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Abstract  

Complexity science is about a management that deals with variety and multiplicity and tries to 

avoid dominant issues. Therefore, whenever there is a system composed of different factors on 

different scales with inherent and inseparable dependence and interdependence of factors, we 

face complexity. Ecological and social systems, on the other hand, are systems which are related 

to people and nature, emphasizing that man not only cannot be separated from nature, but also 

must be part of it. Hence, the necessity was felt to address the issue of managing ecological and 

social complexities in conserving natural resources. This exploratory research applied a 

descriptive-analytical method and used library and documentary sources. In order to analyze 

data, DEMATE was used. The results indicated that among the factors affecting the 

management of ecological and social complexity, such factors as lack of systemic and 

comprehensive attitude, lack of discussion of environmental resources for land management and 

its legal status, institutional barriers, lack of an integrated system of exploitation of natural 

resources and control of unstable factors, and lack of active participation and management 

interaction within the framework included in four propositions (f4) with a coefficient of 1.077 

and active natural resources were identified  the most significant factors that affect the 

management of ecological and social complexities in preserving the natural resources of the 

villages of Lorestan province.  
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 مقاله پژوهشی
 

 هاتاروس در حفظ منابع طبیعی یاجتماع و یکیاکولوژ یهایدگیچیپ تیریمدبر  مؤثر عواملتحلیل 

 استان لرستان( های: روستاموردمطالعه)
 

 ، تهران، ایرانمدرس تیدانشگاه ترب ییروستا یزریو برنامه ایجغراف یدکتر یدانشجو - 1یخداداد یعل

 ، تهران، ایرانمدرس تیدانشگاه ترب ییروستا یزریو برنامه ایجغراف اریدانش - یتوکل یمرتض دکتر

 تهران، ایران ،دانشگاه شهید بهشتی انسانی و آمایشی ایجغرافگروه استاد  -یعنابستان اکبرعلی دکتر
 

 94/11/1044: تصویب تاریخ         11/14/1044تاریخ بازنگری:         11/7/1044: دریافت تاریخ

 چکیده

از مسااا ل مساالر دوری  و دهدمی بها تکثر و تنوع به که مد نظر دارد را مدیریتی پیچیدگی، علم

متفاوت، با اتکا و  هایمقیاس ای متشااکل از عوامل متعدد و گوناگون، درهرگاه مجموعهبنابراین ؛ کندمی

رفی، ز طاناپذیر عوامل بر همدیگر وجود داشاته باشد، با پیچیدگی روبرو هستیم. وابساتگی ااتی و جدایی

 انسان کنند کهیم دیهستند و تأک عتیمرتبر مردم و طب یهاساتمی، سایاجتماعو  یکیاکولوژ یهاساتمیسا

 احساس شدهاین ضرورت  حاضر در پژوهش. باشدآن از  یبخش دیبا بلکه ،عتیجدا از طب تواندمین تنهانه

 قیتحق نیاشود.  پرداختهدر حفظ منابع طبیعی ی و اجتماع یکیاکولوژ هایپیچیدگیمساأله مدیریت که به 

در  و است یاکتشااف قیتحق کیاطلاعات  آوریجمعو از نظر  تحلیلی -توصایفی قیتحق کیاز نظر هدف 

ابزار اطلاعات از  وتحلیلتجزیه منظوربه از طرفی قرار دارد. اسااانادی ای وچاارچو  مطالعات کتابخانه

، اجتماعیو  دیریت پیچیدگی اکولوژیکیدر بین عوامل مؤثر بر م نشان داد نتایج .است استفاده شده دیماتل

 و ساارزمین آمایش در بحث منابع محیطی نبودن نگر، مشااخصجامع و ساایسااتمی عوامل فقدان نگرشاای

عوامل ناپایدار و  مهار و طبیعی منابع از برداریبهره نظام یکپارچه  ی، فقدانموانع نهادقانونی آن،  جایگاه
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( با 4fها )گروه چهار گزاره چارچو  عوامل گنجانده شااده درفقدان مشااارکت فعال و تعامل مدیریت در 

در ی اجتماعو  یکیاکولوژ یهایدگیچیپ مدیریتبر  مؤثرعوامل  ترینمهم عنوانبه 477/1ضاااریز وزنی 

 .شدندشناسایی استان  یفظ منابع طبیعی روستاهاح

 .لرستان اجتماعی، منابع طبیعی،و  های اکولوژیکیمدیریت، پیچیدگی: هاهواژکلید

 مقدمه -1

تر از هر دوره قابل ساال گذشاته بشار با سرعت و گسترده 54کند که در طول یم دییهزاره تأ ساتمیاکوسا یابیارز

 عیسر راتییمقابله با تغ یبرا .(1،9413بنسونهارم ی،گرمستان) داده است رییرا تغ ساتمیبشار، اکوسا خیاز تار یاساهیمقا

 یطیمحزیساات یهاسااتمیساا یریپذانعطاف جادی، و انیزم سااتمیبالقوه ساا یها، دور شاادن از آسااتانهبزرگ اسیدر مق

 اسااات ازین یداریپا یرانوآورانه ب یکردهایبه رو سااارعتبهفرصااات،  عنوانبه رییمقابله با تغ یبرا( SES) یاجتماع

ود وج شناختیبوم -یاجتماع یهاستمیس یمفهوم هایمدلاز  یانواع مختلف ،کهطوریبه ؛(9413 ،9و همکاران یوساتل)

 ورطبهها مدل نیکند. ایم فیکشااد و توصاایم ریبه تصااو یسااازکپارچهیرا در  عتیدارد که تعاملات انسااان و طب

 شیها افزامسااتیدر تمام اکوساا یانسااان یفشااارها ازآنجاکهلیکن . شااوندیاساتفاده م یعیمنابع طب تیریدر مد یاندهیفزا

روابر  ننظر گرفتدر  یاسااس ازیاند و نالگو روبرو شاده رییبا تغ ریاخ هایساال یط یطیمحساتیاسات، علوم ز افتهی

 .(9415، 3)لینهارد و همکاران اندداده صیتشااخ تیریحفاظت و مد تیبهتر و هدا رسااانیاطلاع یانسااان و بلور را برا

 یکیژاکولو ای یبر عناصر اجتماع هاآن شاتریآمده اسات، اما ب دیپد یعمتنو یلیتحل هایمدل ریاخ هایساالدر  روازاین

 .(9410، 0مور و همکاران) دارند دیتأک هاآن تیماهبدون لحاظ  یتحولات نیچن

 علم اما؛ شااماردنادیده می را هاتفاوت جهیدرنت و بوده همگانی توافق و اجماع صاادد در همواره ساانتی مدیریت

 داند.می خطرآفرین را مساالر هایفرهنگ اجماع و و دهدمی بها تکثر و تنوع به که دهدمی نوید را مدیریتی پیچیدگی،

 دلیل به همچنین ریزد.می هم در را آماری احتمالات داند،می یرقطعیغو  ینیبشیپرقابلیغ را امور ازآنجاکه مدیریت این

از . (9414، 5یدیوا ،کلارک) شااماردمی زینا جا را تحکمی و قوی کنترل هایشاایوه و آزادی، خلاقیت به نهادن ارج

 دارد: ریبه موارد ز ازین ریمح تیفیک کپارچهی تیریمدطرفی 

اراده  -9 کند،ی)شااارا لازم( کار م تیریتوساااعه و مد نیگزیجا میمفاه نیکه ب ینهاد یهااحالراه دییاتاأ -1

 تیمحدود یالگو -3ی( و شااارا کاف) ردیپذیآن را م یارهای، مفروضاااات و معییآزما یکه راسااات یریگمیتصااام

 .(9494، 9ونتکیپ ) (یشرا لازم و کاف) ییزدامقررات  میها، براساس پاراداتیرضا
                                                           
1 Garmestani & Harm Benson 

2 Westley et al 

3 Leenhardt et al 

4 Moore et al 

5 Clarke & wildy 

6 Piontek 
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( و نیترده زمگس زیو تخر وهواآ  رییتغ مثلاًمشکلات ) اسیگساتر  مق لیبه دل محیطیزیساتمساا ل  تیریمد

منابع  یهاستمیس یدگیچیمقابله با پ یبرا کردیرو کیتر شاده اسات. دهیچیمشاکلات، پ نیا یو تکامل ایپو یهایژگیو

 تیماه رییتغ لیها بوده اساات. به دلسااتمیساا یکیو اکولوژ یاجتماع یهاجنبه نیب یاتصااال قو دییشااده، تأ تیریمد

 محیطییستز تیحاکم ینوع عنوانبهرا ی قیتطب تیاز محققان اصطلاح حاکم یاری، بسایو اجتماع یکیاکولوژ یابعاد

