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 71/1/7931تاريخ تصويب:                   5/71/7931تاريخ دريافت: 

 دهیچک

جه   رع ع  یزي ررند؛ برنامهيگيرا در برم يعياز منابع طب یاعمدهبخش  يينکه مناطق روستايبا توجه به ا

از  یاريبس راهگشایتواند يآن م نهي  بهيريو مد برداریبهرهکارآمد، جه   یهاوهيش کارگيریبهمسائل و 

 ه ا ب ال دادهي روش تحل توسعه روستاها باش د  نهيدر زم ياجتماع – یو اقتصاد محيطيزيس مشکلات 

نفر از کارشناسان  22اختيار م پرسشنامه در يکه پس از تنظ ای اس شبکه تحليل عرايند مدل از استفاده

 يها حاکاعتهي .تعيين شد معيار زير و معيار مناسب هر یهاوزن آنان، از خبره قرار گرع  که با نظرسنجي

 ه ایاز پروژه ي ك ه ر ب رای ارزي ابي تخص صي دستورالعمل وجود عدم ازجمله ييهاچالشاز آن اس  

نب ودن بح م من ابع  مش خص، يط ياث رات من ابع مح ارزيابي در غربالگری عدمارزيابي محيطي،  مشمول

و مه ار عوام ل  يعياز منابع طب برداریبهرهعقدان اصلاح نظام قانوني،  جايگاه و سرزمين آمايش محيطي در

 بي ترتک ه ب ه ارزي  ابي من ابع محيط ي  ق  وانين در اجراي  ي ض  مان  و بازدارن  دگي ع  دمدار، يناپا

 و هاچالش ترينمهم ازجمله ؛باشندي( م770/7) (،770/7) (،71/7) (،711/7) (،715/7) ريتأثب يضر یدارا

 ض عف منابع، از صيان  در قانون سازوکار ، ضعفروستا در محيطيزيس  تخريب و امکانات به دسترسي

(، 7770/7) (،7770/7) (،7770/7) ريت أثب يضر یدارا ترتيبمنابع قانوني که به  گذاریسرمايه در مقررات

  هستند يعي  منابع طبيريمد یش رويپ یهاچالش تريناهمي کم ازجمله

  نالوديشهرستان ب ،ایعرايند تحليل شبکه ،يتيريمد یهاچالش ،يطي  منابع محيريمد :هاواژهدیکل

                                                           
Email: anabestani@um.ac.ir 70133010710:1 نويسنده مسئول 
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 مقدمه -7

  ي ب ر اهم هرروزباشد که يم یادهيانسان اس  و پد یازهاين نيترياصل ۀکنند نيتأمو  يمحل زندگ زيس محيط

، يع ياز من ابع طب یزي ره و بدون برنامهيرويبه استفاده ب ياش بر کره خاکن سلطهاراما انسان در دو؛ شوديآن اعزوده م

، يعراه انمه اجر و  ي)کمال س  آن، پرداخته اس ين بردن توان زيو از ب وهواآبخطرناک در خاک،  یهايجاد آلودگيا

دات، ي ن تهدي رن د  ايگيسرچشمه م  محيطيزيس ، از مسائل یه جوامع بشريدات مطرح علياز تهد یاري(  بس1501

 درنتيج ه  جامع ه و ي کن در عم ل امنين د  ل ينمايجلوه م يعيطب يداتيتهد صرعاًداشته و  يتير امنيغ یهرچند ظاهر

 ( 1507و همکاران، يلطف) دهد يقرار م ريتأثمحل وقوع را تح   یکشورها ي  مليامن

ط انس ان ي  مح يريمد ين به عل  عدم وجود تفکر منطقيزم ۀکر یبر رو بخشاتيحن اس  که منابع ي  ايواقع

ط از يش مح يب و پالاياز تخر یريشگيانسان به دنبال پ يدر عصر کنون وجودبااين جه اس امو یاديبر آن با حوادث ز

 ،طيب مح ي تخر اع زايشن مواجه با رون د رو ب ه ياکنون در ع يجوامع انسان  (1505کوت، يکالد) نده اس  يعوامل آلا

 چراک هد، ي نمايح س م  گ ريد یه اش از زمانيرا ب بخشحياتو منابع  طيمح  يريمد ن استقرار ضوابطيلزوم تدو

ن ام ر منج ر ب ه ي نموده، ا متأثرن را يزم ۀس  کل کري  زيفيگردد و کيك منطقه نميعواقب مخرب منابع محدود به 

 طورب هاز موجودات زن ده را  یارين بسيزم د يگرد زيس محيط يجهان یهان استاندارديه و تدويتفکر در خصوص ته

 يس تيگ ذارد  همزيم  ريت أثهم ه  يز در زندگيك چير در ييتغ هرگونهن، ي  بنابراباهم همساز کرده اس  یاجانبههمه

د ه ر دو ج امع و متقاب ل ي ن باي، همچن يعيتر طبط گستردهيك محياز  يبخش عنوانبهگر موجودات زنده، يانسان با د

د تن وع ي کپارچ ه بايتوسعه جامع و  یك الگويمعتقد اس  که  1(SDFدار )ياد توسعه پاين اصول، بنيباشد  بر اساس ا

و ن ه  را ن ابود کن د زيس  محيطو  يع يد من ابع طبيد و مصرف نه بايتول یهاستميس ؛ وو تعامل در آن برجسته باشد

 (2775-1000 بنياد توسعه پايدار،) شود  ازحدشيب برداریبهرها يو  يمنجر به آلودگ

 ب رداریبهرهمربوط به  توسعهدرحالو  اعتهيتوسعه یدر کشورها يزندگ یشرع  در استانداردهايپ از يبخش بزرگ

دار هس تند ر  ي پا ک ه یآورب ا ع ن یب ردارم بهرهيبدان ن اس  کهير اس   مسئله ايد پذير و تجديد ناپذياز منابع تجد

ن ده ب ه يآ یب را یك مشکل جدياز منابع  یبردار، بهرهباشنددار نيپاکه  مياستفاده کن ييهایآورعن  اگر از ا نهي دهديم

ر يد پ ذي از من ابع تجد ناپذيربرگش ب ياز تخر یريجلوگ یبرا بلندمدت  يريمدلذا   داش رعاه خواهد کاهش ل يدل

در ک اهش عق ر موع ق  ک ه ين عوامليتریديکل از يکيدهد که ي  تجربه نشان م(jessica,coria,2011) از اس  يمورد ن

، در چه ارچوب درواق ع ک ه، دار اس ين منابع مولد و پاياستفاده از ا آوریعنو به  يعيبه منابع طب يبوده اس  دسترس

 هفت ادوپن   باش ديم  "اس تفاده از آن آوریع نمولد و  يعيعادلانه به منابع طب يبهبود دسترس"یبرا 2IFADكياستراتژ

 نيت أم ين يق زمي از طر یادي خود را تا ح د ز يو زندگ کننديم يزندگ يير جهان در مناطق روستايدرصد از مردم عق

