395، ینیحس)

 .تکمتر اس اریبس، گرید یبا کشورها سهیدر مقا یعیاز منابع طب یغن یدر عموم کشورها یتوسعه اقتصاد دهدیمطالعات نشان م

و  تیریاست که مد تیواقع نیا یایگو، کشورها در امر توسعه نیضعف ا ییچرا رامونیانجام گرفته پ یو اظهارنظرها هایعموم بررس

 یعیبر منابع طب یمبتنتوسعه . سازدیامر توسعه فراهم م یمناسب از آنها را در راستا هاییرگیبهره نهیاست که زم یعیمنابع طب یحکمران

 و عملی ینزاع کالم نیبر ا یهمواره محل مناقشه فعاالن حوزه اقتصاد و توسعه بوده و هنوز هم فرجام مشخص کهاست  یاز مباحث

 هایبرنامه انیو مجر استگذارانیس یاز سو شهیهم یعیاز منابع طب رهدفمندیاستفاده نامناسب و غ، گفت توانیم یول .نشده است نییتع

از  یو اجتماع یاسیس هایآنها نبوده و استفاده یمحدود به ارزش اقتصاد یعیطب ابعکه ارزش من داستیناگفته پ. شده است یتوسعه نه
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کنترل و کسب سود ، یدسترس یدر رقابت برا گرانیباز، یالمللنیو ب یمل، یدر تمام سطوح محل. است یمحل تامل جد زیمنابع ن نیا

 یدر قلب حکمران، بردیها سود ماز آن تاًینها یو چه کس شودیو مرتفع م ابدیمی ادامه هارقابت نیچگونه ا نکهیا. هستند یعیاز منابع طب

 . (1394، نوروزی) قرار دارد یعیمنابع طب

کرد  یشیاندچاره یعیو در کل منابع طب یجنگل یهارهیکاهش ذخ، حل معضل هدررفت منابع آب یبرا توانینم یکنون طیدر شرا

 ایچاره یجوامع محل الخصوصیعل یاجتماع تیو محروم یفقر اقتصاد یو برا میها باشانسان یو زندگ شتیبدون آنکه به فکر مع

توامان سه جزو  یتوانمندساز ازمندیجانبه است، نو همه داریکه مالزم بحث توسعه پا یمشارکت تیریمد کردیگذشته رو نی. از امیشیندین

 شودیم یاز مشارکت اجتماع یشکل سازنهیزم یمشارکت تیریمد نیاست. ا( هاNGOها یا )سمننهاد مردم یهازماندولت، جامعه و سا

 یرسازیتصو ازمندین ،مهم نیتحقق ا ی. براشودیلحاظ م یو جوامع محل یدولت یهااز جمله دستگاه گرودارانکه در آن منافع تمام 

و  یبخشنگرش نشود، امکان گذار از  جادیا یعیها و مشکالت منابع طبمشترک از چالش یرسازیتصو نیکه ا ی. ماداممیمشترک هست

 (. 1394تعادل، ) شودیمحقق نم ینگرجامع یبه سو ایرهیجز

که بهتر است  یعیمنابع طب تیریاست. در بحث مد ینگردر حال حاضر فقدان جامع رانیا یعیمنابع طب تیریمد یمشکل اساس     

 نی. به هممیامواجه زین یمولفه اجتماع کیبا  یعیفراموش کرد که جز عامل طب دینبام، یاستفاده کن یاز واژه حکمران تیریمد یبه جا

 ازمندین یعیدر بخش منابع طب ینگاه حکمران جادی. ابردیشدت از آن رنج مکشور به یعیاست که منابع طب یمشکلری نگیخاطر بخش

 .(1394تعادل، ) کندیرا طلب م تیریمد یسازکپارچهیامر به نوبه خود ادغام و  نیدر دو عرصه ساختار و محتواست که ا رییتغ

 یعیدر منابع طب تطبیقی -مشارکتی  یحکمران

و در  یبرداران رسمبهره یرو یحکمران لیتحل، است ماتیتصم یاجرا ندیو فرا یریگمیتصم ندیفرا یکه حکمران ییاز آنجا

مکان  کیدر  ماتیتصم یها و اجرابه هدف یابیدست یکه برا ،و غیر رسمی یرسم یو ساختارها ماتیتصم یو اجرا یریگمیتصم

با توجه  یحکمران گرانیباز ریسا. است یحکمران گرانیاز باز یکیدولت . (1393، ادهغالم ز یعسکر) شودمی متمرکز ندیآیبوجود م

 داراننیشامل زم، ممکن است گرانیباز ریسا، یروستائ یمثال در نواح یبرا .مختلف حکومت متفاوت هستندان به سطوح شیبه وابستگ

، یمال ینهادها، یرهبران مذهب، یپژوهش یهانهاد، یردولتیغ یهاسازمان، هایتعاون، یکشاورزان روستائ یهاهیاتحاد، صاحب نفوذ