 نانیطمو عدم ا یدگیچی، پییایاز پو یادیز یهادرجه یآمده است که دارا به وجود ییهاستمیاند که در سکرده شانهادیپ

متمرکز شده است که  ییکردهایرو یرو 94منابع قرن تیریمد شتریب کهطوریبه. (9419، 1)چافین، گاندرساون هساتند

 جهیدرنتها SES  تعادل در ریشاارا تیری، و مدنبودهمنابع  یهاسااتمیناخواسااته در ساا یزمان راتییقادر به کنترل تغ

 .دارند یشده و مقاومت کمتر رتریپذزیآس ،هاستمیس نیاز ا یاریبسو  کنترل یکردهایرو

 پیچیدگی هینظر. (1382همکاران، مقدم و زادههادی) شااد مطرح 1224 دهه غالز در روشاای عنوانبه پیچیدگی تئوری

 نی. ااست محیطیزیسات - یاجتماع دهیچیپ یهاساتمیدر سا یانطباق تیحاکم تیتقو یبرا اسیتعاملات مق تیو اهم

 سااتی، زاندازچشاام، زی، حوزه آبخمثالعنوانبهدارد )خاص وجود  اسیمق کیدر  SES کیدهد که یمدل نشااان م

؛ (9419، چافین، گاندرسون) دهدیرا توسعه م یدگیچیو پ هی، سرماSES کی سااختارزمان،  شات(. با گذرهیمنطقه و غ

دانایی الوانی، ) بنابراین علم پیچیدگی انقلابی اساات در علوم طبیعی، ضاامن آنکه علوم اجتماعی را نیز درنوردیده اساات

 تعیین پیش از منطق یا و مراتبی ساالسااله اهداف طریق از تواننمی دیگر که را دارد پیام این مدیران برایلذا . (1381فرد، 

که  بیاموزند باید هاآن کرد. اداره را هاسااازمان شااود،می گرفته کار به هاساااختمان یا هاپل طراحی که در آنچه مانند شااده،

همکاران، و  نجاریانهسااتند ) تغییر این از بخشاای نیز خود مدیران و کنندمی ظهور زمان جریان در تغییرات و رخدادها

 رییدر مورد زمان و مکان تغ رندگانیگمیتصاامدادن به  یآگاه دیبا دهیچیپ یهاسااتمیساا تیریعملکرد مهم مد .(1329

، 9کیل و همکاران)یونی دهد، باشااد شیافزا ایرا کاهش  سااتمیتواند ارا ه خدمات اکوسااینامطلو ، که م تیوضااع

 در بودن ینیبشیپرقابلیغ و اتفاقی اختلال، ،ومرجهرج بودن، باز هایویژگی کندمی اسااتدلال پیچیدگی تئوری. (9414

 هایی. سازمان(1325قنبری و همکاران، ) نمود حل خطی یا مکانیکی گیرییک نتیجه از اساتفاده با تواننمی را هاسایساتم

 نوسانات به جذ  قادر نمایند،می یتوانمندسااز محیطی الزامات با هماهنگی در اثربخش ایشایوه به را ثباتو  تغییر که

 .(1322وفایی و همکاران، ) ثبات پویا هستند یا محیطی پایدار هایوضعیت در وریبهره تثبیت و خارجی و داخلی

منظم با  طوربهکه است  یو اجتماع یکیزیوفیمنسجم از عوامل ب ساتمیسا کهای اکولوژیکی و اجتماعی یساتمیسا

ست، شده ا فیتعر یو ساازمان ی، زمانیمکان اسیکه در چند مق یساتمیسا،  تعامل دارند داریو پا ریپذانعطاف یروشا

و  اجتماعی -ی، اقتصادیعیطب) یاتیحاز منابع  یامجموعه، با هم مرتبر باشاند یکه ممکن اسات از نظر سالساله مراتب

، 3ریدوا ،سوباپرز) شاودیم میتنظ یو اجتماع یکیاکولوژ یهاساتمیاز سا یبیبا ترک هاآنو اساتفاده  انی( که جریفرهنگ
                                                           
1 Chaffin & Gunderson 

2 uni-kiel et al 

3 Perez-Soba & Dwyer 
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 دکنیم یبانیرا پشت "یآورتا  یالگو" یاندهیفزا طوربه( SES) محیطیزیست - یاجتماع ساتمیچارچو  سا. (9419

خدمات  دیتول یربنایرا که ز SES راتییبا تغ تیریو مد تیحاکم وندیبه پ ازینبناابراین ؛ (9410، 1و همکااران ینیفااب)

 یهااستیود سبهب یهاراه شنهادیو پ یاثربخش تیریو مد یریگمیتصم یابیکند، که در ارزیاست، روشن م ستمیاکوسا

که  ییهاستمیس نیاز چن یدیمف هایمدل. (9413، 9و همکاران رزیر) مهم اسات اری، بساساتمیمرتبر با خدمات اکوسا

از  یو به درک روشاانی، ارشااته ااز لحاظ ساااختار فر دیبا اند،در نظر گرفته شااده هااسااتیساا یو طراح یابیارز یبرا

 محیطیزیست یهاستمیس یسازمدلنقطه شاروع  ایپو یهاساتمیسا. باشاند یمسائله خاص متک کی یعناصار اصال

 .(9413، 3و همکاران نیلو) کنندیرا فراهم م یعیبر عامل گستر  طب یمبتن هایمدلهستند و  یاجتماع
 

 
 (9412، ریدوا ،پرزسوبا) یاجتماع واجزای سیستم اکولوژیکی  -1شکل 

 

 طوربهتوان یکند. تحولات را میم زیترک دیکاملاً جد یهارا به رو  سااتمیساا کیکه عناصاار موجود  یزیآن چ

 نیا درک لیبه دل .میسااتمتمرکز ه یاجتماعو  محیطیزیسااتناخواسااته انجام داد، اما ما بر تحولات  ایو  تیفعال هدا

مور و ) شااوندینامطلو  م ایتحقق  رقابلیغ یفعل یاقتصاااد ای ی، اجتماعمحیطیزیساات ریشاارا"موضااوع اساات که 

مسا ل  یماعو اجت ی، اقتصادیکیاکولوژ یهاجنبه ستمیبر اکوسا یمبتن تیریمفهوم مدبر این اسااس  .(9410همکاران، 

، 0انت و همکارانپ-لایلور) است هاآنمتقابل  ریتأثبر  دییبا تأ داریو هدف آن توساعه پا ردیگیرا در بر م محیطیزیسات

                                                           
1 Fabinyi et al 

2 Reyers et al 

3 Levin et al 

4 Laurila-Pant et al 
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 داد که تغییر یاگونهبه را طبیعی منابع از گیریبهره توان رفتارهایمی چگونه که است این کنونی اسااسای چالش .(9415

 و شواهد کهیدرصاورتشاود.  فراهم نیز اکولوژی با ساازگاری موجبات افزایش انساانی، فزاینده نیازهای تأمین بر علاوه

دوره  دردارد.  وجود زیسااتی منابع پایداری برای افزایش گذارانساایاساات و هادولت توفیق یدر زمینه مسااتندات اندکی

 واسطهبه تنها منابع این دوره، در که گردید موجز طبیعی منابع به ابزاری نگر  ،طبیعی منابع حفظ سهنتی هایاندیشهه

 اینکه ضاامن گیرند. قرار مورد توجه هاانسااان مایحتاج سااایر و آ  شااکار، چو ، کالاهایی همچون و خدمات تأمین

 گیریبه بهره که نمود فراهم هاانساااان برای را امکاان طبیعات این دوام و پاایاداری بر مبتنی حااکمیات ادراکاات

 از ناشی نامطلو  پیامدهای طبیعی منابع حفظ معاصر هایاندیشه در دورهنمایند.  اقدام طبیعی منابع از افساارگسایخته

 بین از زیساتی، تنوع رفتن بین اقلیم، از تغییر همچون طبیعی منابع از نامحدود برداریو بهره سابز انقلا  شاادن، صانعتی

 نظام با بوم انسااان رابطه به مربوا هایجنبه تمامی که شااده آ  موجز منابع بحران افزایش  ها وجنگل سااریع رفتن

 بر نظرانصاحز برخی کهینحوبهشاود.  تلقی جدی تهدیدی عنوانبه زیساتی منابع ساابقهبحران بی گردیده و دگرگون

منابع  حفاظت یهایگذاراسااتیساا تغییر ضاارورت امر، دارد. این قرار طبیعی منابع اتمام در آسااتانه جهان که باورند این

 در این دهد.قرار  می تأکید مورد زیست رامحیر و رابطه انسان خصاوص در بازاندیشای و سااخته محساوس را طبیعی

