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 چکیده

مختلف، تغییر  هایطرحعلمی و غیراصولی اقلیمی و اجرای غیر هایپدیدهتغییرات اقلیمی و عدم توجه به قانونمندی 

م برداران و عدسط بهره م توجه به ظرفیت مراتع تومجاز، واگذاری اراضی ملی و تخریب گسترده مراتع و عدغیر هایکاربری

وارد اهش کلیه مک. دانتوسعهات و که حقیقتاً بستر حی شوندمیو مراتعی  هانگلجتوجه به حفاظت از منابع طبیعی باعث نابودی 

 بایستمیترویج  موزش وتخریب مراتع با تقویت بهره برداران و جوامع محلی به عنوان بخشی از راه حل امکان پذیر بوده و آ

هت ج. دذیرفته شوپنتخاب انوان یک ضرورت نه یک مردم را به سویی راهنمایی کند که بهره برداری پایدار از منابع طبیعی به ع

بومی و  کیه بر دانشدولتی، خصوصی و تمام مردم در امر حفاظت و احیای منابع طبیعی عالوه بر ت هایبخشجلب مشارکت 

ان از هره بردارجلب مشارکت ب هایراه ترینمهمکی از ی. داز تجارب سایر کشورها استفاده نمو توانمینیروی متخصص داخلی 

گامی مهم در  تواندیمطبیعت  همیارانغیردولتی محلی است. جذب این اقشار از طریق طرح  هایسازمانمنابع طبیعی تشکیل 

بین  گروهی دررمعی و کامنطقه و ترویج مشورت ج طبیعت بومی در هر همیارانا استفاده از ب. دراستای نیل به اهداف فوق باش

 ،یعتطب همیارانشورتی مچرا که در جلسات  ؛شودمیداده شده بیش از پیش مشهود  هایآموزشجامعه به تدریج اثر بخشی 

ت ایی که به محل سکونیل عالقهبرداران نیز به دل و بهره کنندمیآموزشی خود را شناسایی  هایشیوهمروج نقاط ضعف و قوت 

خود  ،عه پایدارو توس ابع طبیعی به عنوان بستر حیاتنکات آموخته شده را به کار برده و پس از درک اهمیت من ؛خود دارند

 .نمایندمینسبت به حفاظت، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی اقدام 

 .امع محلیمشارکت، آموزش و ترویج، همیار طبیعت، فرهنگ منابع طبیعی، بهره برداران، جو: کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

و حفظ و احیای پایدار منابع  دکنمیسه خطری است که امروزه بشر را تهدید  زاییبیابانکمبود آب شیرین و  ،تغییرات اقلیمی

. داین سه دغدغه بشر را کاهش ده ؛تواندمیدر کنار امکانات و اعتبارات دولتی  هاتشکلطبیعی با جلب مشارکت مردم محلی و 
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. دباشمیبا شدت زیاد و مدت کوتاه و...  هابارندگیخشکسالی و ترسالی،  هایتناوبجداناپذیر اقلیم کشور ما  هایویژگیز ا

با  هاییطرحو غیراصولی  غیرعلمیطبیعی دارای فرایندی قانونمند بوده و عدم توجه به این قانونمندی و اجرای  هایدیدهپ

جرای ا. ماینهادهرا حوادث غیرمترقبه  هاآنه نام ک گرددمیمنابع طبیعی منجر به بروز اتفاقاتی  هایعرصهعناوین مختلف در 

و  های غیرمجاز، واگذاری عرصه پهناوری از اراضی ملی به معادنتغییرکاربری تحقیقات علمی و فنی، توسعه ایی بدون هایطرح

عدم توجه بهره برداران به ظرفیت مراتع و عدم توجه عموم مردم به حفاظت از منابع  ،دارانتخریب گسترده مراتع توسط معدن

ابودی منابع طبیعی از نظر اقتصادی منجر ن. دانتوسعهکه بستر حیات و  شودمیو مراتعی  هاجنگلباعث نابودی  گیطبیعی و... هم

و از نظر زیست محیطی  شوندمی هاآنصنایع وابسته به  مستقیم و غیر مستقیم و مشاغل و درآمد هایفرآوردهبه از دست دادن 

