
 

 
 

 

 
 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 

 

 مجموعه چکیده مقاالت

 رمتعداری اریانهفتمین همایش ملی رمتع و 
 

 البرز ،8911اردیبهشت   81-81
 



 

 

 :البرز(7931)هفتمین: سرشناسه: همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران

 عنوان و نام پدیدآور: مجموعه چکیده مقاالت همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران/ دبیر همایش: حسین ارزانی، دبیر علمی: علیرضا افتخاری

 7931تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، مشخصات نشر: تهران، موسسه 

 ریال  933333قیمت  137فروست: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، شماره انتشار 

 319-361-119-137-7شابک: 

 وضعیت فهرست نویسی: فیپا 

 National Conference on range and …. thAbstracts of the 7یادداشت: پشت جلد به انگلیسی: 

 وی جلد به فارسی:  مجموعه چکیده مقاالت هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران یادداشت: ر

 هاموضوع: مرتع و مرتعداری، ایران، کنگره

 شناسه افزوده: ارزانی، حسین؛ افتخاری، علیرضا؛ انجمن مرتعداری ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 

  شناسنامه

 همایش ملی مرتع و مرتعداری ایرانهفتمین : مجموعه چکیده مقاالت  نام کتاب

 : حسین ارزانی دبیر همایش

 : علیرضا افتخاری دبیر علمی همایش

 : سید محسن صادقیان مطهر ناظر فنی چاپ

 : زهرا منصوری، مهدی زهدی ویراستاری

 : مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از انتشارات

 7931:  سال انتشار

 : نخست نوبت چاپ

 055:  شمارگان

 : نیاک چاپخانه

 ریال 955555:  قیمت

 319-363-319-137-7:  شابک

 



 

 

 بسمه تعالی

 مقدمه

سطح کل کشور ایران می باشد. سطوح منابع درصد از  9/21برابر با بوده که این میزان میلیون هکتار  1/91مراتع ایران سطح 

درصد از سطح کل کشور( می باشد و  2/97میلیون هکتار ) 9/791طبیعی)جنگل، مرتع، پدیده های بیابانی و ...( در ایران برابر 

مین به طور میلیون نفر از مردم این سرز 2این مساله نشاندهنده اهمیت منابع طبیعی و مراتع در کشور ایران است. زندگی حدود 

مستقیم و مابقی به طور غیر مستقیم به مراتع کشور وابسته است. مراتع در کنار وسعت باالی خود، اهمیت اقتصادی و جایگاه مهم 

در تامین اشتغال، خدمات و کاالهای متنوعی برای جامعه به ارمغان می آورند که تامین علوفه و غذا برای دامهای اهلی، تولید 

واد پروتئینی و لبنی ارگانیک در کشور، تامین غذا و پناهگاه حیات وحش، کنترل و تعدیل اقلیم و جلوگیری از بخش بزرگی از م

جلوگیری از فرسایش آبی و حفظ حاصلخیزی خاک، ایجاد، نگهداری و تغییر اقلیم، حفظ، تولید و تنظیم چرخه آب در طبیعت، 

، جلوگیری از بروز ریزگرد، سم زدایی و جلوگیری از فرو نشست زمین، تقویت کشاورزی و پشتوانه ای محکم برای آن ،بادی

طبیعی، خدمات  هایتامین فضاهای باز و سبز، زیبایی ،شناختی )کنترل بیولوژیکی(مهار زیست تجزیه مواد زائد )ترقیق آلودگی(،

زیستی و  تنوع های مرتعی، حفظانسانها، تولید محصوالت فرعی و کاال روحی و اخالقی پروری باز تفرجگاهی و اکوتوریسم،

 ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری و ... بخشی از این خدمات بی نظیر مراتع کشور می باشد.  