                                                           
1 Sustainable Development Foundation 

2 International Fund for Agricultural Development 
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  و حفاظ   يريدر م د ينقش مهم و ار دارنديرا در اخت ياز دانش سنت يثروت هاآن  کننديم يکنند که در آن زندگيم

روس تاها ب ا توج ه ب ه نق ش  (Programme Management Department,2002)  کننديم یجهان باز يعياز منابع طب

د در نظ ام توس عه کش ور از ي ک ه دارن د با يت يو جمع ييايجغراع يو اشتغال کشور، گستردگ ديکه در نظام تول يمهم

محس وب  يع يم من ابع طبيمس تق ب ردارانبهرهان ييروستا ( 1507و همکاران،  يعنابستانباشند )برخوردار  یاژهيگاه ويجا

 روازاي نکنن د يم  ب رداریبهرهان اس   ک ه از آن ييار روستايکشور در اخت يعيطب یهااز عرصه %07حدود  شوند،يم

ب ي از تخر یريش خاک جل وگيعرسا کنترل ،ييزداابانيبق ياز طر يعيو منابع طب زيس محيطحفظ  یهرگونه اقدام برا

 آميزموعقي   ييتوس عه روس تا یه اه به روستاها و در چ ارچوب برنام هق توجياز طر عمدتاًها، جنگل يمراتع و حت

 ميس ر طبيع ي و منابع زيس محيط مسائل به توجه بدون کشور پايدار توسعه تحقق امروزه  (1505،يرضوانبود )خواهد 

 آن تجديدپ ذيری روند و بوده محدوده ما کشور در موجود طبيعي منابع که واقعي  اين درک با اساس اين بر  نيس 

 مجموع ه اق دامات بن ابراين .ش ود احي ا  غيرقاب ل تخري ب مي زان دلي ل ب ه گاه يا و رديپذيم صورت کندی به

 و نگریآين ده اص ول رعاي   ب ا و وض عي  من ابع با متناسب بايد توسعه عرآيند در اجرايي مختلف یهادستگاه

 (1505، مجلس یهاپژوهشمرکز ) .گيرد انجام کشور پايداری

 ب ه دنب ال توس عه ش هرها، ت اًينهاعس يلي در ص نع  و احت را  و  یه ایانرژبا وقوع انقلاب صنعتي و استفاده از 

ب ه وج ود  زيس  محيطآن در  تبعب هو پيشرع  تکنولوژی در دنيا تحولات عظيمي در نوع زندگي انس ان و  گسترش

ش ود يم  زيس  محيطدانش مندان و طرع داران  شيازپ شيبتحول ات موج ب نگران ي   ي آآمد ک ه روز ب ه روز 

(kumar,1992). 

کنوانس يون وي ن، در م ورد  ازجمل ه الملل يبينمتع دد  یهاونيکنوانس  زيس  محيطدر راستای کمك به حف ظ 

آمادگي، مقابله همکاری در برابر آل ودگي نفت ي  الملليبينو کنوانسيون  وهواآبحفاظ  لايه اوزن، کنوانسيون تغييرات 

 ص ندو  .(Caro,1999) در تم امي آنه ا اي ران عض وي  دارد ب اًيتقربه اعضای اکثر ممال ك دني ا رس يده اس   ک ه 

ب رای رس يدگي ب ه پ ن  تهدي د مه م ب رای  الملل يبينشکل بخشيدن به اقدامات  ( برایGEF)1جهاني زيس محيط

الملل ي، اس تهلاک ه ای ب ين، تخريب آبوهواآبشد: از بين رعتن تنوع زيستي، تغييرات  سيتأسجهاني  زيس محيط

  (Programme Management Department,2002) ، عرسايش زمينراًياخازن و 

اس  که مديري  منابع طبيع ي پاي دار باي د ب ه حق و   صليمنطبق با ا SDF -و روش اجرا SDF بخشي از منشور

اجتم اعي را ه م از نظ ر  یهاسازمانجوامع برای مشارک  اذعان داشته باشد  اين بنياد اهمي  ايجاد ظرعي  جوامع و 

ا ب ردن س طآ آگ اهي جامع ه در بال  اولوي  را ب ه SDF رهياع   شناسديمايدئولوژی و هم از نظر عمل به رسمي  

همچنين تروي  دسترسي جوامع به اطلاعات، و توان ايي آنه ا  و دهديممورد اهمي  مشارک  در مديري  منابع طبيعي 

                                                           
1 Global Environment Facility 

https://www.thegef.org/
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  ب ه هم ان ان دازه ب رای ت روي  بخش ديم مشکلات توسط خودشان بهب ود  وتحليلتجزيهرا به استفاده از اطلاعات و 

در  SDF   ش وديم تشويق مشارک  ععال آنان در مديري  منابع طبيعي اهمي   قائ ل ععالي  نقش زنان و جوانان، و 

 ؛ ک هکن دسطوح مختلف برای اطمينان از مديري  پايدار منابع طبيعي و معيش  پايدار برای جوامع روستايي عمل م ي

 Sustainable) باش  دم  ي هاس  ازمانمردم  ي، و ايج  اد ارتب  اط ب  ين اي  ن  یهاس  ازمانه  دف آن حماي    از ايج  اد 

Development Foundation,1996-2003)  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (SDFبنیاد توسعه پايدار )روش اجراي منشور  -7شکل 

 

همک اران قرب اني و  ه ایکه نتاي  پژوهش ایگونهبههايي صورت گرعته مورد مطالعه پژوهشدر رابطه با موضوع 

 م ردم ب ين در زيادی مقبولي  از روستايي اسلامي شوراهای هایتصميم که داد ( نشان1500)عابدی سروستاني، و ( 1505)

 توانن دم ي اص لي و کنش گران زيادی اميد طبيعي منابع از حفاظ  در شوراها اين مشارک  به توانمي و باشديم برخوردار

 اجتم اعي معياره ای سنجش در کارآمد ابزاری شبکه، تحليل روش  باشند طبيعي منابع پايدار مديري  اجرای بازوی

 بررس ي ( ض من1507بيات و همکاران ) ( و 1500همکاران )سفلايي و   اس  طبيعي منابع مشارکتي مديري  بر مؤثر

 ب ه آزاد دسترس ي سيس تم ايجاد (1پيشنهاد دادند:  سه موضوع قالب در آنها با مقابله جه  پيشنهادی راهکارهای ،هاچالش

 ک اهش و عم ومي، و مش ارک  ه ايآگاه اعزايش تکراری، مطالعات انجام جلوگيری از هدف با محيطي يس  ز اطلاعات

 سیستم اطلاعات

  براي فضايی ايجاد

 .مردم جنبش تسهیل

مداوم  حمايت و تقويت

  در جامعه سازمان توسط

  و بازسازي حفاظت،

 .طبیعی منابع از حفاظت

 شبکه توسعه

  و جامعه کنشگران

  غیر يهاسازمان

 ملی سطح در دولتی

المللی بین و

 مردم مشارکت معهاج مشارکت

  مسائل کردن لینک

 هاسیاست با محلی

  مردم عموم با کردن برقرار ارتباط

 حمايت در اتحاد ايجاد

  مديريت به مربوط سیاست

 محیط و طبیعی منابع

 زيست

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/28457/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c_%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/28457/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c_%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c
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 ه دف ب ا آب من ابع آلودگي کاهش و کنترل در (محيطيزيس  ويژهبه) قوانين بخشي اثر سيستم ارزيابي ايجاد (2 ها،هزينه