، فرسایش خاک و در یک هاچراگاهفاجعه آمیز، برهم خوردن تعادل آب و هوایی، نابودی کشاورزی و  هایسیالبمنجر به بروز 

و این  کنندمیویت آن برخی از روندهای تخریب محیط زیست یکدیگر را تقالوه بر ع. دگردمیکالم نابودی تمام مواهب طبیعی 

تر و مراتع باعث افزایش غلظت دی اکسید کربن در جو و گرم هاجنگلسوزی در آتش :مانند ؛کندمیامر فرایند تخریب را تسریع 

لستر ) دشومیسوزی الی بیشتر و در نتیجه افزایش آتشکه این امر باعث تغییرات آب و هوایی و خشکس گرددمیشدن کره زمین 

هره گیری از دانش مردم محلی و جلب مشارکت آنان در امر مدیریت منابع طبیعی نقش مهمی در جلوگیری از ب. (1381 ،براون

در حال توسعه به دالیل متعدد رورت مشارکت مدیریت منابع طبیعی در کشورهای ض. دکنمی ءیفااروند تخریبی منابع طبیعی 

تجربه نشان داده است که تغییرات در جامعه نه از فرایندی باال به  ( .1387 ،جوانمرد و همکاران) تاس هازمینهتر از دیگر بیش

برداری پایدار از  -مردم را به سویی راهنمایی کند که بهره بایستمیآموزش و ترویج  .گرددمیپایین بلکه از خود جامعه آغاز 

برداری به عنوان یک ضرورت نه یک  الگوی بهره تغییر ورعایت فصل و ظرفیت چرا منابع طبیعی، کنترل فرسایش خاک، 

البته باید توجه داشت بدون فرهنگ سازی و تبدیل منابع طبیعی به معارف عمومی جلب مشارکت عمومی  انتخاب پذیرفته شود.

مشارکتی بایستی طوری روند کار پیش بینی شود که پس از خروج نیروهای دولتی  هایپروژهمچنین در ه. باشدنمیتقریباً مقدور 

 .(1386 ،مقیم) داختار بتواند به حیات خود ادامه داده و قادر باشد تفکرات مدیریتی مردم را اجرا کنس

 

 هاروشمواد و 

این تحقیق به روش توصیفی صورت پذیرفته و در آن به موثر بودن اقدامات آموزشی و ترویجی و جذب تمامی اقشار جامعه 

منابع  هایعرصها توجه به گستردگی ب. تتوجه گردیده اس احیاء منابع طبیعیحفاظت و تحت عنوان همیار طبیعت به جهت 

. دنیاز به مشارکت همه از جمله نهادهای دولتی، خصوصی و بهره برداران روستایی دار هاآنطبیعی، مدیریت و توسعه پایدار 
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منجر به حفظ و احیاء بهتر و بهره برداری  ؛بیشتر باشد هاگیریمتصمینابراین هرچه مشارکت بهره برداران در طراحی، اجرا و ب

در امر حفاظت و احیای همگانی هت جلب مشارکت ج .(1395 ،کریمی و همکاران) دخواهد بو هاعرصهصحیح تر از این 

اید بتوان ش. داز تجارب سایر کشورها استفاده نمو توانمیطبیعی عالوه بر تکیه بر دانش بومی و نیروهای متخصص داخلی منابع

. تکاری جهان همان برنامه ایی است که کره جنوبی از حدود یک نسل پیش به اجرا گذاشته اسبرنامه جنگل ترینموفقگفت 

زیرا در دوران جنگ و اشغال  ؛این کشور تقریباً تمام پوشش جنگلی خود را از دست داده بود ؛نگاه که جنگ کره به پایان رسیدآ

بری بسیار شدید بود و به رغم آن که کره جنوبی در آن وخت چوبی متکی بودند و میزان چوببه س مردم هاژاپنیکشور توسط 

سراسر کشور مناطق ر د. تبه اجرا گذاش کاریجنگلاین کشور برنامه ایی ملی برای  ؛ایام یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود

که چرا کره شمالی پیوسته با سیل و خشکسالی  دهدمیه توضیح کاری نمونجنگل کاری شد. این برنامهکوهستانی و شیبدار درخت