 حفاظت اهداف دسااتیابی به نحوه یدرزمینه مناساابی شااناخت و نگرفته موردتوجه قرار چندان مهم این که اساات حالی

 .(1320کشاورز،  ،)کرمی ندارد وجود طبیعی منابع

رحمانی) اجتماعی اساات و طبیعی علوم تلفیق به مبرم نیاز منابع طبیعی در موفق گریتصاادی برای معتقدند محققین

دهد که اثرات مخر  انسانی بر جهان در دو دهه گذشته نشان می ستیزریمح. نگاهی به وضاعیت (1325قربانی،  ،آزاد

ز زیستی، تخری مانند آلودگی شدید جو، کاهش تنوع ،حاد و بغرنج مساا لدر حال گساتر  اسات و  زیساتمحیر

آن  تبعهبها، تغییرات شاادید اقلیمی و ای و گرم شاادن کره زمین، افزایش سااط  آ  اقیانوسلایه اوزون، پدیده گلخانه

اثرات مختلف و متعدد بروز نموده اسات. در ایران نیز همانند ساایر ملل، توسااعه شااهرنشینی و تبدیل تدریجی مناطق 

اطراف  زیستمحیرهری و صانعتی، موجز تغییر روابر مناسز انسانی با روساتایی و جوامع کشااورزی به مناطق شا

ث در راستای توسعه پایدار حاد زیساتمحیرخود گردیده اسات. این تغییرات به علت عدم کنترل، نظارت و مدیریت 

 .   (1320خطیبی و همکاران، ) شده است

های اجتماعی و اکولوژیکی به این معنی اساات که هر ساختار مدیریتی به پیچیدگی و تعاملات مقطعی در سایساتم

 پاسخ دهد و شناسایی، تفسیر خوبیبههای پویا را همکاری با دیگران وابساته اسات تا بتواند بازخوردی از اکوسایساتم

 زیساااتمحیر رانیتواند به مدیدر عمل م SES یتئور یاجرا .(9445، 1فولکه و همکاران ؛1327میرزایی و همکااران، )

توان از یم نیبنابرا ؛(یآمادگ مثالعنوانبهشاااوند )کرده و با آن ساااازگار  ینیبشیرا پ یطیمح راتییکماک کناد تاا تغ
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کمک  رانیتواند به مدیم SES یطیمح تیریمد کردیرو کیکرد.  یریجلوگ تیریمد ماتیعواقز ناخواساااته تصااام

 نفعانیا مشارکت اکنند و ب یبررس طورکلیبهرا  دهیچیپ یهاساتمی، سامتعدد و متقابل یرهایبا در نظر گرفتن متغ تاکند 

ر نفعان دی، مشاااارکت امثالعنوانبهدانش و منابع را کاهش دهد.  یبند، بخشتیریمد یهاایریگمیمتنوع در تصااام

خشد و ابتکار را بهبود ب کی یساتمیسا بینیجهانتواند یم یافوق رشاته یکردهایرو قیتوساعه مشاترک دانش از طر

 .(9412، و همکاران راپونگسیو) مداخله شود کی جینظارت بر نتا یبرا تربرنامه جامع کیمنجر به 

و  کولوژیکیارو اسااات، نیاز به تدوین یک سااااختار مدیریتی پیچیده ران با بحران حفظ منابع طبیعی روبهاز آنجا ای

منابع  تخریزمناطقی اساات که به لحاظ  ازجملهاسااتان لرسااتان  اجتماعی در حفظ منابع طبیعی خود اساات. از طرفی

؛ تاها هستندبیشتر این منابع در تصرف روس سوییو از این مقوله مساتثنا نیست. از  ،در ساط  بالایی قرار داشاتهطبیعی 

 رفترونباجتماعی برای و  های اکولوژیکیدر چارچو  مدیریت پیچیدگیرساید که پژوهشی بنابراین لازم به نظر می

 و های اکولوژیکیچه عواملی بر مدیریت پیچیدگیشود که مطرح می سؤالصاورت گیرد. لذا این  موجوداز وضاع 

 کمک خواهد کرد؟روستائیان به حفظ منابع طبیعی بعضاً  و، ردبیشترین تأثیر را دااستان اجتماعی 

 و یکیاکولوژ یهایدگیچیپ تیریمد یرامونپ زیادی مطالعات تاکنون که دیگرد مشااخص تحقیق پیشااینه بر مروری با

 موضااوع این با مرتبر هایپژوهش از برخی به لیکن در ادامه ،نشااده انجام ی در حفظ منابع طبیعی روسااتاهااجتماع

 :شده استپرداخته 

و فرهنگی  طبیعی میراث حفاظت و مدیریت در یکپارچه در بررسااای رویکرد (1324)همکاران و  هنادیکبیری

 از حمایت که زیسااتمحیر حفاظت مدیریت سااازمان تحت مناطق طبقات در حفاظتی ۀطبق یک دریافتند که فقدان

 هایارز  پایدار مدیریت در کاسااتی این بر تواندمی دهد، قرار توجه را مورد طبیعت در فرهنگی باارز  ایعرصااه

گذاری و ای اجتماعی: رویکرد نوین در ساایاسااتتحلیل شاابکه (1321همکاران )قربانی و آید.  فا ق فرهنگی طبیعت

ی اند، و دریافتند که رو  تحلیل شاابکه اجتماعرا مورد ارزیابی قرار دادهزی مدیریت مشااارکتی منابع طبیعی، ریبرنامه

روی عملیاتی نمودن مدیریت مشااارکتی  های پیشریزان منابع طبیعی را در شااناخت چالشران و برنامهقادر اساات مدی

با  (1329همکاران )لاریجانی و ها یاری نماید. گاذاری جهات برطرف نمودن این چالشمناابع طبیعی و سااایااسااات

قدرت اجتماعی( در مدیریت مشاااارکتی ) یدیکل کنشاااگران محلی اینفعان ایشااابکه ای تحت عنوان تحلیلمطالعه

های اجتماعی جهت ساماندهی و اجرای برداران مرتع روساتای لزور، دریافتند که شناخت قدرتسارزمین در میان بهره

 لدساتیابی به مدیریت مشارکتی موفق منابع طبیعی ضروری بوده و تحلی جهیدرنتهای مدیریت پایدار سارزمین و برنامه

 قدرت نفعان،ای در تحلیل (1323بزرگی )قربانی و دهشاااود.  شااابکاه ابزاری کاارآمد در این فرآیند محساااو  می

 را کلیدی نقش موقعیت مرکزی، با کنشااگران دریافتند کهطبیعی،  منابع مدیریت مشااارکتی در شاابکه تحلیل و اجتماعی،

 اکولوژیکی پایداری ارزیابی (1320همکاران )لواساااانی و نمایند. می ایفا مراتع مشاااارکتی مدیریت عمل برنااماۀ در

شاخص  کننده تعیین عوامل ترینمهم داد نشان سایستان را مطالعه کردند که نتایج منطقه در ایگلخانه تولید هایسایساتم
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 مدیریت ،کشقارچ و کشعلف تنوع زراعی، ایگونه تنوع ترتیز، به موردمطالعه ایگلخانه یهانظاامدر  پاایاداری

 پایداری بهبود برای که داد نشااان ایگلخانه هاینظام بحرانی . بررساای نقاابودند هانهاده به و دسااترساای گیاهی بقایای

 اولویت از آ  منابع مدیریت و محصول تولید مدیریت ، اصلاحهاآن اقتصاادی ثبات به کمک آموز  کشااورزان، ،هاآن

طبیعی را ساانجش نمودند، و اکر کردند که  منابع از حفاظت انسااانی ابعاد (1320کشاااورز )کرمی و هسااتند.  برخوردار

 مورد توجه نظام بوم _ اجتماعی نظام رابطه نگر،جامع و ساایسااتمی نگرشاای در بایسااتمی منابع طبیعی حفظ منظوربه

 بنیانی دارای طبیعی منابع حفاظت شااود. همچنین تأکید نظام بوم سااازگاری با در انسااانی ابعاد نقش بر و قرارگرفته

کشور،  آبخیز هایحوزه جامع مدیریت مناساز الگوی در بررسای تبیین (1325همکاران )اطهری و باشاد. می فرهنگی

 توساااعه پایداری ارتقای تواند بههای آبخیز میحوزه جامع مدیریت تعاملی راهبردهایباه این نتیجاه رسااایادند که 

 در بومی اکولوژیک دانش تبادل و اجتماعی یادگیری (1325) یقربان  آزاد ورحمانیگردد.  منجر کشاااور آبخیزهای

حاکی از آن اساات  اند. نتایجقرار داده موردمطالعهلزور را  روسااتای فیروزکوه طبیعی در منطقه هایمدیریت اکوساایسااتم