( 5آنه ا و  ح ذف تکمي ل ي ا اص لاح، ل زوم صورت در و مقررات و قوانين احتمالي نواقص و قوت و ضعف بررسي نقاط

 و آب من ابع ب ر و نظ ارت پ ايش عملي ات هنگف   هایين ههز ک اهش هدف با محيطيزيس  حسابرسي سيستم ايجاد

 س ازمان، طري ق از آنه ا عملک رد بر و نظارت آنها به  عمليات اجرای مسئولي  واگذاری طريق از ذينفع  نهادهای مشارک 

 .شوديم ارائه

تحليلي اختلاعات ناشي از عدم مديري  يکنواخ  و منس جم من ابع آب ي  –( با روشي توصيفي 1502) یآبادصالآ

کن د  شيوه استفاده از منابع آبي را مديري  مشترک ميان کشورها مطرح م ي نيو بهتردر آسيای مرکزی را بررسي کردن 

 مع دن اس تان بخ ش کارآعرين ان روی پيش هایچالش نيترعمده کارانمعدن ديدگاه از که  ( معتقد اس 1501مرادزاده )

 در اس تان تولي دات رق ابتي ت وان پاگير، ع دم و دس  مقررات و قوانين : از عبارتند ترتيب اولوي  به بلوچستان و سيستان

 مس ائل و اختلاع ات و اکتشاف سنگين هایمتخصص، هزينه و ماهر نيروی انساني ها، کمبوداستان توليدات ساير با مقايسه

 ک ه کردن د بي ان (1505) ولي و همکارانشاهو  (1503همکاران )قاسمي و  ،(1501) همکاران و قرباني .ایقبيله قومي و

 ري زانبرنام ه و م ديران ب ه توان دم ي اکول وژيکي -اجتماعي هایسيستم مطالعات قياز طر اجتم  اعي شبکه تحلي ل

را  مرات ع ازجمل   ه     طبيع   ي من   ابع موع   ق مش  ارکتي مديري  روی پيش ه  ایچالش کن د تا کمك توسعه

 اج  زای ک  ه را منابع طبيعي مديري  با مرتبط نهادهای و منابع از بردارانبهره بين گون  اگون روابط و کنن  د شناسايي

 کنند بررسي  و تحليل آين د،مي به شمار طبيعي منابع مشارکتي عرايند اساسي

 اش ارهاز پژوهش گران  برخ يرابطه با مديري  منابع طبيعي انجام شده اس   در متعددی مطالعات کشور از خارج در

اس تانداردهای  در بهب ود اعظ م اش اره ک رد ک ه بخ ش (2711)و همکاران  Jessiva coria هایشهبه پژو کنند کهمي

-م ي پ ذير تجدي د و ناپذير تجديد منابع از برداریبهره به را مربوط توسعهدرحالدر کشورهای توسعه ياعته و  زندگي

 اس تفاده مورد یهایآورعن اگر  دهد ر  هستند پايدار که آوریعن با برداریبردن به اين اس  که بهرهپي مشکل  دانند

 خواه د ک اهش رع اه دليل اينک ه به آورد آينده به وجود مي برای جدی مشکل يك منابع از برداریبهره نيس ، پايدار

    (Coria & Sterner, 2011; Duryea & Hermansen, 2009) ياع 

هايي از غرب آعريق ا و اطلاع ات يك رابطه بين مشکلات اجتماعي و اقتصادی در بخشد که دهنشان ميتحقيقات 

ه ر دو داده از  اس تفاده از در مورد منطقه وجود دارد  علاوه ب ر اي ن، زيس محيطسنجش از راه دور به دس  آمده از 

درک بهت ر از کن د و پي دا م ي (PRAراه دور و اطلاعات ساي  خ اص را از گ زارش مش ارکتي ارزي ابي روس تايي )

 ه ایبرنام ه تکام ل بررس يهمچن ين   (Brown, 2006) س ازديم را عراهم  مشکلات مديري  منابع طبيعي در منطقه

 ب ا عم ده پارادايمي تغييرات از يکي موضوع ايندهد که نشان مي گذشته دهه دو طول در استراليا طبيعي منابع مديري 

در انتها دو ن وع بهب ود طراح ي عم ده را  ؛ کهاس  جهان سراسر در مشابه هایبرنامه از برداریبهره و طراحي به اشاره
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 ارزش ب رای اس تاندارد معياره ای اتخ اذ( ب و دس تاوردها به مصارف اتصال برای هاييسيستم( الف: دهدپيشنهاد مي

 ب ازده بهب ود ،درنهاي   و اثربخش ي -هزين ه وتحليلتجزي ه و عاي ده -هزين ه کاربرد به  هانيا ؛ وهادستاورد به نهادن

   (Loch, 2005) دهديممجوز  گذاریسرمايه

ب رداری از من ابع و چنان که مشخص اس  در نتاي  عو  مسائل مديريتي منابع محيط ي، حفاظ   از من ابع، به ره

های پيش روی آن مورد بررسي قرار گرع  نتاي  تحقيقات قبلي حاکي از اين اس  که راهکاره ای ترويج ي و چالش

 کارآم د اب زاری بلندمدتمديريتي  یهادگاهيدهای پايدار و آوریعنمردمي،  یهاتشکلای، اهمي  روش تحليل شبکه

ميزان تخريب منابع طبيعي در ايران نسب  ب ه س اير   اس  طبيعي مشارکتي منابع مديري  بر معيارهای مؤثر سنجش در

 عوامل طبيعي نامساعد عوامل انساني ايجاد شده اس   ۀاين وضعي  در نتيج کشورهای ديگر در حدبالايي قرار دارد 

اس   ک ه ب ر  یبش ر یه ا ي م آن دس ته از ععاليتنظ  یدر راس تا یري گميند تصميعرآ ،محيطيزيس   يريمد

 در ح ال مختل نگ ردد  یتوسعه بشر یبرا زيس محيطقابل تحمل  یها يکه ظرع ایگونهبهدارند  ريتأث زيس محيط

ب ه   نکه در محدوده مورد مطالع ه ک هيا منابع طبيعي اس  و با توجه ،رانيکشور اجوامع و های حاضر يکي از اولوي 

ب ه لح اظ من ابع  يط بحرانيوجود دارد در شرا يعيدار طبيل وجود عوامل ناپايکه به دل يط خاص و مشکلاتيلحاظ شرا

اس   ک ه در  ين از مش کلاتيريه ا و کمب ود آب ش شدن عرصه يابانيم و گرم شدن هوا، بير اقلييقرار دارد؛ تغ يعيطب