کاری شده جنگل هایکوهستانره جنوبی از خدمات مهار سیل ک. داما کره جنوبی چنین مشکلی ندار ؛دست به گریبان است

الی مهمی این کشور به ندرت با خشکس هایآبخوانبرای حفظ آب و تغذیه  هاجنگلبرخوردار است و با توجه به ظرفیت 

ر کشوری تخریب محیط زیست به بروز قحطی مزمن کمک کرده و در کشور مجاور آن احیای محیط زیست د. دکنمیبرخورد 

ین در حالی است که موقعیت جغرافیایی و شرایط ا ( .1381 ،لستر براون) تزمینه را برای موفقیت اقتصادی آماده کرده اس

ه برداران محلی، وجه هر چه بیشتر به بهرت. مندندبهرهو بارندگی مناسب  مشابهدو از رطوبت  اقلیمی دو کشور مشابه بوده و هر

طبیعی ، دهیاران و استفاده از توان بالقوه آنان جهت حفاظت و احیای منابع طبیعی و ترویج فرهنگ منابعآموزاندانشجویان، دانش

طبیعت به دلیل باال  همیارانو تمرکز بیشتر بر جذب ایشان به عنوان وجه به جوانان تحصیل کرده روستایی ت. دباشمیبسیار مهم 

جلب مشارکت  هایراه ترینمهمکی از ی. دباشمیبودن هرم سنی بهره برداران و پایین بودن سطح تحصیالت ایشان بسیار مهم 

هم هدف تشکیل  هایگروهغیردولتی از  هایازمانس. تغیردولتی محلی اس هایسازمانبهره برداران از منابع طبیعی تشکیل 

تعیین شده در جهت اهداف  اساسنامهکه به صورت داوطلبانه و بدون وابستگی سازمانی خاص با تشکیالت و  اندشده

نقش  ؛نمایندمیی و ملی فعالیت ادر سطوح محلی، منطقه هاسازمانین ا. دنماینمیمحیطی کشور و معضالت آن فعالیت زیست

جلب مشارکت مردم که متوجه زمینه سازی  -2، فرهنگ سازی و اطالع رسانی -1: شامل موارد زیر است هاتشکل اساسی این

 .(1378 ،زکی پور) تعملی و اجرایی اس

کنون موفقیتی در حفاظت و ع محلی و سایر اقشار تاغیردولتی و اظهار تمایل جوام هایتشکلعلی رغم ثبت تعداد زیادی 

دالیل این عدم موفقیت نداشتن آگاهی و دانش الزم  ترینمهمیکی از  ؛و فرهنگ سازی حاصل نگردیده استاحیای منابع طبیعی 

کنون به محل زندگی روستاییان و عشایر عزیمت نکرده و نهاد تامردم هایسازمانبه این شرح که اکثر اعضای  ؛باشدمی
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عدم به دلیل نیز،  هاسازمانع محلی و بهره برداران عضو این ر مورد جوامد. داطالعی از وضع زندگی ایشان ندارن ترینکوچک

تر ر این جا است که نقش ترویج پررنگد ؛مشاهده نگردیده استایی قابل لمس نتیجه ،دسترسی به دانش الزم و کاربردی

 هاآنر این مرحله باید علت و ضرورت همکاری و نقش مردم به د. تآگاهی دادن به مردم اس ،یش نیاز مشارکتپ. دشومی

جربه نشان داده است مردم زمانی آماده صرف هزینه برای حل یک مسئله هستند که ابتدا مسئله را بشناسند ت. دآموزش داده شو

 هایمهارتن مرحله نیز باید ر اید. تالزم برای حل مسئله اس هایتواناییس از انگیزش، کسب پ. دتا انگیزه الزم را پیدا کنن

نتیجه گرفت مقدمه مشارکت، آگاهی از طریق  توانمینابراین ب. دالزم برای تشخیص مشکل و اتخاذ راه حل مناسب کسب شو

آموزش و ترویج به معنای ایجاد تغییر در فرد فراگیر تلقی ( .1378 ،گرمارودی) دباشمیترویج و اشاعه فرهنگ منابع طبیعی 