 و پخش فرآیند در شبکه بیشاتر یهمبساتگ میزان دهنده فرد، نشاان هر بیرونی پیوندهای اسااس بر تمرکز که شااخص

 ارتقاء ظرفیت در تواندمی اجتماعی یادگیری تقویت که نمود بیان توانمی تیدرنهاا بااشاااد.می بومی دانش انتقاال

 مشااارکتی مدیریت برنامه موفقیت میزان افزایش ساابز همچنین و بوده مؤثر محیطیزیساات تغییرات به افراد سااازگاری

 حقوق در آن جایگاه و خاک از پایدار برداریبهره و حفاظت (1325پروین )طهوری  و  .شاااد خواهد منابع طبیعی

ملل الهای انجام یافته در اساااناد موجود حقوق بینرا مورد واکاوی قرار دادند، بنابر بررسااای زیساااتمحیرالملال بین

ح در آن اسااناد نساابت به موضااوع خاک و پراکندگی و عدم دهد که رویکردهای متفاوت مطرزیساات نشااان میمحیر

ی پایدار بردارحفاظت و بهره منظورهبانساجام اقدامات مورد نیاز باعث گردیده تا اساناد حاضر فاقد کارآیی مؤثر و لازم 

 هایچالش در بررساای (1327نادری )عنابسااتانی و از خاک با لحاظ نمودن ویژگی و کارکردهای خاص آن باشااند. 

 از یک هر برای ارزیابی تخصااصاای دسااتورالعمل وجود روسااتایی دریافتند که  عدم مناطق در محیطی منابع مدیریت

 بحث منابع محیطی نبودن مشاخص محیطی، منابع اثرات ارزیابی در غربالگری عدم محیطی، ارزیابی های مشامولپروژه

 عوامل ناپایدار ازجمله مهار و طبیعی منابع از برداریبهره نظام اصاالاح فقدان ،آن قانونی جایگاه و ساارزمین آمایش در

در بررسای موضوعی با  (1322همکاران )وفایی و روساتایی اسات.  مناطق در محیطی منابع مدیریت هاچالش ترینمهم

 پیچیده دریافتند علوم بر مبتنی دیدگاهی اجتماعی از سااازمان و پیچیدگی رهبری هایسااازه تعامل کیفیت عنوان فهم

نوسااانات  جذ  منظوربه اجتماعی سااازمان در پیچیدگی رهبری توانمندسااازی در هنجاری اخلاق و عقلانیت عملی

 است.  پایدار محیطی هایوضعیت ۀتوسع و خارجی و داخلی

ه ی دریافتند کعیمنابع طب تیریدر مد افتهیاختصااااص  ریدرک نقش مقاددر تحلیل  (9414)1و همکااران موریسااا

 را بهبود بخشااد. درک یعیمنابع طب تیریدر مورد مد ماتیتصاام تیتواند ارتباطات و مالکیجامعه م یهادرک ارز 

                                                           
1 Seymour et al 
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 رایز ؛کندیکمک م یعیمنابع طب تیریمد یامنطقه یهاارگانتوسر  یریگمیجامعه به تصام افتهیاختصااص  یهاارز 

 یارز  را برا نیشاااتریکنند که بیحرکت م یوجوه عموم یگذارهیدر سااارما یهدفمندتر کردیبه سااامت رو هااآن

و تصاور مجدد از منابع  یریپذمنابع: انعطاف تیریها در مددگاهید رییتغ (9414)1برکز دارند. محیطیساتزی یهاییدارا

 رییموضاوع تکرار شونده در بحث تغ کی یریپذانعطافرا مورد ارزیابی قرار دادند، لذا متذکر شادند  تیریو مد یعیطب

و  ینگارمردم، یاجتماع یدگیچیپ از  هدفای در مطالعه (9414همکاران )فابینی و  .منابع اسااات تیریدر مد دگاهیاد

 یهاکمک ینگارمردم دگاهیکه د ییاسااات، جا "یدیمشاااارکت تول" ینوع جادیا نیپیلیدر ف یمنابع سااااحل تیریمد

 و شاالتررا باز کند.  یموجود در هر جامعه ساااحل یاجتماع یهایدگیچیاز پ یتواند برخیدهد که میرا ارا ه م یدیمف

 یهاستمیس یسااازمدلبر  ی: مرورساتیزریمح تیریمد یبرا دیجد یهاافقدر بررسای موضاوع  (9419)9همکاران

 تیریمد یکه برا یپرداختن به موضوعات یبرا SES هایمدلاز  یتوجهقابل لیپتانسمتوجه شادند که  یبوم -یاجتماع

 یبرا یو اجتماع محیطیزیسااتساااختار  یامدهایپ :ازجمله، مهم هسااتند اریبساا زیسااتمحیرانسااان و  دهیچیروابر پ

در  ینیهم تکو یندهای، نقش فرایو اجتماع یعیها طبساااتمیها و ساااپرداختن به رو  از نانیمنابع، عدم اطم تیریمد

و  توماس. داریو حفظ منابع پا تیریمد یکوچک برا اسیاانساااان در مق یریگمیتصااام یامادهاایاپو  SES ییایاپو

ی به عیدر حفاظت از منابع طب محورجامعه تیریمد ریتأث یابیاارز یبرا یقااتیتحق یهااطرحدر تحلیال  (9411)3کونتز

 یابزار عنوانبهمتمرکز  میو تنظ یزیربرنامه نیگزیجا یاندهیفزا طوربهبر جامعه  یمبتن تیریمداین مهم رسااایادناد که 

پرداختن به  یکردهایدر رو یارشاااتهانیم شااارفتیپ (9411)0پرتیشاااده اسااات.  یعیحفظ منابع طب یبرا نیگزیجا

در  تیبشاار دیشااد رییتغی را مورد توجه قرار داده که بیان نمودند گردو بوم شااناختیبوم - یاجتماع یهاسااتمیساا

هم  هنوز از طرفیدر سراسر جهان شده است.  یو فرهنگ یعیطب یهاسارمایه ریمنجر به کاهش چشامگ زیساتمحیر

 یگریر دب یکی یدارند بر برتر لیدر برابر علم( وجود دارد که تما یدانش محل مثالعنوانبهکاا  ) یهاییدوگاانه گرا

ود را مقاومت خ قیطر نیکنند تا از ایتلا  م ایحفظ کرده  ریمح ارتبااا خود را با یبوم یهااکنناد. فرهناگ دیاتاأک

و  عتیطب یابر نهیبه جینتا دیتول یاتصااال دانش و عمل برا یرا برا ییهارو  اتیح دیجدت یهاپروژهبهبود بخشااند. 

را دوباره  هاتمسیستوان یم یو سنت یدانش محل یهاستمیسا زیبر ترک دیدهد با تأکیدهند، که نشاان میفرهنگ ارا ه م

 - یاجتماع دگاهید یریکارگبهدر  یآورو تا  یساااتینقش متقاابل بهزدر  (9419) 5و همکااران تااژیآرم کرد. یطراح

 یابتکار زیبه ترک ،یانسان شاناختیبوم یهاساتمیدر سا رییو تغ یدگیچیمقابله با پ یبرامتوجه شادند که  شاناختیبوم

 یاجتماع یسازگاردر مطالعه اکتشافی با عنوان  (9419)9و همکاران جکساوناسات.  ازین یکیو اکولوژ یاجتماع هینظر
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تنوع  در نظارت بر دیدانش با یهاسااتمیساا یهاکه شاااخص دریافتند یتنوع زراع تیریاز مد یاو منطقه یکیاکولوژ -

 تیریند مدتوایانداز مها در سط  چشمییدارا یداشته باشند، و موجود یشاتریب دیتأک ساتمیاکوسا دماتو خ یساتیز

 یاجتماع یهاستمیس یختگیهم گسااز  در (9419)1تنگوو  نیبود را آگاه ساازد. یبر تنوع زراع مبتنی مداخلات یقیتطب

گام است که هن یدیجد یقاتیتحق یکردهایخواستار رو ،محیطیزیستمعاصار  یهاچالش ناملموس محیطیزیسات -

دانش در مروری بر  (9419)9اساااتاکلااتیو ف منزیگشاااود. یشاااامال م زیرا ن ی، بعاد انساااانیعیطب ریمطاالعاه مح

 یانش ساانتدی دریافتند که عیمنابع طب قیو تطب تیریمد یمسااتندات و کاربردها برای؟ ارنهیدامداران پ محیطیزیساات

کند.  لیرا تسه یکمک کند و با اطلاع از نظارت بر چراگاه، ساازگار داریپا تیریتواند به مدیم( TEK) یطیمحزیسات

 طیمحیزیست - یاجتماع کردیرو کی: ستمیخدمات اکوسا یریگاندازهای با عنوان در مطالعه (9413)3و همکاران ریرز