میزبان  بهره برداری پایدار از مراتع، ضامن حفظ حیات و منابع طبیعیهفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران با محوریت 

ن بخش مرتعداری کشور خواهد بود تا با به اتعداد کثیری از استادان، پژوهشگران، مدیران، کارشناسان، دانشجویان و بهره بردار

اشتراک گذاشتن تجربیات و یافته های علمی خود موجبات ارتقاء دانش مرتع و مرتعداری ایران را فراهم و از فعالیت های 

یکی از مهمترین اقدامات انجمن مرتعداری در  های علمیشتیبانی نماید. برگزاری همایشمرتبط نیز پ علمی، تحقیقاتی و اجرائی

راستای تحقق اهداف تشکیل انجمن می باشد. همایش علمی امکان گردآوری و ارائه آخرین دستاوردهای متخصصین را فراهم 

کنندگان در همایش فراهم می گردد. همه دست اندرکاران و نموده و طی روزهای برگزاری آن امکان تبادل نظر علمی بین شرکت 

دلسوزان منابع طبیعی عالقه مندند که مراتع ایران در آینده وضعیتی بهتر از گذشته داشته باشند، مهم انتخاب راهکارهایی است که 

آینده نیاز به جمع بندی صحیح  بتواند این خواست و آرزو را محقق نماید. استفاده از تجارب گذشته و برنامه ریزی صحیح برای

از تجارب گذشتگان و ارزیابی منطقی از وضعیت آینده دارد. امید است دستاوردهای این همایش بتواند برای همه کسانی که برای 

گیرد و بهبود مراتع ایران تالش می کنند و در این راستا برنامه ریزی نموده و عهده دار مسئولیت هایی هستند، مورد استفاده قرار 

اهداف این همایش بحث در خصوص چالش  با تبادل تجربیات و آموخته های خود سهم مهمی در ارتقاء این دانش داشته باشند.

های پیش روی مراتع و مرتعداران کشور، ایجاد اتحاد بین همه متخصصین مرتعداری کشور، ضرورت توجه به کارآفرینی در 



 

 

توجه به نقش پوشش  عداران،، جلب مشارکت مرتتوانمند سازی مرتعداران ،تعداریعرصه مرتعداری، اقتصادی نمودن شغل مر

و کنترل ریزگرد و هشدار به سیاستگزاران در خصوص عواقب وخیم بی توجهی به این منابع مهم  و خاک گیاهی در حفظ آب

ت بهتر مراتع، رفاه زندگی مرتعداران و خدادادی، توجه به انواع کارکردهای اکوسیستمهای مرتعی، استفاده از تکنولوژی در مدیری

ل بخشی از یافته های علمی به بهره می باشد. اگرچه برگزاری همایش می تواند به انتقا  کشور تعاکم هزینه نمودن تولید در مر

و بهره  ، ترویجکمک کند اما بدون شک همدلی بخشهای آموزش، پژوهش، اجرا برداران و همچنین بخشهای اجرائی کشور

برداران و کمک برنامه ریزان و سیاستگزاران و تالش بیشتر همه متخصصین مرتعداری و جلب مشارکت مرتعداران و استفاده از 

انجمن . در تحقق اهداف کمک شایانی خواهد نمود مسایل فنیو توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی در کنار  آنها دانش بومی

ای بهتر برای مراتع هکوشش داوطلبانه اعضاء و کسانی است که با عالقه و دلسوزی برای آیند متکی بهعلمی مرتعداری ایران 

ایران سعی و تالش می کنند. برگزاری این همایش نیز نیازمند پیگیری و برنامه ریزی و فعالیت همه جانبه اعضاء انجمن می 

ظایف و تحقق اهداف انجمن در بهبود وضعیت مراتع کشور فراهم مند زمینه ادای بهتر وباشد. امیداست با تالش شما عزیزان عالقه

انجمن خواهد توانست  ان علوم مرتع، مرتعداران و اعضاءهمه متخصصبا همیاری و مشارکت  ون شک انجمن مرتعداریگردد. بد

 .قدم های بلند تری را در این مسیر بردارد

 و علیرضا افتخاری رییس و دبیر علمی همایش: حسین ارزانی

 

 تقدیر و تشکر

ز همکاری صمیمانه اعضای محترم هیات مدیره انجمن علمی مرتعداری ایران، حامیان، کمیته های علمی، داوری و در خاتمه ا 

کشاورزی، صندوق حمایت از اجرائی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بانک 

پژوهشگران، دانشگاه تهران، دانشگاه گرگان، دانشجویان و همه افرادی که انجمن علمی مرتعداری ایران را در برگزاری هفتمین 

 همایش ملی مرتع و مرتعداری یاری دادند؛ قدردانی می شود.