ام ا  ميهس تآ ي  صحيريمد حفظ کنيم نيازمند درستيبهها را برای اين که اين عرصه .دارد وجودمحدوده مورد مطالعه 

از تواب ع اس تان  ن الوديبشهرس تان در  ه اچالشن يا يبه بررس یم که در مطالعه جاريش رو داريپ ييهاهمواره چالش

 یه اچ الش ت رينمهمن اس   ک ه ي ن پ ژوهش اي ا ياص ل سؤاللذا  ؛شدنمونه پرداخته  صورتبه یخراسان رضو

 ؟س يچ مورد مطالعه منطقهدر  يطي  منابع محيريمد

 روشمواد و  -2

 مورد مطالعه منطقه -2-7

 1103820مس اح  ب ه در مرکز اس تان خراس ان رض وی و ش مال ش ر  اي ران  )بينالود( طرقبه شانديز شهرستان

شهر طرقبه مرکز اين شهرستان اس  و عاصله آن تا مرک ز اس تان  نفر واقع اس   00007با جمعي  تقريبي  لومترمربعيک

کيلومتر اس   شهرستان طرقبه از نظر موقعي  نسبي از ش مال ب ه چن اران و  027کيلومتر و تا تهران  10 باًيتقر)مشهد( 

از ش ر  ب ه بخ ش مرک زی  و شهرس تان نيش ابور؛ زبرخ اناز جنوب به بخش احمدآباد شهرستان مش هد و بخ ش 

از  اي ن شهرس تان کشوری   براساس آخرين تقسيماتشودمحدوده مي شهرستان مشهد و از غرب به شهرستان نيشابور

 32اي ن شهرس تان دارای   تشکيل شده اس   زيو شاندجاغر ، طرقبه، ابرده  ستانهد 0 بخش )طرقبه( و )شانديز( و 2

 (1503، )مرکز آمار ايرانخانوار روستايي اس   17073نفر در قالب  50035روستای دارای سکنه با جمعيتي بالغ بر 
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 مطالعه مورد منطقهجغرافیايی  موقعیت -7 شکل

 

 روش تحقیق -2-2

 یاس   در راس تا یو ب ر اس اس ه دف ک اربرد يليتحل – يفي  توصيق مطالعه حاضر بر اساس ماهيروش تحق

 یهامشخص هاره ا و يکارشناس ان مع ين نظ رات برخ ين مطالعه ابتدا با مرور منابع و همچن يپژوهش ا سؤالپاسخ به 

اطلاع ات از مح دوده م ورد  یآورجم ع ين مرز محدوده مطالع اتييپس از تعن شد  يتدو مؤثر يطي  منابع محيريمد

 ب ين درون ي رواب ط بررس ي عوام ل، یبنددس ته تأيي د و شناس ايي از پ س تحقيق عرآيند در بعدی گامنظر انجام شد  

آن  ۀکنن دن ي يتب یهاش اخصارها و يمع -1جدول  در  اس  يکديگر بر هاشاخص تأثير به توجه با مسئله هایشاخص

 رواب ط کش ف از پ ساس   ک ه  ANPتحلي ل  یاشبکه عرايند مدل از استفاده با هادادهل يروش تحلان شده اس   يب

 ب ه نس ب  هاش اخص زير وزن و هدف هوگر به نسب  هاشاخص وزن بايد AHP روش همانند هاشاخص بين دروني

نف ر از  22اختي ار م در يک ه پ س از تنظ  ردي گيم انجام پرسشنامه طراحي کمك به کار اين ؛شود مشخص شاخص هر

ها و ادارات س طآ شهرس تان م ورد مطالع ه در روس تايي در دانش گاه زيس محيطهای که در حوزه کارشناسان خبره

 معي ار زي ر و معيار مناسب هر یهاوزن آنان، از با نظرسنجي که قرار گرع  اند،دسترس بوده و پاسخگوی محققان بوده
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 دوب ه مقايس ه و ش ده وارد Super Decision  اع زارنرم مح يط به اوزان ۀمحاسب یبرا هاداده تحقيق اين در .شد تعيين

 دس   به نتاي  نيز نهايي گام و در ثب  اعزارنرم در درختي صورتبه ارهايمع زير و ارهايمعشد  انجام ارهايمع بين دويي

 نه ايي م اتريس وزن س وپر به مربوط محاسبات کمك به و شده تلفيق هم با ،هاوزن و داخلي روابط ماتريس يعني آمده

 .شوديم محاسبه شاخص زير و شاخص هر
 

 
 ANP شبکه لیتحل نديفرا کیتکن مراحل -2شکل 

 

 یطیت منابع محيريمد هايچالشکننده  تبیین يارهایو مع هاشاخص -7 جدول
 رهایمتغ ارهایمع

 يمهارت فرد

 ازين مورد ياطلاعات منابع به ران يمد يدسترس عدم

 يطي  منابع محيريدر مقام مد يو تخصص ينداشتن مهارت علم

 يطيمح یو توانمند هاليپتانسران از يمد يعدم شناخ  کاع

   يتيريمد یهاچالشبه  يعلم يدهپاسخ  و يريدر مد ييعقدان توانا

   يطيمنابع مح یو  به روز کردن در راستا رانيمد دانش ارتقا  عدم

 و مديران صلاحیت

 کارمندان

 رويه از آنبي یهابرداش مديران نسب  به مسائل منابع محيطي و  یها يحساسعدم انگيزه و 

 علمي و درس  مديران در مصرف منابع هایروشعدم استفاده از 

 محيطي و پاسخ دادن بدون سوگيری یهاچالشدادن به توانايي گوش

 گروهي  کار انجام و مشارک  مديران  و همکاری به عدم تمايل

 مقام مديريتي منابع محيطي در کاعي اجتماعي و علمي عقدان مهارت

 مقررات و قوانین

 ارزي  ابي منابع محيطي ق  وانين در اجراي  ي ض  مان  و بازدارن  دگي ع  دم

 ارزيابي محيطي مشمول هایاز پروژه ي ك ه ر ب رای ارزي ابي تخص صي دستورالعمل وجود عدم

 آن قانوني جايگاه و سرزمين آمايش نبودن بحم منابع محيطي در مشخص

 از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايدار برداریبهرهعقدان اصلاح نظام 
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 7ادامه جدول 
 متغیرها معیارها

 اثرات منابع محيطي ارزيابي در غربالگری عدم 

 و کارفرمايان

 هاطرح مجريان

  بيععدم استفاده از شيوه درس  و عادلانه کارعرمايان و مجريان در تعامل با ط

 عراين د تهيه، تصويب و اجرای قوانين منابع محيطي به مجريان و کارعرمايان کامل آشنايي عدم

 ي ا ط رح اج رای در زم ان منابع محيطي ملاحظ ات و تمهي دات به در نظر گرعتن منفع  شخص کارعرمايان و توجه نکردن

   پروژه

 مانند سد سازی، انتقال آب و غيره از منابع محيطي یهاطرحکارعرمايان و مجريان از مشکلات  یانگارسهل