مرتبر با  محیطیزیساااتو  یدرک ما را از عوامل اجتماع SESبا مطالعات  ترکینزدکه تعامل باه این نتیجه رسااایدند 

ت تح یهاریدر مح عتیاز تعاملات انسان و طب یترتر و جامعقیبرد و درک دقیم شیپ HWBو  ساتمیخدمات اکوسا

ی عیمنابع طب تیریو مد یسااازمدل، یدگیچیپدر بررساای  (9413) 0و همکارانرییلیسااکند. یساالطه انسااان فراهم م

نچه در هنگام هم از آ دی، بامیجامع داشاته باش یدساترسا یادهیچیپ ساتمیسا چیبه ه میتوانیکه چون هرگز نم دریافتند

ی و وساااتل. میخود آگاه باشااا یساااازانتخاا  چارچو  مدل یامادهاایاو هم از پ میگاذاریکناار م یساااازمادل

دند و را تحلیل نمو افتهی وندیپ شااناختیبوم - یاجتماع یهاسااتمیساادر  نیآفرتحولآژانس  هینظر (9413)5همکاران

ظر هماهنگ عمل مورد ن ستمیسا افتهیبا متن تکامل  دیبا شاناختیبوم -یدر تحول اجتماع یندگیکه نما کردند شانهادیپ

 یارپندج ی: مورد پارک ملیعیمنابع طب یمشااارکت تیریپنهان در مد یریاعتماد و درگ (9413)9و همکارانسااویادرکند. 

امکان  شااده و جادیا ندیفرآ یابتدا ربر حسااا  د یها نشااان داد که اعتماد مبتنافتهقرار دادند. ی موردمطالعهرا  نیدر بن

در پارک را فراهم  وحشاتیح یبعد شیو افزا یجهت پارک و جوامع محل نیب یرابطاه بهتر و همکاار کیا جاادیا

در  یآورتا بر  یمبتن تیحاکم یبرا یچارچوبدر پژوهشاای تحت عنوان  (9413)7بنسااونی و هارمگرمسااتانکند. یم

متقابل  اسیمق ییایپو فیتوصاا یبرا یرو  ابتکار کی دریافتند که  پیچیدگی شااناختیبوم - یاجتماع یهاسااتمیساا

با  یساااازگاار یبرا یتیحااکم یرفتاار نهاادهاا یچگونگ یبرا یو چاارچوب یاجتمااع یکیاکولوژ یهااساااتمیسااا

و  سااتیوکین. میدهیم شاانهادیگسااترده را پ یما اصاالاح قانونلذا کند. یکنند، فراهم میم تیریکه مد ییهاسااتمیاکوساا

قرار دادند  موردمطالعهرا  و مشااخص یعموم آوریتا منبع  عنوانبه یاجتماع - یکیحافظه اکولوژ (9410)8هلندفون
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از حالت  انریکنند، لازم اسااات مدینم جادیا یمطلوب جیتوساااعه که نتا یرهایمسااا ییایپو رییتغ یبرا که معلوم نمودند

و  ی، تنوع اجتماعیاجتماع یکیاکولوژ یهاسااتمیساا (9410)1ی و همکاراننیفاب. کنند دایپ رییتغ یخاص به حالت عموم

تر بر  یرتمرکز صاند که دریافتند ی را مورد ارزیابی قرار دادهاسیس یشاناسابومو  یشاناساانسااناز  ییهانشیقدرت: ب

 یهاساااتمیسااا ییای( و پویقدرت خرد )درون جامعه و درون خانگ ییای، جادال، پویریمختلف، درگ یهاادگااهیاد

 یاهسهم مقاومت علم را در چالش یتوجهقابل طوربهتواند یغالز( م یو اقتصاد یاسیس یهاستمی)سا ساتمیماکروسا

تکامل در واکاوی پژوهشاای با موضااوع  (9410)9و همکاران فاوساات. دهد رییغت محیطیزیسااتمهم جامعه با ابعاد 

ر گرفتن تواند با در نظیم یحاصااال از مطالعات تکامل نشیکه ب، دریافتند دهیچیپ یهااریدر مح یریگمیتصااام نیقوان

  (9415)3و همکاران نهاردیلمسئله داشته باشد.  نیدر ا یتر، سهم مهمیغن یهاریها با محسمیارگان یساازگار یچگونگ

 یبرا محیطیزیسااات - یمرتبر با اساااتفاده از علوم اجتماع یهادگاهیها و دنشیها، بچالشدر موضاااوعی با عنوان 

 یزیربه برنامه یدر افزودن ارز  عمل SES قاتیتحق نیدتریمف یکه براباه این نتیجاه رسااایادند  ایاحفااظات از در

 یهایدر اساااتراتژ یریپذو ادغام تفکر انعطاف یساااازادهیپو  ییایمنابع در تیریمد یزیربرنامه یندهایحفااظت، فرا

 یهانهی( هز9) ازیمورد ن یاجتماع محیطیزیساات یهاری( درک مناظر و مح1در مورد ) یشااتریب قاتی، تحقیسااازگار

( غلبه بر 3مقاوم در برابر ثبات، ) محیطیزیسااتو  یاجتماع سااتمیساا کی( به محیطیزیساات، ی، اجتماعیلما) لیتبد

 (9415)0ردیبااسترن و  .احتیاج اسات یساازمدل یهاچالش نیبر مکان و همچن یمبتن یهاداده آوریجمع یهاچالش

ان داد نشاا هاآنرا مورد واکاوی قرار دادند. نتایج ی عیمنابع طب تیریمد ینهادها یریپذانعطافو  شااناساایبوماعتماد به 

سات سؤموجود در آن م یهاسازمانافراد و  تیمنوا به ظرف عمدتاً یعیمنابع طب تیریساساات مدؤم یریپذانعطافکه 

نقش  (9415)5یکراسنو  یل. است یو چه به صورت جمع ی، چه به صاورت فردیو ساازگار ی، نوآوریریادگی یبرا

 ند کهدریافت کره، روسااتاهای یهانخلسااتان میترم در یاجتماع محیطیزیساات یهاسااتمیساا یبرا یاجتماع یریادگی

 یهاستمیس یآورتر، تا گساترده طوربه، و ریمتغ ریبا شارا یپرور  ساازگار یبرا یابزار عنوانبه یاجتماع یریادگی

 یهمکار دیتول قیاز طر یدگیچیپ شیمایپ (9415)9و همکاران رزیرشاناخته شاده است.  یشاناختساتیز - یاجتماع

ادل دانش و تب یمشارکت دیتول یهارو دریافتند که  ایبه سمت کاهش خطر بلا ساتمیدانش: وارد کردن خدمات اکوسا

و  جورجدهناد. یارا اه م ساااتمیخادمااات اکوسااا رانینفعاان و مادیهمراه باا ا یدگیااچیپ نیا شیمااایپ یبرا یراه

و  هیپا یعیمنابع طب قیو دساااتور کار تحق یمرور کل کی: یعیمنابع طب تیریمدای با عنوان در مطالعه (9415)7همکاران
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 امر روزمره کی عنوانبهرا  یعیاز منابع طب یادیمقدار ز هاساااازمانافراد و دریافتند که  ی،انساااان یهاتیاسااااس فعال

با  (9419)1و همکاران دانوهو داشته باشند. ندهیدر آ هاآن یاز ادامه دساترس یشاناخت کاف نکهیکنند بدون ایمصارف م

، انیگراربهتج، پردازانهینظر، دریافتند که محیطیزیساااتثبات  یدگیچیدر پ شیماایپارزیاابی موضاااوعی تحات ناام 

، قاتیتحق را در ریمح رییبه تغ یعیطب یهاپاسخ یچند بعد یدگیچیپ دیبا کیاندرکاران هر و دسات گذاراناساتیسا

اشکال مشارکت جامعه در  رییجوامع: تغ یساازیمحل (9419)9اوجا و همکاران. ها و اقدامات خود بگنجاننداساتیسا

جود دارد و یمتعدد اسیمقبا  ییهاشاابکه دریافتند که، افتهیو توسااعه توسااعهدرحالدر هر دو جهان ی عیاداره منابع طب

در  (9417)3و مرنز نیبورگوجامعه دارند.  یعیمنابع طب تیریدر مد یقیعم یامدهایپ نهایا رایشااناخته شااوند، ز دیکه با

تند که دریافاز اولوساااوکوان،  یمطالعه مورد کی: یو جهانگرد یعیمنابع طب ،نفعانیروابر ا تیریمدتحلیل موضاااوع 

سااود  میجامعه با مشااکل روبرو اساات. تقساا یو آرزوها نیمتضاااد زم یهایاز کاربر یتعداد تیریدر مد این جامعه