 . (1393، یکوهستان) باشند غیره و انینظام، یاسیاحزاب س

 دیجد یازهایبه ن ییقادر به پاسخگو ییها به تنهادولت. آن متفاوت شده است تیمتحول و مسئول زیامروزه نقش دولت ن     

 یالگوها ازمندیمهم ن نیا. دهند شیرا افزا دیجد یازهایبه ن ییخود توان پاسخگو یهاتیقابل شیبا افزا یستیآنها با. نخواهند بود
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حکومت 
داری خوب

اجماع 
محوری

قانون 
محوری

شفافیت

عدالت 
جویی

کارایی و 
اثر بخشی

پاسخگویی

 تطبیقی -مشارکتی حکمرانی  .استفاده نمود یو مدن یخصوص، یدولت یهاجامعه در بخش یهاتیاست که بتوان از همه ظرف یدیجد

 . (1382، پور یزاده و قل فیشر) تواند یکی از این الگوهای موفق باشدمی

نهادی، اقتصادی و زیست محیطی حکومت انطباقی یک چارچوب تحقیق در حال تحول برای تجزیه و تحلیل مبانی اجتماعی،      

از شیوه های حکومت چند سطحی است که موفق به ایجاد انعطاف پذیری برای چالش های وسیع ناشی از تغییر جهانی و سازگاری 

به عنوان یک رویکرد مناسب برای مدیریت اکوسیستم در تغییر محیط ها پیشنهاد شده (AG) حکومت تطبیقی  شده اند. SES پیچیده

اکولوژیکی شناخته شده و اداره -این بر این فرض استوار است که مناظر و منظره ها باید به عنوان سیستم های پیچیده اجتماعی .است

 (.2015شوند)جین البچینکو،

از آن به  یبخش، آوردینقاط جهان بوجود م ریرا در اروپا و سا یبزرگ یهاچالش، امروز یعیاز منابع طب یچند سطح یدارحکومت

ها به دو جهت مختلف چالش نیبه ا یدگیگذاران در هنگام رساستیس. (2009، ریراوشما کسیفل) است یجهان رییتغ یندهایفرآ لیدل

 .هستند استیس دیو جد یمیمشکالت قد یبرا ییهاحلراه افتنی یبرا یعلم یهاهیآنها به دنبال توص، اوال. کنندینگاه م تیهدا یبرا

 یعیمنابع طب یچندسطح یدارحکومت تیتا مشروع کنندیم دیتاک گروداران یبر مشارکت عموم یاندهیطور فزاگذاران به استیس ایثان

 یالهیدر سطوح مناسب و چندگانه حکومت به عنوان وس یمشارکت یریگمیتصم. (2009، تمریو یپاووال و هد یجون) دهند شیرا افزا

، یحکمران یدگاهد. (2008، چیفر وریو ال گیوین نیج) باشدیم داریموثرتر و پا یهااستیس یو اجرا داریپا یهااستیبه س یابیدست یبرا

خود  یبانیو پشت یتیحاکم یفعهده انجام وظا که به دولت کمک کند تا از داندیم ییو نهادها یطتوسعه جوامع را فراهم کردن شرا یدکل

 . (1396، بهلولی و همکاران) آن به نفع عامه مردم باشد یتساز رشد بازار و هداینهو بتواند زم یدبرآ

، ییپاسخگو، یتشفاف، یپذیرمسئولیت، یمحوراجماع، مشارکتی از قبیل باشدمی حکمرانی خوب دارای هشت مشخصه اصلی     

به حساب آورده  هااقلیتی هاشود دیدگاهمی باعثخوب حکمرانی  .قانون حاکمیتو پیرو  ،گیرمنصفانه و همه، ییو کارا یاثربخش

 . (1388، ی؛ کمال1شکل ) و نیازهای حال و آینده جامعه پاسخ گفته شود گیری شنیده شودیر در تصمیمپذصدای اقشار آسیب شده و

 

 

 

 

 

 

 خوب یحکمران یهاشاخص -1شکل
 



   

7 
 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

 1397اردیبهشت ماه  18-19

 

 یکنواختطرح از حالت  یاجراو کار را دو چندان  یشرفتپ ییخاص اجرا یهاها و برنامهمشارکت مردم در انجام طرح یزانم     

 شارکتحضور و م یرکه امروزه تاث یبطور. انجامدیربط میذ یهاو دو طرفه مردم و ارگان یطرفه بودن به مشارکت همگان یک و

 شودیم یدهح دبه وضو یو مرتعدار یعیمنابع طب یهاها از جمله طرحاکثر طرح یاجرا یعترسر یشبرددرست و پ یمردم در اجرا

مشارکت نداشته باشند در حفظ و  ییتوسعه روستا یهاها و برنامهطرح یو اجرا یزیرچه مردم در برنامهنچنا. (1390، مهردوست)