 سیاسی مشکلات

 اجتماعی و

 از منابع محيطي برداریبهرهدنيا در   روز یهایتکنولوژاز  اس تفاده ع دم

 کاهش تخريب منابع محيطيعقدان مشارک  ععال و هدعمند مديران برای 

 دولتي برای رعع مشکلات منابع محيطي یهاارگانعدم تفاهم و همکاری بين 

 از منابع محيطي مؤثرضعف در تروي  عرهنگ درس  و استفاده 

   منابع محيطي و کنندگانمصرف یجامعه بين عرهنگي یهاتوازن عدم

 استفاده درس  از منابع محيطيعدم شناخ  و آگاهي مردم و مديران در مورد 

 نظارتی

 توليدکنندگان  دس  به گسترش آن از عهده مديران و کنترل خارج شدن انبوه و توليد به گرايش

 منابع محيطي  یهاپروژهعدم نظارتي دقيق مديران در اجرای 

 عقدان نظارتي جامع مديريتي در کل چرخه منابع محيطي

 ارزيابي از منابع محيطي هایگزارش اج رای مفاد ح سن بر نظارت منظوربه مدون قوانين وجود عدم

 ريزيبرنامه

 منابع محيطي   ريزهایبرنامهاستقبال پايين مديران از 

 مديري  کارمند و اصولي نداشتن دليل به از منابع محيطي  ازحدشيب تخريب

 یزداريآبخسد سازی و  یهاطرحجامع در مورد رعاي  تناسب در اجرای  یهابرنامهعقدان 

 چند سطحي بودن اهداف برنامه منابع محيطي

 يشناختبومدرس  و مبني بر توان  هایريزیبرنامهو   گذاریسياس عقدان اعمال 

 عملکرد

 قانون در صيان  از منابع محيطي یسازوکارهاضعف 

 زمينۀ در سرمايه بجذ به مربوط تمقررا شفاعي  عدم و گذاریسرمايه زمينۀ در مقررات و قوانين  ضعف

 منابع محيطي

 محيطيزيس روستايي و تخريب  نواحي در  تسهيلات و خدمات امکانات، دسترسي به 

 اقتصادي

 یاقتصاديك کالای  عنوانبهاقتصادی منابع  محيطي  یهاارزشتوجه به 

 توسعه اقتصادی و اجتماعي با حفظ منابع محيطي یهابرنامههماهنگ نبودن 

 و تخريب منابع محيطي ييزااشتغال منظوربهدر صنع  و توليدات  گذاریسرمايه

مشکلات 

 ساختانسان

 استفاده از نيازهای شخصي و تغير کاربری اراضي

 محيطي یهابيآسنامناسب توسط کشاورزان و  برداریبهره نظام

 (مکانيزاسيون ضعف نامناسب، شخم یهاکشاورزی )روش در يرعلميغ و يراصوليغ یهاوهيش حاکمي 

 خاک منابع ضعيف مديري  و سنتي آبياری یهاروش
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 7ادامه جدول 
 متغیرها معیارها

 محيطيزيس شيمايي در مسائل  یهاکشآع  و کودها از هيرويب استفاده 

 1500نگارندگان،  یهااعتهيمنبع: 
 

 بحث و  نتايج -9

-مدل برمبنای عرايند تحلي ل سلس له اس   اينچند معياره  یريگميتصمهای ای يکي از تکنيكعرايند تحليل شبکه

ه ای بال اتر ا و ش اخهه ي اين اس  که بخ شمراتبسلسلهليل مفروضات عرايند تح ازجملهمراتبي طراحي شده اس   

ت وان نم ي هاگيریتص ميمدر بس ياری از  کهدرص ورتيش ند  باتر ميپايين و سطوحها ، مستقل از بخشمراتبسلسله

ب رای ح ل چن ين موض وعي،  روازاي نکرد   سازیمدلي و مستقل از يکديگر مراتبسلسله صورتبهعناصر تصميم را 

ي رواب ط ب ين س طوح تص ميم مختل ف مراتبسلس لهدر عرايند تحلي ل  .سازندصر مختلف را به يکديگر وابسته ميعنا

ه ای مختل ف شود  مزي  اصلي روش مذکور اين اس  ک ه س نجش س نجهيك طرعه در نظر گرعته مي گيریتصميم

 ازجمل هو  زيس  محيطشود و با توجه به پيچي دگي مس ائل مختل ف انجام مي مراتبسلسلهبراساس روابط آنها و نه 

آ يدر ادام ه مراح ل م دل ض من تش ر .ش دداشته با تواند نتاي  بهتری را به دنبالمي ANPموضوع بررسي شده مدل 

  اندشدهش داده ينما

   ANPشبکه  ايجاد -9-7

 و عناص ر خوش ه هر داخل در شدند  يخوشه سازمانده 17قالب  در هاشاخص و معيارها منابع، بررسي به توجه با

 ه اآن از برخ ي ارتب اط هس تند، یدرون خوش ه دارا در آنک ه ضمن خوشه هر عناصر .گرعتند جای مربوطه معيارهای

 را مختل ف یهاعناصر خوش ه و هاخوشه بين روابط موضوع اين باشند  مرتبط نيز هاخوشه ساير عناصر اس  با ممکن

 (5)شکل  کند يم مشخص
 

 هاهاي مديريت منابع محیطی در مناطق روستايی و معیارهاي آنضريب تأثیر چالش -2جدول 

 يیوزن نها یوزن نسب ارهایمع ریتأثضريب  هاچالش

750/7 اقتصادي  

717031/7 در صنع  گذاریسرمايهتخريب منابع جه    775/7  

770000/7 اقتصادی منابع هایارزشتوجه به   772/7  

720070/7 توسعه با حفظ منابع یهابرنامههماهنگ نبودن   771/7  

153/7 ريزيبرنامه  

772070/7 ريزان منابعاستقبال کم مديران از برنامه  7775/7  

722000/7 تخريب منابع ناشي از عدم مديري  اصولي  772/7  

725300/7 هاطرحعقدان برنامه جامع در اجرای   775/7  
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 2ادامه جدول 

 وزن نهايی وزن نسبی معیارها ریتأثضريب  هاچالش

يزيربرنامه  153/7  
753071/7 مبني بر توان بومي ريزیبرنامهو  گذاریسياس عقدان   770/7  