ز یک سو هیچ مقرراتی برای جلب فراگیر و آوردن او به محیط آموزش وجود ندارد و در عین حال انتظار بر آن است ا. دگردمی

آموزشگر نیز هست و این نکته که  ؛روج عالوه بر این که فردی محقق استم. دکه آموزش چنان موثر باشد که منجر به تغییر گرد

که نهادهای آموزشی به هر حال با ترویج مرتبط شوند و حداقل از طریق برقراری  کندمیایجاب  ؛باید آموزشگری ماهر نیز باشد

ی که از جهت اآنان بکوشند و آنان را با وظیفه بازآموزی در افزایش اطالعات مروجان و پیشگیری از کهنه شدن دانش هایدوره

 .(1383 ،ملک محمدی) دآشنا سازن ؛آموزش به عهده دارند

 

 نتایج

نماید که تنها با رعایت اصول صحیح مرتعداری  آگاهرا به این موضوع  هاآن ،بتواند با انتقال دانش به بهره بردارانمروج باید 

امکان دامداری برایشان باقی  ،است که امکان بهره برداری مداوم از مراتع وجود دارد و در غیر این صورت عالوه بر نابودی مراتع

برای بازگرداندن قابلیت تولید مراتع باید مشکالت مطرح شده در امر مدیریت،  .رودمیین نمانده و منبع درآمد ایشان از ب

نوین با مشارکت محلی دامداران روستایی و عشایری در مرتعداری  هایطرححفاظت، احیاء و اصالح و بهره برداری از مراتع در 

اجرایی  هایپروژهو  هاطرحرای اجرای ب. د.. فراهم گردگیری و.ریزی، تحقیق و تصمیمبرنامه همه مراحل و فرایند مطالعه،

اصالح مراتع سازگار در هر منطقه مورد  هایروش کارگیری بهمدیریت پیشرفته مراتع، چرای کنترل شده، توسعه منابع آب و 

باید مهارت فراوانی  مروج ( .1374 ،ازکیا و همکاران) دتوجه قرار گیرد و از طریق آموزش و ترویج به مرتعداران منتقل گرد

بر  دهدمیثانیاً آن چه را که انجام  ؛داشته باشد تا بتواند با موفقیت اوالً وظیفه خود را در چارچوب ضوابط اداری انجام دهد

 هایسازماندر باال  هایرده توسطاساس باورها و معیارهای اجتماعی به سهولت امکان پذیر نیست و نیاز به درک این ضرورت 

ی از عامل ترویج در سطح منطقه به عمل آید تا ا، پشتیبانی و حمایت شایستهارشادی دارد و این که همراه این درک -آموزشی
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روج در این صورت باید خود یک مدیر شایسته باشد تا بتواند هم جوابگوی دستگاه م. داو بتواند با آسودگی کار را انجام ده

با مدیران اداری ترویج سروکار دارد و  مروج از یک سو مردم منطقه را برآورده کند. خود باشد و هم نیاز هایمسئولیتاداری و 

فراوانی است  هایمهارتنیازمند  هاارتباطانجام هر یک از این ، ارشادی هایبرنامهاز سوی دیگر با رهبران محلی برای پیشبرد 

دیریت مروج نباید نقش م. باشد هرهبر فنی در منطقمروج از یک سو یک مدیر فنی و از سوی دیگر یک  ؛سازدمیکه ضروری 

دار سازد و در عین حال نیز پذیرفته نخواهد بود که نقش رهبری مروج چنان وسعتی یابد که پایبندی او را به رهبری او را خدشه

مشی کلی امور در  و براساس خط کندمیروج از یک سو امکانات را از سازمان ترویج دریافت م. داصول مدیریت بی اعتبار ساز

و در اختیار سازمان ترویج  کندمیمردم را شناسایی  هایخواستو از سوی دیگر نیازها و  بردمیکار ه یاری رساندن به مردم ب

گفت مروج نمایندگی سازمان ترویج در منطقه و نمایندگی منطقه را در سازمان ترویج به عهده  توانمینابراین ب. دهدمیقرار 

چند منظوره مرتعداری  هایطرحداری بر مشارکت در ترویجی اثر مثبت و معنی -عوامل آموزشی( . 1383 ،محمدیملک ) ددار