 انجمن علمی مرتعداری ایران
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  :چکیده
های طبیعی نظیر مراتع باعث شده است که راهکارهای متفاوتی جهت بررسی به منظور مدیریت اصولی و پایدار پیچیدگی اکوسیستم

در مواجهه با  حل برای مدیریت منابع طبیعیتطبیقی به عنوان بهترین راه -در آن پیشنهاد شود. در این راستا مدیریت مشارکتی
تطبیقی و بررسی  -شود. هدف از این مقاله، شناسایی مدیریت مشارکتی ها مطرح میها، تغییرها و تضاددم اطمینانها، عپیچیدگی

اهمیت آن در مدیریت منابع طبیعی با تاکید خاص بر مدیریت مراتع است. روش این مقاله مطالعه اسنادی، انتقادی و مروری است. 
وران، دارد که مشارکت گسترده گروداران به ویژه بهرهتطبیقی، بیان می –مشارکتی  این پژوهش ضمن ارایه مدل مفهومی مدیریت

های انسان مهمترین عامل محدود کننده مهمترین عامل تعیین کننده موفقیت، و نداشتن دانش کافی در مورد نحوی مدیریت پویایی
 تطبیقی مراتع است. -مدیریت مشارکتی

 
 نگر؛ مشارکت گرودارانهای اکوسیستم؛ مدیریت جامعاکولوژیکی؛ پویایی-اعیهای اجتمسیستم های کلیدی:واژه
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  چکیده

 

هاي طبیعی نظیر مراتع باعث شده است که راهکارهاي متفاوتی جهت بررسی به منظور پیچیدگی اکوسیستم

حل براي تطبیقی به عنوان بهترین راه -ود. در این راستا مدیریت مشارکتیاصولی و پایدار در آن پیشنهاد شمدیریت 

شود. هدف از این مقاله، ها مطرح میها، تغییرها و تضادها، عدم اطمیناندر مواجهه با پیچیدگی مدیریت منابع طبیعی

تطبیقی و بررسی اهمیت آن در مدیریت منابع طبیعی با تاکید خاص بر مدیریت مراتع  -شناسایی مدیریت مشارکتی 

 یمشارکت تیریمد یمفهوممن ارایه مدل ض این پژوهشاسنادي، انتقادي و مروري است. مقاله مطالعه  روش ایناست. 

اشتن وران، مهمترین عامل تعیین کننده موفقیت، و ندمشارکت گسترده گروداران به ویژه بهرهدارد که بیان می ،یقیتطب –

ی مراتع تطبیق -عامل محدود کننده مدیریت مشارکتیهاي انسان مهمترین دانش کافی در مورد نحوي مدیریت پویایی

 است.
 
 

 داراننگر؛ مشارکت گروهاي اکوسیستم؛ مدیریت جامعاکولوژیکی؛ پویایی-هاي اجتماعیهاي کلیدي: سیستمواژه
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 قدمهم

سیستم که باعث بهبود مدیریت اکواي است فرا رشته –هاي نوظهور بین تطبیقی یکی از رویکرد -مدیریت مشارکتی

اي مدیریت توجه ویژه . این نوع)Armitage et al., 2009( شودمی زیستی در مقیاس وسیع جامعهحل معضالت محیط و

–یهاي پیچیده اجتماعآزمایشی) و مشارکت عمومی جهت بهبود درك و توانایی واکنش به سیستم -(تجربی به یادگیري

 عنیی مفهوم تکامل یافته مستقل استدو تطبیقی حاصل -مدیریت مشارکتی ). (Plummer et al., 2012اکولوژیکی دارد

مدیریت مشارکتی رویکردي است که در آن  (Fabricius & Currie, 2015). مدیریت مشارکتی و مدیریت تطبیقی

ت مدیری هاي غیردولتی و سایر گروداران، اقتدار و مسئولیتهاي دولتی، جوامع محلی و کاربران منابع، سازمانسازمان

وري، دقت بهبود یافته، و افزایش بهره ). ,۱۹۹۶IUCN( گیرنداي از منابع را برعهده مییک سرزمین خاص یا مجموعه

 ,.Beierle et al( اندهایی ارائه شده براي مشارکتهاي مدیریت و حفاظت، استداللمشروعیت بخشیدن به تالش

دالیل عملی براي مشارکت، با توجه به درك  ).Bergho et al., 2006 ؛ McCool et al., 2001 ؛ Colfer, 2005؛2001