عا  ر مشاناخته شاد و مشاخص شاد که مشارکت فعال در امرا نفعانیا یثر در بهبود معاملات منفؤم یروشا عنوانبه

در مورد  یوقتدر تحقیقی با عنوان  (9418) 0همکاران و هررواز اشاااتراک در پول اسااات.  شاااتریب مراتزبهجاامعاه 

 کی SES که نشان دادند م؟یکنیصاحبت م یزی، درباره چه چ میکنیصاحبت م شاناختیبوم -یاجتماع یهاساتمیسا

از . ردیگیمورد استناد قرار م محیطیزیساتو  یاجتماع یهاساتمیسا نیاسات که در مطالعه رابر ب یامفهوم گساترده

ادغام علوم  یلازم برا یتا چارچوب میریگیکه هنوز در سااااخت اسااات در نظر م یمفهوم عنوانباهرا  SES مااطرفی 

 محیطیزیست یهاستمیس کردیرودر بررسی  (9412) 5و همکاران راپونگساهیو. میکن جادیا محیطیزیساتو  یاجتماع

 یکردهای، رویسااتمیاسااتفاده از تفکر ساا تیما بر اهمبه این نتیجه رساایدند که  زیسااتمحیر تیریمد یبرا یاجتماع

و  وکننر .میکنیم دیتأک زیسااتمحیر تیریدر مد یفعل یهاکمک به حل چالش یبرا آوریتا و علم  یافوق رشااته

را  شودیدر فنلاند استفاده م یمعدن یهاکه توسر شرکت زیساتمحیر کیاساتراتژ تیریمد یکردهایرو (9412)9تمز

 در تعهدات یعناصاار اساااساا یو اجتماع محیطیزیسااتکه ملاحظات  دادنشااان ایشااان  جینتامورد ارزیابی قرار دادند. 

 کنند.یم تیرا تقو هاآن یتجار یها هستند و استراتژشرکت

 یهامسااتیساا نیاساات که در مطالعه رابر ب یامفهوم گسااترده کی اکولوژیکیو  های اجتماعیمدیریت ساایسااتم

 یراب یارشااتهفراو  ایرشااتهمیان یکردهایروامروزه  کهطوریبه .ردیگیمورد اسااتناد قرار م محیطیزیسااتو  یاجتماع

 ملاحظات این امر موجز شاااده .ندکنیم دیتأک یساااتمیتفکر سااابر منابع  تیریدر مد یفعل یهاابحرانکماک باه 

، انیراگ، تجربهپردازانهینظراز طرفی   .مبدل شود مؤسساتدر تعهدات  یعناصار اسااسابه  یو اجتماع محیطیزیسات

                                                           
1 Danuho et al 

2 Ojha et al 

3 Burgoyne & Mearns 

4 Herrero et al 

5 Virapongse et al 

6 Ruokonen & Temmes 



 اول ۀشمار                                                                  محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                                   924

 

، قاتیتحق را در ریمح رییبه تغ یعیطب یهاپاسخ یچند بعد یدگیچیپ دیبا کیاندرکاران هر و دسات گذاراناساتیسا

 یریذپانعطافها، اجتماعی، غلبه بر چالش و محیطیزیست شرایردرک مناظر و . ها و اقدامات خود بگنجاننداستیسا

 هینظر یابتکار زیرک، به تیانسان یشناختبوم یهاساتمیدر سا رییو تغ یدگیچیمقابله با پمدیریت منابع طبیعی،  نهادهای

 یدارند بر برتر لیکاا  وجود دارد که تما یهاییهنوز هم دوگاانه گرا از طرفی اسااات. ازیان یکیو اکولوژ یاجتمااع

اخت جامعه، همراه با شاان مشااارکتاز  یاو شاابکه ریپذمتنوع، انعطاف هایمدلپرور  لذا  کنند. دیتأک یگریبر د یکی

ت از حالت خاص به حال رانیاست مد نیازهمچنین  .لازم است یباز و اکتشاف یکردهای، رویو اقتصااد یاساینفوا سا

ین اساس بر ا .باشد ها به صورت همزمان و در حال تکاملستمیو اکوسا یاجتماع یهاساتمیسا .کنند دایپ رییتغ یعموم

، ساااتمیمناساااز سااا یریدرگ یآن اسااات که برا انگریلزوماً ب یدگیچیپ رای، زساااتین یهرگز کاف ینقطه برتر کیا

ته و قیقات گذشاامطالز پیش گفت: پژوهش حاضاار بر خلاف تح به با توجه حال لازم اساات. متعدد یهایپردازمفهوم

های یت پیچیدگیعوامل مؤثر بر مدیر شناسایی، به منبعث از پیشینه مطالعه ایتعیین تعدادی گزاره با ،به شایوه اکتشاافی

 اکولوژیکی اجتماعی در حفظ منابع طبیعی پرداخته.

 هامواد و روش -9

 قلمرو جغرافیایی تحقیق -2-1

 794و  ونیلیمکیمساحت و بیش از  لومترمربعیک 92348است. این استان  ایران های غربیاز اساتان اساتان لرساتان

درجه  30دقیقه و 39دقیقه طول شااارقی و 3درجه  54دقیقه تا  51درجه و  09بین  موقعیت آن .هزار نفر جمعیت دارد

نشاه و کرما یهااستان به غر  در همدان و مرکزی  یهااستاناز شمال به  .دقیقه عرض شامالی قرار گرفته اسات 99و

 993829روستایی به تعداد دارای جمعیت  .شودخوزساتان و از شارق به اصفهان محدود می ایلام، از جنو  به اساتان

 (.1325، و مسکن نفوس عمومی سرشماری نتایجاست ) درصد جمعیت استان 00/35نفر، معادل 
 

 
 (1044برداری کشور، سازمان نقشه) موردمطالعه محدوده جغرافیایی موقعیت -9شکل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 طبیعی استان لرستانمنابع  حفظ مدیریتی مشکلات و هاتنگناها، محدودیت -9-9

 .ار داردعوامل محیطی و فعالیت انسااانی قر ریتأث، همواره تحت طبیعیرغم پتانساایل غنی منابع علیاسااتان لرسااتان 

های تخریز پوشاااش گیاهی و گونهمختلف،  تحقیقاتمیدانی و همچنین مطالعه  ، مشااااهداتهابراسااااس بررسااای

اقاداماات نااکافی بیولوژیکی و مکانیکی آبخیزداری،  دام در مراتع،ورود زودهنگاام و افزایش ظرفیات چرای جنگلی، 

... وسااطحی و زیرزمینی  یاز منابع آب نامناسااز یبرداربهرهو عبور خطوا لوله، تغییر کاربری اراضاای و  یسااازجاده

از طرفی شااوند. محسااو  می اسااتان لرسااتان منابع طبیعیهای در بحران رگذاریتأثیطی و انسااانی عوامل مح ازجمله

لذا  .اندردهکبرطرف منابع این با استفاده از  از گذشته تا حال نیازهای معیشتی خود را لرستانمردمان سااکن روساتاهای 

این ه بیشتر باعث تخریز هر چ هیرویببرداری در اثر بهرهبنابراین ؛ های منابع طبیعی دارندوابساتگی شدیدی به عرصه

 که به یک بحران جدی در سااط  روسااتاهای این اسااتان تبدیل شااده ،زوال درختان بلوا مثالعنوانبه، اندمنابع شااده

ه شرح ایل ب را هاآن توانمیمزید بر علت شده که در این استان  از سویی مشکلات مدیریتی حفظ منابع طبیعی .اسات

 برشمرد:

 قوانین اجرای بر ضاااعیف نظارت و موجود مقررات و قوانین از برخی ناکارآمدی، نبود نیروی حفااظتی کاافی

 ناکارآمدیدولت،  مالکیت از طبیعی منابع هایعرصااه از توجهیقابل سااط  شاادن پایه، خارج و طبیعی منابع از حفاظت

 ،عشایری جامعه اسکان و سااماندهی با امور مرتبر به فرابخشای اجرایی هایدساتگاه یتوجهکمآ ،  مصارف مدیریت

، طبیعی برداری غیراصولی از منابعبهره ، جمعیت نگهداشت عوامل فقدان و عشاایری جوامع و روساتاها یافتگینتوساعه

 و هاجنگل تخریز و ناکافی حفاظت رویه،بی برداریبهرهدولتی،  اعتبارات کمبود  ،هامادیریات نکردن زوال جنگل

ها، مخابرات، برق، احداث جاده و حریق، احداث کانال، عبور لوله ،عدم تأمین معیشاات اقتصااادی روسااتاییانمراتع، 

اداره منابع طبیعی اسااتان ) زیآبخ هایحوزه در خاک شاادید فرسااایش و مراتع، ظرفیت بر هادام تعداد فزونی ،هابزرگراه

با  (.1325، لرستان استان توسعه شاشم برنامه بخشای اساناد، لرساتان اساتان بودجه و برنامه ساازمانو  1322لرساتان، 

آورده مشاخص اسات که، مدیریت منابع طبیعی اساتان لرساتان با چالش اسااسی و پیچیدگی توجه به مشاکلات پیش

وساایعی در مجاورت با منابع  طوربهباشااد، که روسااتا می 9883از جهتی این اسااتان دارای اساات.  روبهروخاص خود 

   است. اجتماعی این استان وهای اکولوژیکی لذا این روند نیازمند بررسی مقوله مدیریت پیچیدگیطبیعی قرار دارند. 