منابع طبیعی از جمله  هایطرحفنی از جمله عواملی است که سبب تغییر نگرش افراد به مشارکت در  هایکمک. اندداشته

احیاء مرتع منجر به باال رفتن آگاهی فرد از  هایطرح یارهدربآموزشی  هایکالسهمچنین شرکت در  ؛شودمیمرتعداری 

ممکن است سبب افزایش  باال بودن سطح تحصیالت یب نموده است.غماهیت طرح شده و هر فرد را به مشارکت در طرح تر

نوری پور ) دقرار ده تأثیر تحتنگرش افراد را نیز  تواندمیمهارت و اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در افراد شود و همچنین 

ر راهبرد کوتاه مدت خدمات د. ددر ایجاد نظام ترویج باید دو راهبرد کوتاه مدت و بلندمدت را اتخاذ نمو ( .1395 ،و همکاران

و در راهبرد بلند مدت زمینه سازی تحوالت پایدار از طرق گوناگون انجام  گیردمیرسانی ترویجی بر مبنای نیازها صورت 

برداران در دامن ایشان  هآینده بهر هاینسلبا توجه به نقش زنان در اقتصاد خانواده بهره بردار و تربیت  ( .1392 ،فمی) پذیردمی

ر طی بیست سال گذشته نقش د. دش قائلترویجی  -آموزشی هایکالسایی جهت شرکت ایشان در ؛ اهمیت ویژهبایستمی

فراهم نمودن امنیت غذایی، پایداری محیط زیست، ریشه کنی  :ه توسعه مانندحیاتی زنان روستایی در بسیاری از امور مربوط ب

رای اشاعه فکر نو الزم است ب( . 1392 ،فمی) تروشن گردیده اس المللیبینی جامعه افقر، کنترل جمعیت و توسعه اجتماعی بر

گیری روستاییان را یاری کرد و در تصمیما تشویق به پذیرش ر هاآنراجع به آن به روستاییان آگاهی الزم داده شود و سپس 

که  گیردمیفنی صورت  هاینوآوری. در کار ترویج دائماً شودمیینجاست که لزوم همبستگی آموزش با تحقیق مشخص ا. دنمو

ی اخذ پژوهشی دارد و از یک نهاد تحقیقات منشأ معموالًر طرح نوآوری، فکر نو د. دالزم است مورد بررسی و استفاده قرار گیرن

به کار ترویج  توانمیمانی ز. دو باید نتایج حاصل نیز برای مطالعه و چگونگی کاربرد آن به همین بخش پژوهشی برگرد شودمی

کاربرد عملی داشته باشد و نتایج محسوس و مفیدی به دست  ؛اعتقاد داشت که کار محقق و پژوهشگر مطابق با واقعیات باشد
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قدان رابطه اساسی ف. ددقیقاً رعایت شو ؛یات یک فکر نو آن طوری که در طرح نو آمده استدهد و به عبارت روشن تر خصوص

نتایج تحقیق بدون  ؛ی عینی و مشهود است و در چنین وضعی اگر قرار باشداترویج و تحقیق در حال حاضر مسئلهو سازنده بین 

اثر بسیار نامطلوبی خواهد  ؛استفاده و اشاعه قرار گیرد جدید در معرض هاییافتهداشتن اعتبار کافی و کارایی الزم به عنوان 

 (.1383 ،)ملک محمدی داشت و پس از مدتی مروج بی تجربه را با نقصان اعتبار مواجه خواهد ساخت
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 بحث

مردم محلی، بهره برداران  ،دولتی و غیردولتی هایسازماناحیاء و بهره برداری از منابع طبیعی با مشارکت  ،حفاظت

. دگامی مهم در راستای نیل به اهداف فوق باش تواندمیطبیعت  همیارانو جذب این اقشار از طریق طرح  باشدمیپذیر امکان

؛ باشدمیلبته این طرح به صورت مداوم در حال اخذ بازخورد و اصالح نحوه عملکرد و در عین حال اصالح مشکالت اجتماعی ا