پیچیدگی و  ).Berkes et al., 1998(یابند ها و جوامع به یکدیگر وابسته هستند اهمیت میرو به رشدي که اکوسیستم

گران ري با دیاکولوژیکی به این معنی است که هر ساختار مدیریتی به همکا-هاي اجتماعیتعامالت مقطعی در سیستم

 ).(Folke et al., 2005هاي پویا را به خوبی شناسایی، تفسیر و پاسخ دهد وابسته است تا بتواند بازخورد از اکوسیستم

ایش هاي اعمال شده به طور مداوم پگیريها و تصمیمدر مقابل، مدیریت تطبیقی، مدیریتی است که در آن تاثیر سیاست

). به عبارت دیگر، مدیریت 1394شوند (الوانی،دستیابی به اهداف مورد نظر اصالح می هاي مدیریتی در جهتشده و روش

ت هاي ساختار یافته براي کاهش عدم قطعیتوان رویکردي از مدیریت منابع طبیعی دانست که از یادگیريتطبیقی را می

 -بنابراین مدیریت مشارکتی (Berkes, 2009; Plummer, 2009).کند جهت بهبود مدیریت در طول زمان استفاده می

)، Armitage et al., 2004ترکیبی از فرآیند پیوسته مشارکت و تطبیق، به عنوان مدیریت اقتدارگراي گروداران ( تطبیقی

 ) نامیده شده است.Susskind et al., 2012تطبیقی ( -یا مدیریت مشارکتی 

هاي پیچیده اي و تحول در اکوسیستمفرا رشته-بینروشی جدید براي تحقیقات مراتع، تطبیقی  -تیمدیریت مشارک

اکولوژیکی از طریق مشارکت -هاي علمی مدیریتی و بهبود نتایج اجتماعیمرتعی است که هدف آن، ایجاد مشارکت

فرآیندي مداوم و پیوسته که  .(Berkes, 2007) هاي ساختاري، مشورتی، تجربی و یادگیري استگروداران در فرآیند

. گروداران (Fabricius & Currie, 2015) ددهد تا مسئولیت درون یک سیستم را برعهده بگیرنگروداران اجازه میبه 
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هاي بعدي هاي مدیریت آنها بیاموزند تا براي چرخهها و شیوهها، سازمانکشف و از نهاد توانند اهداف خود رامی

نوعی  تطبیقی -). به عبارت دیگر، مدیریت مشارکتی et al., 2007 Armitageبتوانند به مدیریت و اصالح بپردازند (

یافته از شناختی در یک فرآیندي پویا، مداوم و خود سازمانمدیریت است که توسط آن ترتیبات سازمانی و دانش بوم

به عنوان  این نوع مدیریت .)(Folke et al., 2005 گیرندآزمایش و تجدید نظر قرار می یادگیري همراه با عمل مورد

 ,.Ruitenbeek et al(گی و عدم اطمینان در مدیریت منابع طبیعی مبتنی بر حاکمیت جهت مقابله با پیچید نگرشی

-اعیهاي پیچیده اجتم) است که اغلب به عنوان رویکردي براي مدیریت پایدار اکوسیستم در مواجهه با سیستم2001

 ). Olsson et al., 2007 ،Armitage et al., 2009(شود اکولوژیکی تعریف می

ها ها و عدم اطمیناناهمیت همکاري و مشارکت گروداران به عنوان پاسخ به پیچیدگیبسیاري از مطالعات، بر  

تطبیقی را عامل  -و مشارکت گسترده گروداران در مدیریت مشارکتی  اکولوژیکی تأکید دارند-هاي اجتماعیدر سیستم

 Stringer et؛ ( Mugisha et al., 2004; Pratt Miles , 2013دانندتطبیقی می -مهمی در موفقیت مدیریت مشارکتی

al., 2006  ؛Sudtongkong et al., 2008 (. ،یژه فقدان دانش در مورد نحوه مدیریت پویایی انسان به و در این بین

 Beratan, 2007; Smedstad et( مشارکتی تطبیقی استمدیریت ارتباطات، یک چالش عمده براي اجراي مدیریت 

al., 2013; Gunderson, 2001; Andrews, 2000; Scarlett, 2013; Rittel et al, 1973; Benson et al., 2013; 
Curtin, 2014; Beratan, 2014 .(ع هاي مدیریت منابهاي انسانی عامل اصلی تغییر سیستم در اکثر سیستمفعالیت