710700/7 چندسطحي بودن اهداف برنامه منابع  772/7  

صلاحیت 

مديران و 

 کارمندان

120/7  

751073/7 و پاسخ بدون سوگيری هاچالششنيدن   770/7  

750205/7 علمي در مصرف منابع هایروشعدم استفاده از   770/7  

727020/7 عدم حساسي  مديران به مسائل منابع  772/7  

727332/7 مشارک  در کار گروهيعدم   772/7  

72070/7 عدم مهارت اجتماعي و علمي در مديري   775/7  

750/7 عملکرد  

712000/7 در روستا محيطيزيس دسترسي به امکانات و تخريب   7770/7  

71031/7 ضعف سازوکار قانون در صيان  از منابع  7770/7  

710501/7 منابع گذاریسرمايهضعف مقررات در   7770/7  

قوانین و 

 مقررات
250/7  

753021/7 عدم بازدارندگي و ضمان  اجرايي در قوانين ارزيابي منابع  770/7  

703101/7 عدم غربالگری در ارزيابي اثرات منابع  711/7  

730703/7 هاپروژهعدم وجود دستورالعمل تخصصي ارزيابي   715/7  

750230/7 منابع برداریبهرهعقدان اصلاح نظام   770/7  

703201/7 نبود بحم منابع محيطي در آمايش سرزمين  71/7  

73/7 مسائل انسانی  

77001/7 آبياری سنتي  7772/7  

770710/7 از کودها رويهبياستفاده   7772/7  

772005/7 محيطي هایآسيبنامناسب کشاورزان و  برداریبهره  7771/7  

770005/7 شخصيتغيير کاربری جه  نياز   7772/7  

770500/7 حاکمي  شيوه غيراصولي کشاورزی  7770/7  

-سیاسی مسائل

 اجتماعی
700/7  

770032/7 ضعف تروي  عرهنگ صحيآ از منابع  7770/7  

770000/7 عدم استفاده از تکنولوژی روز  7770/7  

707070/7 دولتي برای رعع مشکلات هایارگانعدم تفاهم   775/7  

770000/7 و منابع کنندگانمصرفعدم توازن عرهنگي بين   7773/7  

710001/7 عدم شناخ  مردم و مديران در استفاده درس  از منابع  771/7  

712130/7 عقدان مشارک  هدعمند مديران برای کاهش تخريب منابع  7770/7  

700/7 مهارت فردي  

771000/7 عدم ارتقا  دانش مديران  77770/7  

757005/7 عدم دسترسي مديران به منابع اطلاعاتي  771/7  

773200/7 عدم شناخ  مديران توانمند  7772/7  

713055/7 عقدان توانايي علمي در مديري   7770/7  

710000/7 نداشتن تخصص در مديري   770/7  

100/7 نظارتی  
722700/7 عدم نظارت دقيق بر اجرای پروژه  775/7  

701020/7 قوانين مدون نظارتعدم وجود   770/7  
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 2ادامه جدول 

 وزن نهايی وزن نسبی معیارها ریتأثضريب  هاچالش

100/7 نظارتی  
710070/7 عقدان نظارت جامع در چرخه منابع  772/7  

715115/7 گرايش به توليد انبوه  771/7  

کارفرمايان و 

 هاطرحمجريان 
703/7  

723013/7 هاطرحکارعرما از مشکلات  انگاریسهل  772/7  

730000/7 عدم آشنايي کارعرمايان به عرايند قوانين منابع  773/7  

723210/7 منفع  شخصي کارعرمايان و عدم توجه به تمهيدات  772/7  

737005/7 نبود روش عادلانه کارعرمايان در تعامل با طبيع   770/7  

 1500، نگارندگان یهااعتهيمنبع: 

 

 
 هاي مديريت منابع محیطیچالش مدل ايشبکه ساختار -9 شکل

 

ار ع دم وج ود دس تورالعمل تخصص ي ارزي ابي ي مع مق رراتن و يدر خوشه قوان 2با توجه به مشاهدات جدول 

ار  عدم آش نايي کارعرماي ان يمع هاطرحان يان و مجريو در خوشه مربوط به کارعرما 730703/7 ريتأثب يبا ضر هاپروژه

 ريت أثب يو نبود روش عادلانه کارعرمايان در تعامل با طبيع   ب ا ض ر 730000/7 ريتأثب يقوانين منابع با ضربه عرايند 

و ع دم  703201/7 ريت أثب ينبود بحم منابع محيطي در آم ايش س رزمين ب ا ض ر  یارهايو پس از آن مع 737005/7

 ت رينمهمت ق رار دارن د ان و مقرريبوط به قوانکه در خوشه مر 703101/7ب يغربالگری در ارزيابي اثرات منابع با ضر

ار  عدم وج ود ق وانين م دون يبه مع توانيم بعدازآن ؛ وهستند يطي  منابع محيريچالش در مد یارهايمع مؤثرترينو 
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دولت ي ب رای رع ع مش کلات  ه ایارگانار ع دم تف اهم ي و  مع 701020/7 ريت أثب يبا ضر ينظارت در خوشه نظارت

 اند مربوطه بوده یهاارها در خوشهيمع مؤثرترينب ياشاره کرد که به ترت ياجتماع -ياسيدر خوشه س 707070/7

    عناصر زوجی مقايسه -9-2

 مقايس ه ب ا ه م عناص ر خوش ه ک ه دارند قرار معيارها از ایمجموعه خوشه هر داخل در -هاخوشه زوجي مقايسه

 ج دول نرم ال عناص ر س پس و محاس به م اتريس عناصر نسبي وزن ويژه، بردار محاسبه براساس مرحله بعد شدند  در

 عناص ر ت ك ت ك ب ر و شده جمع هم با ستون هر عناصر نسبي، وزن و محاسبه مقايسه از پس کردن نرمال برای شدند 

 ب ه دس   شود  ماتريسمي نرمال ستوني صورتبه ماتريس دوباره و شودمي ضرب سطر وزن در تقسيم و ستون همان

 شود مي سوپرماتريس وارد در آمده

ها خوش ه س اير عناص ر ب ه اس  ممکن هاخوشه درون عناصر برخي اينکه به توجه با - هاخوشه عناصر بين روابط

ب ا  دو دو ب ه عناصر م اتريس و شده تشکيل زوجي مقايسه ماتريس کنترل معيار به توجه با اين صورت در باشند، وابسته

 شود مي س اوليهيوارد ابرماتر نتيجه و شودمي محاسبه ماتريس وزن و شده مقايسه هم

س يابرم اتر وارد حاص ل نتاي  شد، انجام زوجي هایمقايسه آنکه از بعد - س وزنیيابرماتر و س اولیهيابرماتر تشکیل

 س تون ه ر عناص ر اس    جم ع س اوليهيابرماتر آيد،يم دس  به مختلف هایماتريس تلفيق از س کهيشود  ابرماترمي

 اس   س وزنييابرماتر س حاصل،يابرماتر شود مي س نرماليابرماتر بعد مرحله باشد  دريم يك از س بيشيابرماتر

 ب ه ق درآن س وزنييابرماتر شوند، همگرا س وزنييابرماتر مقادير آنکه برای - عمومی وزن يا س حديابرماتر محاسبه

ك ع دد ثاب   ب ه ت وان ي در  اعش ار رقم سه س دريابرماتر يابي،مکان مدل در شوند  همگرا آن عناصر تا رسدتوان مي

 شود مي متوقف پروسه و شوديرسانده م

 معياره ا نه ايي وزن س ح د،يابرم اتر و هاخوش ه وزن ج دول ب ه توج ه با مرحله آخرين در -يیمحاسبه وزن نها

خوش ه و  يوزن نس ب0ش کل   اندش دهش داده ينم ودار نم ا صورتبه هاخوشه(  در ادامه 1شود )جدول محاسبه مي