به عنوان  توانندمی هاشهرستانترویجی زیر نظر واحدهای ترویج  -آموزشی هایدورهطبیعت جذب شده پس از طی  همیاران

نسبت به ترویج فرهنگ منابع طبیعی در روستاهای محل سکونت  هاشهرستانبازوهای توانای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری 

عی و کارگروهی در بین جامعه به تدریج طبیعت بومی در هر منطقه و ترویج مشورت جم همیارانا استفاده از ب. دخود عمل نماین

مروج نقاط ضعف و  ،طبیعت همیارانچرا که در جلسات مشورتی  ؛شودمیداده شده بیش از پیش مشهود  هایآموزشاثربخشی 

نکات آموخته شده را  ،به محل سکونت خود هره برداران نیز به دلیل عالقهو ب کنندمیآموزشی خود را شناسایی  هایشیوهقوت 

احیاء و توسعه و  ،به کار برده و پس از درک اهمیت منابع طبیعی به عنوان بستر حیات و توسعه پایدار خود نسبت به حفاظت

عوامل رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی یک جامعه، نقش و حضور  ترینمهمکی از ی. دنماینمیبهره برداری اصولی اقدام 

وسعه پایدار در منابع طبیعی و بهبود شرایط ت. تمربوط به خود و محیط پیرامونشان اس هایفعالیتکارها و مسئوالنه مردم در 

در طراحی، تصمیم گیری، اجرا، نظارت و  هاآنمحیط زیستی بدون حضور مردم و رفع مشکالت معیشتی آنان و حضور جدی 

طی تالش در راستای جلب مشارکت مردم، بهره برداران قانونی و میسر نخواهد بود. در چنین شرایها پروژهو  هاطرحنگهداری 

ایجاد مراکز آموزشی که  .اصلی باشد هایسیاستجوامع محلی در مدیریت منابع طبیعی و تقویت سرمایه اجتماعی بایستی جزء 

ا ب. (1393متولی،) آیدمیراهکار اساسی در حفظ و احیای منابع طبیعی به شمار  ؛پردازدمیبه ترویج و آموزش دانش بومی 

مروج از میان تمام اقشار جامعه، آگاهی عمومی بهره برداران در زمینه حفظ، احیاء و توسعه  ،طبیعت همیارانجذب هر چه بیشتر 

صحیح مرتعداری،  هایروشدر ترویج  توانندمیطبیعت مروج  همیاران. یابدمیو بهره برداری اصولی از منابع طبیعی افزایش 

 :مانند هاییبحرانوثر بوده و در زمان بروز م. آبخیزداری، جلوگیری از فرسایش خاک، پیشگیری از حریق و اطفای آن و..

رچند به دلیل وجود بوروکراسی پیچیده ه. دبشتابن هاشهرستانسوزی به کمک نیروهای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری آتش

، بی سوادی یا کم سوادی روستاییان و بهره برداران محلی و عدم انگیزه هابانکرات دیگر و اداری، عدم حمایت ادا

، عدم وجود بیمه و انگیزه مالی هاطرحبازده نبودن  گذاری در بخش منابع طبیعی توسط بخش خصوصی به دلیل زودسرمایه

حفاظت، احیاء و توسعه و بهره برداری اصولی موفقیت چشمگیری  ودر جلب مشارکت عمومی  متأسفانه ،طبیعت همیارانجهت 

فعالیت و  سال صد یک، مراتع و آبخیزداری کشور با توجه به سابقه بیش از هاجنگلحاصل نشده است و الزم است سازمان 
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و  مشکالت شدن ترپیچیدهه علل در این زمینه تنها بت. دنسبت به رفع موانع موجود اقدام نمای ترسریععلم به موارد فوق هر چه 

 می گردد. منجرحفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی  هایهزینهافزایش 

 

 منابع

 .بویراحمد وفارس و کهگیلویه  هایاستانابعاد اجتماعی موثر بر حفظ یکپارچگی اراضی مرتعی با تاکید بر . 1378 ،.م ازکیا،

راتع و م لها،توسعه، دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگ مجموعه مقاالت اولین همایش منابع طبیعی مشارکت و