هاي براي ایجاد فرضیه نابراین توجه به پویایی انسان). بLal et al., 2001; Grothmann et al., 2005( طبیعی است

 تواند بازخورد مفید و به موقع براي مدیریت تطبیقی ارائه دهدهاي پیشرو ضروري است و میتغییر، مفید و شاخص

)Margoluis et al., 2013(.  آن مد  یصرفا نقش حفاظت در بحث مدیریت منابع طبیعی، اگرالبته باید در نظر داشت که

تطبیقی بهتر از دیگر اشکال مدیریت نیست. اما این نوع مدیریت، نقش موثري در بهبود  -نظر باشد مدیریت مشارکتی

). Andereis et al., 2007( توسعه پایدار داردمعیشت و وري منابع طبیعی به ویژه مراتع در جهت دستیابی به اهداف بهره

راتع در مدیریت منابع طبیعی به ویژه متطبیقی به بررسی اهمیت آن  -ه با هدف شناسایی مدیریت مشارکتیاین مقال

 پردازد.می
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 تطبیقی -هاي مدیریت مشارکتی چالش

باطی، هاي ارترو است که مهمترین آنها عبارتند از چالشهاي متعددي روبهتطبیقی با چالش -مدیریت مشارکتی

را منشا  ییهاچالش ینچن. (Scarlett, 2013)هاي عملی هاي هماهنگی، و چالشهاي اطالعاتی، چالشچالش

-اجتماعی هايزیستی و اقتصادي پیچیده در سیستمهاي فرهنگی، محیطمشکالت نوظهور و احتمالی بسیاري از پدیده

تطبیقی در  -هاي مدیریت مشارکتی چالشترین مهم دو نوع از. (Holling et al. 2002)کنند اکولوژیکی مطرح می

 حل تعارضات پویاییو  اکولوژیکی-هاي اجتماعیپیچیدگی سیستمدر توان را میزمینه حفاظت و مدیریت منابع طبیعی 

ختلفی هاي مبه این دلیل که روش رو هستند،هاي مدیریت منابع طبیعی با مشکالت فراوانی روبهاکثر پروژه نام برد.

ها، و معیارهاي مشخصی براي تعیین زمان حل مسائل حلبراي تعریف ماهیت مشکل، معیارهاي متعدد براي تعریف راه

 اکولوژیکی است. -هاي اجتماعیپیچیدگی سیستم این سردرگمی ناشی از (Rittel &Weber, 1973).وجود دارد 

هستند  ايیچیدهپ بسیار تطبیقی هايسیستم اکولوژیکی،-اجتماعی هايسیستمطبیعت یا  و مردم ارتباطی هايسیستم

 Levin et )گیرند میبرنیز در را فرهنگی ابعاد بلکه اجتماعی نهادهاي و اقتصادي هايچارچوب ،فناوري تنها نه که

al., 2013) .و فردي ناهمگنی استراتژیک، تعامالت خطی، غیر بازخورد توان درمی هاسیستم این اساسی هايویژگی 

 آوردن فراهم منظور به اکولوژیکی-اجتماعی هايسیستم مفهوم ).Cumming, 2001(دانست  زمانی متغیرهاي و فضایی

به عبارت  . (Jahn et al., 2009)است شده ایجاد پایدار مدیریت مسائل بر تأثیر همچنین و کننده امیدوار علمی منافع

 که است امعن بدان این. اندشده تعریف یاکولوژیک-اجتماعی سیستم با ذاتی طور به پایدار مدیریت مشکالتدیگر، 

 رعناص عنوان به باید اجتماعی، درگیر گروداران همچنین و تحقیقاتی رشته یا مربوطه علمی هايرشته از دانشمندان

تطبیقی به  -ر این راستا مدیریت مشارکتی). دJahn et al., 2009( گیرند قرار بحث مورد اکولوژیکی-اجتماعی سیستم

 Plummer؛ 1شکل ( شوداکولوژیکی مطرح می-هاي اجتماعیمقابله با پیچیدگی سیستمحل براي عنوان بهترین راه

and Baird, 2013(. 