 روش تحقیق -9-3

ی بوده، و افاکتشاا قیتحق کیاطلاعات  آوریجمعو از نظر  تحلیلی-توصاایفی قیتحق کیاز نظر هدف  قیتحق نیا

اطلاعات از ابزار دیماتل  وتحلیلتجزیه منظوربهقرار دارد. از طرفی  اسااانادی ای ودر چاارچو  مطاالعاات کتاابخانه

ضااوع مو ساانجشبه  ،هاآن از نظرساانجی دانشااگاهی و و مسااا ل منابع طبیعی مطلعین به مراجعه با اسااتفاده شااده. لذا

 پرداخته شد. یموردبررس

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
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 بر این تکنیک شااد. ارا ه 1279 سااال در گابوس و فونتلا یهانام پژوهشااگر به دو توساار بار اولین دیماتل رو 

 تأییدکنندۀ است رو  ممکن این اسات. گراف تئوری مبنای بر گیریابزارهای تصامیم از و زوجی هایمقایساه اسااس

 اهمیت و تأثیر میزان معیارها، بین متقابل مندنظام و ایتوسااعه روند یک در روابر یا محدود کنندۀ متغیرها میان روابر

 و عملکرد معیاره چند گیریتصمیم دیماتل، رو  شاخصۀ ترینمهم کند.می مشاخص عددی امتیاز صاورت را به هاآن

-ساختاری مدل به یک معلولی و علت روابر تبدیل بر علاوه تکنیک این اسات. عوامل بین سااختار و روابر ایجاد در آن

؛ یادگار 1327نقوی و همکاران، )کند فهمقابل را هاآن و شناسایی نیز را عوامل بین های درونیوابستگی است قادر بصاری،

 ایسط  بالاتر  یفاکتورها ریفاکتورها ممکن اسات از ساا ریاز عوامل/ ز کی، هر دیماتلدر سااختار . (1325و همکاران، 

است.  گرانید یریگمیرو  تصم یرو  اساتفاده از برنامه بازخورد به جا نیا یهایاز برتر یکی. دیبه دسات آ نییپا

رو  تجساام  نیا قیتوان از طرینقشااه روابر متقابل را م قیاز طر ینیبشیپرقابلیغ یهاجنبه انیمتقابل م یوابسااتگ

 ریساااا ریتأث تحت یریرپذیگروه تاأث رایز؛ دیابهبود بخشااا یراحتباهتوان باا بهبود گروه علات یرا م ریکرد. گروه تاأث

 ییگروه اثر، عملکرد بالا یارهایمع کند تا با توجه بهیکمک م رانیرو  باه ماد نیگروه علات اسااات. ا یهاایژگیو

 توان مراحل این رو  را به صورت زیر برشمرد:بنابر مطالز گفته شده می(. 9415، 1ریسومو ،کیکاوشباشند )داشته 

 Z  ماتریس میانگین محاسبه و پاسخگویان نظریات یآورجمع: 1مرحله 

𝑧𝑖𝑗 =
1

𝑚
 ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑘
𝑚

𝑖−1
 

   D ماتریس کردن نرمالیته و اولیه : محاسبه9مرحله 

𝐷 = 𝜆 * z 
[𝑑𝑖𝑗]𝑛𝑥𝑛 = 𝜆 [𝑧𝑖𝑗] 𝑛𝑥𝑛  

𝜆 = min
1

𝑚𝑎𝑥1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 
∑𝑛
𝑗 = 1[𝑧𝑖𝑗]

  ,   
1

𝑚𝑎𝑥1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 
∑ 𝑛
𝑗 = 1[𝑧𝑖𝑗]

 

 

𝑙𝑖𝑚𝑚 →
∞ 𝐷𝑚  = {0} 𝑛𝑥𝑛 

 T کل رابطۀ ماتریس : استخراج3مرحله

𝑇 = 𝑙𝑖𝑚𝑚  →∞  (𝐷 +  𝐷2 + 𝐷𝑚) 

= ∑ 1𝐷𝑖
∞

𝑚
 

∑ = 𝐷1 + 𝐷2 + ⋯ 𝐷𝑛 
∞

𝑚
 

 

𝑇  

= 𝐷 (𝐼 + 𝐷1 𝐷2 + ⋯+ 𝐷𝑚−1  )                                   

= 𝐷 (𝐼 − 𝐷)−1 (𝐼 − 𝐷)(𝐼 + 𝐷1 + 𝐷2 + ⋯ 𝐷𝑚−1)

=  𝐷 (𝐼 − 𝐷)−1 (𝐼 − 𝐷𝑚)                                                

= 𝐷  (𝐼 − 𝐷)−1                                                                    

 

                                                           
1 Kaushik & Somvir 
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 T ماتریس از ستون و سطر از مجموع محاسبه :0مرحلۀ

𝑟 = [𝑟𝑖] 𝑛𝑥1 =  (∑ 𝑖𝑛 = 1𝑇𝑖𝑗)  𝑛𝑥1, 

𝐶 = [𝑐𝑖𝑗] 1𝑥𝑛 =  (∑ 𝑖𝑛 = 1 𝑇𝑖𝑗) ' 1xn, 

  (αآستانه ) مقدار تنظیم :5مرحلۀ

∝=
∑ 𝑖𝑛 = 1∑ 𝑖𝑛 = 1{𝑡𝑖𝑗}

𝑁
 

 (.9413، 1پونگپون، دچارتمعلول ) و علت رابطۀ نمودار یک ساخت :9مرحلۀ

 هاارهگز -0-9

ای هاز یک سااری شاخص موردپژوهشای سانجش و ارزیابی مساأله بیشاتر محققان در اکثر مطالعات بر ازآنجاکه

 بزارا  تعیین گزاره به بررسی موضوع پرداخته شده. برای این کار کنند، در این تحقیق به شیوهتعریف شاده اساتفاده می

 04بنابراین از میان نتایج ؛ بوده اسااتمرتبر  تحقیقات و ادبیات بررساای پژوهش، اینکیفی  بخش در هاداده آوریجمع

 .ایمگزاره کلی دست یافته 94بیان شده در این مطالعه به  داخلی و خارجی(پژوهش )

 نتایج و بحث -3

 های توصیفییافته -3-1

شاامل اساتید، مورد پرساش  جامعه اسات. هپرداخته شاد موردسانجش و عوامل جامعهدر این قسامت به معرفی 

 از طرفی به دلیل رو  بکاربرده شده دراند. و کارشاناساان منابع طبیعی بوده ، دانشاجویانگان دانشاگاهیآموختهدانش

 ت؛اساا پرسااشانامه به صااورت پنل خبرگان مد نظر بوده طرح موضاوع در چارچو  مسااا ل مدیریتی،و این پژوهش 

از مجموعه  مرد(نفر ) 9. در این بین اسااات ههاای مورد ارزیابی، در نظر گرفته شاااداین نموناه باه تعاداد گزارهبناابر

دانشااجویان دکتری زن( 9مرد و3فر )ن 5مقطع دکتری،  آموختهدانش زن(9مرد و 0نفر ) 9اساااتید دانشااگاه،  موردمطالعه

، به موردسنجشعوامل  سوییاز  اند.کارشاناساان منابع طبیعی بوده زن(1مرد و9نفر ) 7ریزی روساتایی و رشاته برنامه

 نشاااریاتمطالعات نتایج و راهکارهای در چارچو   به عمل آمده هایبررسااای مجموعاز  ،هاشااایوه انتخا  گزاره

 اجتماعی، علوم هایحوزه در ژهیوبه ،(9412-9414و خارجی:  22-24داخلی: ) ریاخ ایهادهاهپژوهشااای _علمی

بعضاااً و  یو اجتماع های اکولوژیکیمدیریت پیچیدگی موضااوع با که و پیچیدگی طبیعی منابعمدیریت  ،زیسااتمحیر

 94کل،  درشااده،  یاد هایپژوهش مطالعۀ از پس براین اساااس،. انتخا  گردیدند هسااتند، ارتباا درحفظ منابع طبیعی 