 .553-588 ،انتشارات موسسه توسعه روستایی آبخیزداری کشور،

 .ص 312 ،نشر هوای تازه حمید طراوتی،، (راه حل بحران محیط زیست) یاقتصاد زیست محیط. 1381 ،.ل براون،

بع اولین همایش منا مجموعه مقاالت .غیردولتی در منابع طبیعی هایسازمانرویکردی به مشارکت  .1378 ،.م پور،زکی

 سسه توسعهارات مونتشا ،مراتع و آبخیزداری کشور طبیعی مشارکت و توسعه، دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگلها،

 .403-422 ،روستایی

 .ص 374 ،دانشگاه پیام نورمرکز چاپ و انتشارات . اصول ترویج و آموزش کشاورزی. 1392 ،.ح شعبانعلی فمی،

ت مجموعه مقاال .ییعوسعه و بهره برداری از منابع طبت ،حیاءا ،نقش مشارکت مردم در حفظ. 1378 ،.م صادقی گرمارودی،

 ،ی کشورخیزدارراتع و آبم ،اولین همایش منابع طبیعی مشارکت و توسعه، دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگلها

 .433-446 ،توسعه روستایینتشارات موسسه ا

 اجتماعی بهره هایسرمایه مرتعداری بر هایطرحارزیابی اثرات و . 1396 ،.خ آقاجانلو، ،.فلا کرمی دهکردی، ،.ک ،کریمی

 (.2) 70 ،بخیزداری مجله منابع طبیعی ایرانمرتع و آ. برداران روستایی شهرستان ماهنشان

 .44 -103 :41 جنگل و مرتع، .مردمی نمودن حفاظت از طبیعتراه کارهای اجتماعی و . 1393 ،.ح متولی،

  .57 ،مرتع وجنگل  .پروژه مطالعاتی مشارکت مردمی آبخیزداری مهندسان مشاور و مشکالت موجود. 1386 ،.خ مقیم،

 .ص 437 ،گاهیمرکز نشر دانش جلد دوم مبانی، .ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی. 1383 ،.فلا ملک محمدی،

در طرح چندمنظوره  بر مشارکت روستاییان تأثیرگذارتحلیل عوامل . 1396 ،.م خسروجردی، ،.ح رستگاری، ،.م نوری پور،

 ص. 163(:2) 11 ،نشریه علمی پژوهش مرتع. مرتعداری تنگ سرخ

مراتع  ا،مردمی سازمان جنگله هایمشارکتدفتر ترویج و  روستایی ایران، دانش بومی با تاکید بر جامعه. 1390 ،.ج یوسفی،

 .ص 658 نتشارات راه سبحان،ا ،و آبخیزداری کشور
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Participation in the Field of Nature-co-workers 
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Abstract 

Climate change, lack of attention to the legality of climate phenomena, the non-scientific and non-

effective implementation of different plans, unauthorized alteration of land use, national land allocation on 

one hand and extensive degradation of rangeland, lack of attention to the capacity of the pastures by 

operators and lack of attention to conservation of resources on the other hand, destroy forests and ranges that 

truly bring about life and development.Reducing all rangeland degradation by supporting farmers and local 

communities as part of a feasible solution, and educating and promoting people should be guided by the fact 

that sustainable use of natural resources as a necessity and not a choice is accepted. In addition to relying on 

indigenous knowledge and internal specialist expertise, the experience of other countries can be used to 

attract the public sector, private sector and all people in the conservation and revitalization of natural 

resources. One of the most important ways to attract the natural resource exploiters is to establish Local 

NGOs. Attracting these groups of people through nature-co-worker plan can be an important step towards 

achieving these goals. Using the help of native nature-co-worker plan in every region, the promotion of 

community counseling and teamwork among the community, the effectiveness of the training is gradually 

becoming more evident because these promote the strengths and weaknesses of the educational procedures in 

nature advocates` advisory meetings. So the exploiters, because of their interest in their habitat and after 

understanding the importance of natural resources as a living environment and sustainable development, are 
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themselves concerned with conservation, rehabilitation, development and effective exploitation of natural 

resources. 

Key words: Partnership, Education & Promoting, Native Nature-co-worker, Natural Resources Culture, 

Exploiters, Local N.G.Os. 

 