 (Beratan, 2014). بخش همکاري استتواند مانعی براي همکاري باشد، اما در مواردي نیز الهامتعارض می

 -شوند که بدون مشارکت و همکاري قابل حل نیست، مدیریت مشارکتی اي میزمانی که گروداران متوجه مسئله

، Pomeroy , 1997تواند به عنوان یک سازوکار حل و فصل اختالفات بین گروداران و دولت/حاکمیت (تطبیقی می

Singleton 1998 ،Armitage et al. 2009 دهد (سیاسی رخ می)، یا جایی که یک مسئلهAnsel & Gash, 2007 ،(

هاي گروداران صریح، زنی بوده که در آن حقوق و مسئولیتتواند شامل مذاکره و چانهمناسب باشد. این فرآیند می
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هاي تطبیقی براي مقابله با سیستم -مدیریت مشارکتی . پس )Carlsson & Berkes, 2005شود (رسمی و مستحکم می

 Carlsson)ها دارد، مفید است و مشکالتی که در آن نیاز به همکاري انواع و سطوح مختلف سازمان پیچیده چند سطحی

& Berkes, 2009) .درت و یا گذاري قاین ممکن است به دلیل درگیري یا سطح باالیی از وابستگی متقابل به اشتراك

 .Carlsson, 2006)  &(Berkes تبادل منابع باشد

 
 تطبیقی -مدیریت مشارکتی مدل تحلیلی  -1شکل 

 

 تطبیقی –عوامل موثر در مدیریت مشارکتی 

 مشارکت گروداران -1

ه تطبیقی به عنوان پاسخ ب -بسیاري از مطالعات، به اهمیت مشارکت و همکاري گروداران در مدیریت مشارکتی 

تطبیقی  -موقعیت مدیریت مشارکتی ره به ) اشاScarlett )2013کنند. به عنوان مثال، پیچیدگی و عدم اطمینان تاکید می

 گذارد و در میان آنها اهدافاین واقعیت که اهداف مدیریت منابع بر افراد تاثیر می گیري دارد.در تقاطع علم و تصمیم
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هاي قشکند و بر پرسش اساسی از نگیرند، اهمیت دموکراسی و مدیریت مشارکتی را برجسته میو منافع رقابتی قرار می

 کند.دانشمندان، کارشناسان فنی و مردم تأکید میمربوط به 

Childs &colleagues )۲۰۱۳( تطبیقی  -کنند که فرآیندهاي اجتماعی تطبیقی براي موفقیت مشارکتی تأکید می

ها آورند و بر اهمیت تسهیل براي کمک به تیمهاي مجاز که اعتماد الزم را به وجود میآنها همکاري بسیار مهم هستند.

 و همکاران Lebelکنند. همچنین دار، تأکید میهایی براي تشویق تعامل معنیدر ایجاد فرآیندهاي خاص و مکان

مورد مدیریت منابع طبیعی باعث افزایش گیري در رسند که مشارکت گروداران در تصمیم) به این نتیجه می۲۰۰٦(

شود که یک رویکرد سودمند براي مقابله با پیچیدگی است. ها میتوانایی جامعه در ایجاد نوآوري و پاسخ به بحران

Susskind )۲۰۱۰( ا کنند تبه فرآیندهاي مشارکتی اشاره دارد که در آن گروداران با دیگر اعضاي جامعه مشارکت می

یاد بگیرند و کار کنند که چگونه در مواجهه با درگیري، تغییر شرایط و منابع متناقض به بهبود اطالعات  به طور مشترك

 بپردازند.
 
 نظارت و ارزیابی -2

. شده است مطرحتطبیقی  -ن فرآیندي مهم در مدیریت مشارکتیتقریبا در تمام مطالعات، نظارت و ارزیابی به عنوا

گیري مداوم و مکرر از اجزاي یک اکوسیستم در طول زمان و فضا نظارت یک اندازهتطبیقی،  -در مدیریت مشارکتی

ها و اهداف هاي یک نظارت موفق، شاخصطرشپیش  ).Cundill et al., 2009(باشدبراي تشخیص تغییرات می

زا تنش عواملها و تواند براي پیگیري روند شاخصباشد که برنامه نظارت پس از آن میمدیریتی صریح و مشخص می