  دهديمرا نشان  ييوزن نها 3شکل 
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 182/1: ينرخ ناسازگار          مديرت منابع محیطی مؤثري هاخوشه وزن و زوجی مقايسه ماتريس - 9 جدول
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 750/7 100/7 55/7 3/7 55/7 3/7 3/7 55/7 1 23/7 3/7 1 یاقتصاد

 153/7 305/7 5 2 3 2 2 55/7 2 3/7 1 2 ريزیبرنامه

 120/7 300/7 1 3/7 5 5 2 3/7 5 1 2 0 رانيمد يصلاح

 750/7 130/7 55/7 23/7 1 55/7 3/7 23/7 1 55/7 3/7 1 عملکرد

 250/7 1 5 0 5 5 0 1 0 2 5 5 ن و مقرراتيقوان

 73/7 211/7 23/7 55/7 1 3/7 1 23/7 2 3/7 3/7 2 مسائل انساني

 700/7 550/7 2 23/7 2 1 2 55/7 5 55/7 3/7 2 اجتماعي-سياسي مسائل

 700/7 100/7 23/7 55/7 1 3/7 1 55/7 1 55/7 2/7 5 مهارت عردی

 100/7 020/7 5 1 5 0 5 23/7 0 2 3/7 2 نظارتي

 703/7 071/7 1 55/7 0 3/7 0 55/7 5 1 55/7 5 کارعرمايان

 1500گان، نگارند یهااعتهيمنبع: 

 

 راتن و مق ريک ه در خوش ه ق وان ييه اشود چالشيها مشاهده مخوشه ييا توجه به نمودارها و جدول وزن نهاب

 وج ود ، ع دميط يارزي   ابي من ابع مح ق  وانين در اجراي  ي ض  مان  و بازدارن  دگي ع  دم یرهايهستند و با متغ

نب ودن بح م من ابع  ، مشخصيطيارزيابي مح مشمول هایاز پروژه ي ك ه ر ب رای ارزي ابي تخص صي دستورالعمل

دار و ي و مهار عوام ل ناپا يعياز منابع طب برداریبهرهآن، عقدان اصلاح نظام  قانوني جايگاه و سرزمين آمايش در يطيمح

چ الش مرب وط ب ه  نيترمهم (250/7) ريتأثب يشده اس  با ضر يمعرع يطياثرات منابع مح ارزيابي در غربالگری عدم

آن از عه ده  کنت رل خارج شدن انبوه و ديتول به شيکه گرا يخوشه نظارت پس از آن ؛ وباشديم يطي  منابع محيريمد

، عق دان يط يمن ابع مح یه اپروژه یران در اج رايق م دي دق عدم نظ ارتدکنندگان، يتول دس  به گسترش ران ويمد

 اج  رای مف اد ح سن بر نظارت منظوربه مدون قوانين وجود عدمو  يطيدر کل چرخه منابع مح يتيريجامع مد ينظارت

 يط ي  من ابع محيريدر مد تأثيرگذارن چالش يآن اس  دوم یارهايمع ترينمهماز  يطيارزيابي از منابع مح هایگزارش
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ق انون در  س ازوکارهایض عف  ازجمل ه ياز آن اس   مس ائل يق حاکيتحق یهااعتهيدر محدوده مورد مطالعه اس   

 بج ذ ب ه مرب وط تمق ررا  يشفاع عدم و گذاریسرمايه نۀيزم در مقررات و نيقوان  ، ضعفيطيان  از منابع محيص

ب ي  و تخر ييروس  تا ين  واح در  لاتيتس  ه و خ  دمات امکان  ات، ب  ه  يدسترس   يط  يمح ن  ۀ من  ابعيزم در هيس  رما

( در مس ائل 750/7) ريت أثب يچ الش ب ا ض ر نيتر ي اهمر مجموعه خوشه عملکرد هستند کم يکه ز محيطيزيس 

ب يض ر نيب کمت ري ز ب ه ترتي ن یعرد یهامهارتو  یاقتصادمربوط به مسائل  یهادر ادامه چالش  باشديم يتيريمد

    انددادهرا به خود اختصاص  ريتأث
 

 
 هاي مديريت منابع محیطیوزن نهايی چالش -1 شکل

  يبندجمع -1

 ه ش دپرداخت  يطي  منابع محيريمد یهال چالشيو تحل يبه بررس ANPدر پژوهش انجام شده با استفاده از مدل 

 ييه ا  چ الشگردي دمش خص هس تند،  يط يمح  من ابع يريدر مد هاچالش ترينمهم ازجملهرا که  ييهاو شاخص

 ق   وانين در اجراي   ي ض   مان  و بازدارن   دگي ، ع   دميط ياثرات من ابع مح ارزيابي در غربالگری عدم ازجمله

ارزي ابي  مش مول ه ایاز پ روژه ي ك ه ر ب رای ارزي ابي تخص صي دستورالعمل وجود ، عدميطيارزي  ابي منابع مح

 در يط ينبودن بح م من ابع مح دار، مشخصيو مهار عوامل ناپا يعياز منابع طب برداریبهره، عقدان اصلاح نظام يطيمح

ان  از من ابع يق انون در ص  س ازوکارهایو ض عف  ه اچالش ت رينمهم ازجملهآن  قانوني جايگاه و سرزمين آمايش

ن ۀ يزم در هيس رما بج ذ به مربوط تمقررا  يشفاع عدم و یگذارهيسرما نۀيزم در مقررات و نيقوان  ، ضعفيطيمح

ک م  ازجمل ه محيطيزيس  ب يو تخر ييروستا ينواح در  لاتيتسه و خدمات امکانات، به  يو دسترس يطيمنابع مح

ن ه ي  بهيريم د یشود براين مشاهده ميشيپ یهاقير تحقد هستند  يعي  منابع طبيريمد یش رويپمسائل  نيتر ياهم

0
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 شماره بيس  و هشتم                           جغراعيا و مخاطرات محيطي                                                                                             00

 

متناس ب  ييابزاره ا کارگيریبهو  يعن یها  بهتر منابع ارائه شد و کمكيريق مديجه  تشو ييهاحلراه يطيمنابع مح

ر ادي پا يس تيم ورد اس تفاده با یشنهاد کردند که عناوري   دانستند و پي  منابع را حائز اهميريروز در مد یبا تکنولوژ

ای ک ه از مقايس ه در سابق بوده اس   یهاپژوهش یهااعتهيمسائل برجسته در  ازجمله يمردم یها  تشکليباشد اهم

راهکارهای ارائه ش ده ب رای توان گف  های پيشين صورت گرعته اس  ميپژوهش یهااعتهينتاي  پژوهش پيش رو با 

ای ک ه س فلايي و خيل ي کل ي بي ان ش ده اس   و تنه ا در مطالع ه ص ورتبههای مديري  منابع محيطي حل چالش

با پژوهش حاضر اشاره کرد که ه ردو ض عف ق وانين  يمشابههای شنهادوان به پيمي   انددادهانجام  (1500) همکاران