با  ییهابرنامه ینبه عالوه چن .کشدیبه درازا م یزها نبرنامه ینا یو زمان اجرا یاوردهبه عمل ن یها چندان تالشطرح ینا ینگهدار

 . (1370، محمودنژاد) سازدیرو مبهرو یها را با مشکالتآن یو اجرا یرشپذ هک گرددیمردم مواجه م یاز سو ییهامقاومت

ها به ترویج توسعه پایدار که شامل گیریمدیریت تصمیم، ای که در آنحکمرانی خوب یعنی شیوه، زیستیمحیط با توجه به منابع     

کاهش  زیستیمحیط شکاف بین مردم و دولت را در مورد مسائل ،های حکمرانیبهبود شاخص پردازد.می استزیست محیط حفاظت از

از  زیستیمحیطی هادر کم کردن شکاف و در نتیجه کاهش آالینده «حاکمیت قانون»و  «قدرت پاسخگویی»اثر دو شاخص داده و 

رقابت با مشکالت  یبرا یوجود دارد که حکومت مشارکت یاقانع کنندهشواهد . (1389، اشرفی) های حکمرانی بیشتر استسایر شاخص

. (2006، یجان کر) مهم است یاربس یو توسعه اقتصاد زیستیمحیط یداریبه پا یدنرس یبرا یجمتعدد و نتا یرمقاد یبرا یریتمد یچیدهپ

( 3، )حفاظت از چمن غالبیت( 2، )هایمپارادا ییرتغ( 1) :شودیم یهنه طرح توص، منابع طبیعیو توسعه مشارکت جامعه در  یتتقو یبرا

( 7، )ارتباط متقابل یجاد( ا6، )جامعه یطبقه بند ی( برخورد با داخل5، )بودن اطالعات یاز کاف ینان( اطم4، )اهداف تطبیق با ینتضم

 . (2006، یانوا اسکوش) یابتکارات محل یابی( نظارت و ارز9) جامعه و یساز یت( ظرف8)، یمشارکت یاستیس محیط یجادا

ها بویژه در مسائل و مشکالت مربوط به منابع طبیعی برخوردارند. عمده ای در اکثر زمینههای اجتماعی از جایگاه ویژهبحث

تطبیقی در  -توان به موضوع حکمرانی مشارکتی با مباحث اجتماعی دارند که می میمستقمشکالت منابع طبیعی ارتباط مستقیم و غیر

باشد. پژوهش این مباحث نیز اشاره کرد که همواره در جستجوی کشف میزان تاثیرگذاری این مهم برای حل مشکالت بوجود آمده می

 مفهوم در منابع طبیعی انجام شد. حاضر در راستای بررسی این

 

 یریبحث و نتیجه گ

گرفته تا کوچکترین مسائل  هاو تعرض های انجام شده بیشتر مشکالت مربوط به منابع طبیعی از انواع تخریبهابا توجه به پژوهش

 یمساله در کشورها نیا. باشدمی در ارتباطمشارکت  چگونگی حکمرانی و و شیوه ی بویژهاجتماع یهابحث بهای به گونه ،مرتبط

و متناسب با جوامع  برالیبر اصول ل یخوب مبتن یمفهوم حکمران رایمواجه است ز ییهادرحال توسعه از جمله کشور ما با چالش
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به اعتقاد . روبرو است یآن در جوامع در حال توسعه با موانع یسازادهیکه پ باشدیم یخاص یاسیس شیگرا انگریبوده و ب افتهیتوسعه 

مانع  ،دارد یو فرهنگ یاجتماع، یخیتار طیدر شرا شهیگونه جوامع که ر نیملت در ا -دولت شکاف  یوجود نوع سندگانینو یبرخ

به  یانهیدر هر زم یمشارکت یو شناخت و همراه کردن مردم با اهداف و حکمران یسبرر. خوب خواهد بود یدر تحقق حکمران یاعمده

 شودیمصوب محسوب م یهابرنامه یاجرا یموضوع از ابعاد مهم و اصل نیدارد؛ چرا که ا یاالعادهفوق تیاهم یهدف ارزش کیعنوان 

 . باشدمی منابع طبیعی وجود حکمرانی مشارکتی بهترین راهکار زمینه و در
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Abstract 

Natural resources, in addition to the natural factor, also have a social component. Today, in terms of technical knowledge, 

we have come to the right end, but natural resources are facing a lot of problems in the social sector, which is the main reason 

for the various types of destruction and failure of the programs and objectives predicted. . Therefore, we should look for a 

good pattern in identifying and emerging from these dilemmas. The basic problem of Iran's natural resources management is 

the lack of comprehensive governance. This research seeks to elucidate the pattern of participatory governance-adaptive in 

natural resources. By utilizing the participatory governance model - adaptive based on the catchment area, many problems of 

the natural resources sector can be overcome and social cohesion has been achieved in the short, medium and long term. 
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