ها دو نوع مشکل وجود دارد، ابتدا عدم اجرا و سپس معموال در مدیریت پروژه .)1392شود (بنیاد توسعه فردا،طراحی 

بنابراین، نظارت بر هر دو فرآیند  .)Loftin, 2014(هاسازي طرحهاي در نظر گرفته شده پس از پیادهعدم انجام فعالیت

همچنین مهم است که چه کسانی از این اطالعات استفاده  پروژه بسیار ضروري است.مدیریت و ارزیابی تاثیرات 

ها، نحوه تجزیه و تحلیل آنها و نحوه ارائه آنها آوري دادهگیري درباره جمعکند، و چه اطالعاتی در هنگام تصمیممی

مدیریت مشارکتی  راي یک فرآینداز آنجا که مشارکت گروداران براي طراحی و اج (Scarlett, 2013). مورد نیاز است

د چرا که آنها نقش مهمی در مدیریت هاي نظارت مشارکت کننضروري است، آنها باید در انتخاب شاخصتطبیقی  -

 (Berkley, 2013). ها دارندطرح
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 طراحی فرآیند مدیریت -3

تطبیقی  -مدیریت مشارکتی  کنند که طراحی دقیق فرآیند مدیریت براي موفقیت یک پروژهاکثر مطالعات تأکید می

تطبیقی این است  -مدیریت مشارکتی  . فرضیه مهم در قلب(Fabricius et al., 2015; Scarlett, 2013) ضروري است

ها ها، نهادهاي مدیریت اقتدارگرا به شدت تحت تاثیر پویایی تعاملی در میان بسیاري از سازمانکه نتایج حاصل از تالش

توان بهبود دهد که نتایج را مین نشان میای (Beratan, 2014).و گروداران کلیدي مرتبط با یک وضعیت مدیریتی است 

ریزي توجه دقیق به پویایی مدیریت مشارکتی، و طراحان فرآیند، در هنگام برنامه داد اگر مردم در حال ایجاد یک فرآیند

 تعاملی داشته باشند. 

Pratt Miles )2013هاي مختلف کانیسمکند که طراحان فرآیند باید هنگام انتخاب میان م) بر این نکته تاکید می

یري گگیرندگان و چگونه تصمیم) زمان الزم براي ایجاد گروه و تعیین تصمیم2) منابع مورد نیاز و (1همکاري، از جمله (

ها وجود نخواهد داشت، تنها به قرار دادن یک فرآیند مشارکتی در جاي خود، به معناي این نیست که درگیري دقت کنند.

و  Margoluisسیدگی به منازعات در صورت وقوع، یک روند وجود دارد. در همین زمینه، این دلیل است که براي ر

هاي دیگر، داراي پتانسیل زیادي براي ) اعالم کردند که ابزارهاي طراحی پروژه مورد استفاده در زمینه2013( همکاران

هاي نتایج کنند که زنجیرهپیشنهاد میبه طور خاص، آنها  تطبیقی هستند. -هاي مدیریت مشارکتی ارتقاء طراحی پروژه

کند، مناسب باشند. از آنجا که حمایت از ریزي عمل میتوانند با مشخص کردن تئوري تغییر که بر اساس آن برنامهمی

کند که نظارت ) پیشنهاد میBerkley )2013معترضان براي مدیریت تطبیقی در اجراي اقدامات مدیریتی بسیار مهم است، 

یقی هاي مدیریت تطبها و روابط مربوط به مشارکت کنندگان باید در طراحی پروژهی ذهنی از فرآیندها، سیستمو ارزیاب

د تطبیقی بای -هاي مدیریت مشارکتی گیرند که شیوه) نتیجه می2013و همکاران ( Cavesدر نظر گرفته شود. همچنین 

 از دیدگاه ایشان، بینی تبدیل کند.بل کنترل و غیر قابل پیشپذیر را به تغییر غیر قاهاي انعطافاصالح شوند تا پاسخ

مدل مفهومی مدیریت  2 شکل باشد.می پروژهریزي تغییرات احتمالی شامل گنجاندن اهداف منابع توجیه شده و برنامه

 Scarlett, 2013; Plummer et al., 2012; Islamهاي دهد (به روز شده یافتهتطبیقی را ارایه می –مشارکتی 

et al., 2017.( 
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شارکتی توان گفت که مدیریتمی تحقیق، این از نهایی نتیجه یک عنوان به شان تطبیقی -م  نوآوري کی دهنده ن