ت وان ب ه وج ه در ادام ه م ي دانن ديمهای پيش روی مديرت منابع محيطي چالش ازجملهدر ارزيابي منابع محيطي را 

ه ا را ب ا وزن ده ي ش اخص  ينوعهب تفاوت  روش تحقيق مطالعه حاضر با ساير مطالعات پيشين اشاره داش   ک ه 

 تر ساخته اس  تری بررسي کرده اس  و نتاي  را شفافو دقيق ترمشخص

 س اير همک اری ب ا زيس  محيط حفاظ   س ازمان شوديم پيشنهاددر پژوهش حاضر با توجه به آنچه ارائه شد؛ 

 گ زارش و اق دام مربوط ه یهانام هنيآئ و محيطيزيس   مق ررات و قوانين کارآيي بررسي به نسب  ربطیذنهادهای 

 ب ه و تهي ه زيس محيط کيفي  هایشاخص اساس بر را قوانين برای شده تعيين به اهداف نيل ميزان و کارآيي عملکرد،

ف دول   در يت وان از وظ اير را م ي م وارد ز .کند ارائه آنها و کارآمدی نمودن روز به منظوربه لازم پيشنهادهای همراه

 :ان نموديب يطي  منابع محيريستم مدياستقرار س

  ؛کشور يعيرمسئولانه از منابع طبيو غ رويهبيدر استفاده   يا ممنوعي  ياعمال محدود 

 زيان برای منابع طبيعي؛و کم انيزيب یهایتکنولوژ ترعيسرجذب  یدر جامعه برا بسترسازی 

  مناس  ب ب  ه  یه  ایارائ  ه اطلاع  ات ل  ازم درب  اره تکنول  وژ یب  را يرس  اناطلاع یه  انظام  ي  تقو و ج  اديا

 ؛مات آنها به دول يانعکاس نظرات و تصم ( وهای روستاييدر محيط ژهيوبهب )کنندگان ديتول

 در مناطق روستايي؛ منابع زيس محيط  و يفي  کيريبرنامه جامع مد ین و اجرايتدو 

 های روستايي؛برداری از منابع در محيطو بهره زيس محيطن و مقررات مرتبط با حفاظ  يدر قوان یبازنگر 

 ؛يطيران نسب  به مسائل منابع محيمد یها يحساسزه و يانگ ايجاد 

 ؛ساخ انسانو حوادث  يعيطب یايدر مقابل بلا محيط طبيعي سك منابعي  ريرين برنامه مديتدو 

 محيطي؛ منابع يفيو ک يدر امر حفاظ  کم يآموزش یهابرنامه یو اجرا يتوسعه مشارک  مردم 

 در مناطق روستايي هاپروژه محيطيزيس اثرات  يابيارز 

 منابع

 سنبله  انتشارات مشهد: طرقبه  بخش جغراعيای  1503؛ بازوبندی، حسين؛ ارععي، طلع 
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و مديري  منابع خاک روستايي در ايران   زيس محيطحفاظ  از   1507؛ بيات، ناصر؛ رستگار، ابراهيم؛ عزيزی، عاطمه

  05-00(، 2)1ای، ريزی منطقهعصلنامه برنامه

همايش    دومينآب منابع محيطيزيس  مديري   1500؛ ، نادياروستايي بهنوش؛، زادهمنشخوش سفلايي، الهام؛

  1500 تهران، خرداد ، دانشگاهزيس محيط مهندسي تخصصي نمايشگاه
رهياع  مهياسازی در مديري   کارگيریبهبررسي شناخ  و نحوه   1505؛ يوسفي نژاد، مجيد ؛شاه ولي، منصور

   112-05، (00و  0) ،مديري  بازرگاني اندازچشم مجله  منابع طبيعي هایسازمان

 عصلنامهمرکزی   آسيای ژئوپلتيك منطقه در آب منابع هيدروپلتيك هایچالش بررسي  1502؛ ، ريحانهآبادیصالآ

  501-500(، 2)20 شماره خارجي، سياس 

 نشريهطبيعي   منابع از حفاظ  در محلي شوراهای مشارکتي جايگاه و نقش بررسي  1502؛ سروستاني، احمد عابدی

  21-1(، 1)0طبيعي،  منابع از برداریبهره و حفاظ 

،  507 :موضوعي   کدقوانين اصلاح ضرورت و تخريب روندهای، طبيعي منابع  1505؛ عدل، حميدرضا؛ محقق، کاظم

 زيربنايي مجلس  هایپژوهش دعتر  تهران: 07 مسلسل: شماره

پايداری توسعه روستايي  بندیسطآ  1507؛ الديني، رضااکبر؛ شمس، رضا؛ تقيلو، عليخسروبيگي ؛اکبرعليعنابستاني، 

)مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کميجان(   Cpتواعقي  ريزیبرنامهچند معياره  گيریتصميمبا استفاده از عن 

  170-120(، 2)5عصلنامه علمي پژوهشي جغراعيای انساني، 

غيردولتي در  هایسازمانععالي   هایزمينهنگرش سيستماتيك به   1503؛ اصغرعلي قاسمي، محمدعلي؛ قاسمي،

  3-1، 201، مجله جهادمديري  منابع محيطي  

تحليل شبکه اجتماعي:   1501؛ هوشنگ ،نايبي ؛ سوسن ،باستاني؛ علي اکبر ،مهرابي؛ حسين ،آذرنيوند ؛مهدی ،قرباني

مرتع و آبخيزداری )منابع  نشريه  مديري  مشارکتي منابع طبيعي ريزیبرنامهو  گذاریسياس رويکردی نوين در 

   300-335(، 0)03  (،طبيعي ايران

مديري  منابع طبيعي در مقياس محلي، سرمايۀ   1505؛ هبربا ،روغني؛ جميله ،سليمي ؛ساره ،راسخي ؛مهدی، قرباني

 منطقۀ کلاته -دش نفعان محلي مطالعۀ موردی: سامان عرعي گجيناجتماعي و قدرت اجتماعي در شبکۀ ذی

  070-000(، 0)3 روستايي، هایپژوهشعصلنامه   رودبار دامغان

  ترجمه منصور عاصمي، انتشارات داريد، طرحي برای مداوای زميناگر اين سياره را دوس    1505؛ کالديکوت، هلن

 پاز 

  اولين راهکاری جه  توسعه گردشگری پايدار محيطيزيس عرهنگ   1501؛ ، بنفشهعراهاني کمالي مهاجر، مرضيه؛

  1-10: کرمانشاه همايش ملي گردشگری و طبيع  گری ايران زمين،

 گذاریسياس و  محيطيزيس امني    1507؛ جعفر؛ بحيرايي، حميد پور،لطفي، حيدر؛ نامي، محمدحسين؛ حسن

  121-100(، 0)5نو در جغراعيای انساني،  هاینگرشعصلنامه امني  ملي  
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کنفرانس ملي کارآعريني و مديري  کسب و کارهای دانش  ( )مطالعه موردی: بخش معدنبلوچستان  استان سيستان و
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