سیار ضادقطعیت عدم مواجهه با تغییرات مداوم، در طبیعی منابع مدیریت در مهم ب ست.این نوع هاپیچیدگی و هاها، ت

مدیریت تاثیر به ســزایی در بهبود روابط اجتماعی و مشــارکت همه جانبه گروداران در مدیریت منابع طبیعی دارد. به 

ــیاري ــترده گروداران ،مطالعات از طوري که در بس ــارکت گس موفقیت در روند از مهمترین عوامل تعیین کننده  را مش

 ,Fabricius, 2015; Berkes, 2007; Armitage et al., 2009; Scarlett( دانندمی تطبیقی مراتع -مدیریت مشارکتی

2013; Crona et al., 2010; Caves et al., 2013;(.  شان میهمچنین برخی سیاري از تالشدهند نتایج ن ها در که ب

شکل دادن نتایج مدیریت منابع پایدار به دلیل بی ستمحیطتوجهی به نقش روابط اجتماعی در  س یزی ت خورده شک

ــت  ــ مدیریتولی در مقابل،  .)Crona, 2010 &Hubacek(اس  کند ازف متعددي را دنبال میاهدا تطبیقی -ارکتیمش

ستم مدیریت در اطمینان عدم کاهشجمله  سی شارکتی فرآیند تلفیق طریق از پیچیده هاي اکو  دیریتم با همکاري و م

شارکت  ؛) Beratan, 2014; Stringer et al., 2006; Armitage et al., 2009( تطبیقی افزایش یادگیري اجتماعی، م

شارکتی شت و توانمند ،هاي گروهی، نظارت و ارزیابی م یري و پذسازي مردم محلی، ارتقاء قابلیت انعطافبهبود معی

ستم سی  ,.Plummer et alهاي مدیریت (اکولوژیکی و همچنین رفع برخی از چالش -هاي پیچیده اجتماعیمدیریت 

در مورد نحوه مدیریت پویایی نداشـــتن دانش کافی  ،ها در این مدیریتترین چالشیکی از مهم به هر حال،. )2012

 دانندمیتطبیقی  -مدیریت مشـــارکتییک چالش عمده براي اجراي  اســـت که آن را انســـان از مدیریت ارتباطات
)Beratan, 2007; Smedstad et al., 2013 Andrews, 2000; Scarlett, 2013; Rittel et al, 1973 ،Childs et 

al., 2013; Crona et al., 2010; Benson et al., 2013; Curtin, 2014; Beratan, 2014(. ــانی فعالیت هاي انس

ــت ــلی تغییر در بالیاي طبیعی زمین اس ــیر تغییر براي تالش بنابراین. امروزه عامل اص ــتم مس ــیس -اجتماعی هايس

ها و اقدامات طراحی ســـیاســـت ).Beratan ,2007( کند تمرکز جمعی و انســـانی رفتار تغییرات بر باید اکولوژیکی

ستممدیریتی که می سی سیر  سیر مطلوب اکولوژیکی-هاي اجتماعیتواند به طور موثر م سمت م  تر تغییر دهد،را به 

صمیم ستگیري واقعی افراد و نحوه نیازمند درك عمیق از نحوه ت  Lal et( ارتباط آنها با یکدیگر و محیط طبیعی آنها

al., 2001; Grothmann & Patt, 2005 (  
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Abstract 

 
The complexity of natural ecosystems, such as rangelands, has led to a number of 
different research approaches in order to provide sound and sustainable management. 
In this regard, adaptive collaborative management is considered as the best solution 
for managing natural resources in the face of complexity, uncertainty, change, and 
contradictions. The purpose of this paper is to identify collaborative, adaptive, and 
comparative management and to examine its importance in natural resource 
management with particular emphasis on rangelands. The research method is based 
on a documentary, critical and review study. This paper introduces a conceptual 
framework for adaptive collaborative management, and highlights that widespread 
participation of stakeholders, especially beneficiaries, is the most important promoting 
factor, and lack of sufficient knowledge about human dynamics is the most important 
limiting factor in adaptive collaborative rangelands management. 
 
Keywords: Socio-Ecological Systems; Ecosystem Dynamics; Comprehensive Management; 
Stakeholder Participation 
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