 و ویرایش، بازبینی از پس  .گردید و اساتخراج شاناساایی پژوهش پیشانهاد و ،حلراه و راهکار با عناوین گزاره یا مقوله

یا  ،مساائله مطرح شاادهحل بر  هاآنبیشااتر تأثیر احتمال  نظر کارشااناسااان وبه با توجه گروه  0در  هاگزاره این مجموع

                                                           
1 Detcharat & Pongpun 
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 جدول ایلهای انتخا  شااده به شاارح لذا گزاره گردیدند. یبنددسااتهبا توجه به روایی نشااان داده شااده  ینوعبه

   باشند:می

 

و  یکیاکولوژهای پیچیدگیمدیریت  ب شده در فرایند مطالعات مرتبط باهای انتخاگزاره یبندگروه -1جدول 

 (1044های پژوهش، مأخذ: یافته) یاجتماع

 گزاره

ک
ه ی

رو
گ

 

 (1321، ، قربانی و همکاران1329،همکاران لاریجانی وکارآمد )های اجتماعی و تحلیل شبکه ابزاری عدم شناخت قدرت

 (9410فابینی و همکاران، مختلف ) یهادگاهیتر بر د یتمرکز صرفقدان 

 (9411پرتی، مدرن )ی و سنت ی،دانش محلدر چارچو   کاا  یهاییدوگانه گرا

 (9414و همکاران،  سیمورهنجار ) -باور -ارز  هیبر اساس نظر جامعه یهادرک ارز  فقدان

 (1322همکاران،  وفایی و ) یدگیچیپ توانمندسازی مدیریت در هنجاری اخلاق و فقدان عقلانیت عملی

دو
وه 

گر
 

 (9412رونکن و تمز، ) کیاستراتژ انسانی منابع مدیریت عدم توسعه و

 یارشتهانیم قاتیبه سمت تحق یجیحرکت تدرعدم 

 ها و منابع طبیعیی و سازگاری مدیریت با اکوسیستمریپذانعطافعدم 

 (9410هلند، فونو  ستیکوین) یعموماز حالت خاص به حالت  یتریمدفقدان تغییر ساختار 

 (1325طهوری و پروین، اقدامات )رویکردهای متفاوت  و عدم انسجام 

سه
وه 

گر
 

 (9410همکاران،  و فاوست) یتکاملحاصل از مطالعات  نشیب فقدان

 (1325رحمانی آزاد و قربانی، مؤثر ) محیطیزیست تغییرات به افراد سازگاری عدم ارتقاء ظرفیت

 (9419جکسون و همکاران، ) یستیزتنوع ی بر مبنای و اجتماع محیطیزیست ملاحظاتو  درک

 (1327عنابستانی و نادری، محیطی ) منابع اثرات ارزیابی در غربالگری عدم

 (9415ن، اهمکار  لینهارد و) یتجربشواهد و کمبود  هاداده یآورجمع یهاچالش
هار

 چ
روه

گ
 

 (1320کرمی و کشاورز، نگر )جامع و سیستمی فقدان نگرشی

 (1327عنابستانی و نادری، آن )قانونی  جایگاه و سرزمین آمایش در بحث منابع محیطی نبودن مشخص

 اجتماعی وهای اکولوژیکی در مدیریت پیچیدگی یموانع نهاد

 (1327، همانناپایدار )عوامل  مهار و طبیعی منابع از برداریبهره نظام یکپارچه  فقدان

 فقدان مشارکت فعال و تعامل مدیریت

 

های مشاخص شاده از نتایج پیشاینه مطالعه حاضر استخراج شاود، گزارهمشااهده می جدول فوقکه در  طورهمان

بیان شااد به چهار گروه اصلی  جدولشاده، ساپس جهت تساریع در روند ادامه کار به صاورتی که در توضای  بالای 

ی حاکم بر منطقه، مردم جهت برآوردن و اجتماع کیکولوژیتوان گفت که به دلیل شاارایر ادر ادامه می تقساایم شاادند.

وان ها مختلف از طبیعت ساارزمین خود اسااتفاده بیش از تزندگی خود در مقابله با تنگناها به شاایوه یازهاین نیترییابتدا
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یچیدگی رویکرد مدیریت پ طرفیاز . است روروبهبا بحران اسااسای مدیریت منابع طبیعی بنابراین ؛ آورندرا به عمل می

 کهیرحالد، مبنی بر اینکه انساان جز ی از شارایر اکولوژیکی و اجتماعی است. مدیریت سانتی داشاتهاز تفکری فراتر 

 از نگاه مردمی و سااازمانی چنینروسااتا یان اسااتان لرسااتان حوزه زیسااته  دروضااعیت موجود مدیریت منابع طبیعی 

و برای از بین بردن  داندهاای باه وجود آمده میه خود را جادا از بحرانبادین معنی کا دهاد.رونادی را نشاااان نمی

هم مسائولین وهم مردم باید خود را متعلق به معضالات ایجاد شده  کهیدرصاورت. تفاوت اساتبی موجودهای چالش

 یهایدگیچیپ تیریمدجهت بررسااای عوامل مؤثر بر  لذا تلاا  نماایناد. هااآندن ودانساااتاه، و در جهات مرتفع نم

ع توانند به موضااوانتخا  شاادند که می (یو داخل خارجی) ییهای منابع طبیعی روسااتاها گزارهاجتماع و یکیاکولوژ

 مطرح شده کمک نمایند.

 های تحلیلییافته -3-9

 پیچیدگیعوامل مدیریتی مشاااخص شاااده در فرایند تحقیق، به بررسااای  معیاارهایدر این بخش باا توجاه باه 

اسااان که کارشاانطوریبهطرح پنل خبرگان پرداخته شااد. چارچو  در اجتماعی در حفظ منابع طبیعی و  اکولوژیکی

ر این بجهت و شاادت اثرات( میان عوامل بپردازند. اثرات )قادرند با تساالر بیشااتری به بیان نظرات خود در رابطه با 

 گزینه ای که شاملگزینه 5یک طیف  قالزخواسته شد که در  اسااس ماتریسای تشکیل گردیده، و از کارشناسان مرتبر

( به مقایسااه زوجی عوامل تأثیرگذار 0) ادیز( و تأثیر بساایار 3) ادیز(، تأثیر 9متوساار ) ریتأث(، 1کم ) ریتأث(، 4) ریتأثفاقد 

ایج در ، نتهاآنجمع نظرات کارشاااناساااان و محاسااابه میانگین نظرات لذا بعد از  امتیاز دهند. مدیریت منابع طبیعیبر 

 آورده شد: جدول ایل

 

تماعی در اجو  پیچیدگی اکولوژیکی یدر ارزیابی عوامل مدیریت کارشناسانماتریس میانگین امتیازات  -9جدول 

 (1044های پژوهش، مآخذ: یافته) یعیطبحفظ منابع 
 عوامل (1f) کیگروه  (2fدو )گروه  (3fسه )گروه  (4fچهار )گروه  جمع

 (1f) کیگروه  4 9/4 8/4 3/4 7/1

 (2fدو )گروه  0/9 4 8/1 3/1 5/5

 (3fسه )گروه  1 2/4 4 1/1 3

 (4fچهار )گروه  3 5/1 9/9 4 1/7

 

 بیعیحفظ منابع ط منظوربهاجتماعی و  مدیریت پیچیدگی اکولوژیکیدر  موردسنجشماتریس استاندارد عوامل 

𝐷 = [

0 0.084 0.113 0.042
0.338 0 0.253 0.183
0.141
0.422

0.127
0.211

0
0.366

0.155
0

 ] 
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 منظورهباجتماعی و  مدیریت پیچیدگی اکولوژیکیدر  موردسااانجشعوامل  میرمساااتقیغماتریس محاسااابه اثرات 

 حفظ منابع طبیعی

(𝐼 − 𝐷) =

[
 
 
 
 
1 0 0 0
0 1 0 0
0
0

0
0

1
0

0
1]

 
 
 
 

−  

[
 
 
 
 0 0.084 0.113 0.042
0.338 0 0.253 0.183
0.141
0.422

0.127
0.211

0
0.366

0.155
0

 

]
 
 
 
 

 

(𝐼 − 𝐷) =  [

1 −0.084 −0.113 −0.042
−0.338 1 −0.253 −0.183
−0.141
−0.422

−0.127
−0.211

1
−0.366

−0.155
1

] 

 

منابع  حفظ منظوربهاجتماعی و  مدیریت پیچیدگی اکولوژیکیدر  موردساانجشماتریس محاساابه معکوس عوامل 

 طبیعی

(𝐼 − 𝐷)−1 = 

[
 
 
 
 

 

1.119 0.141 0.200 0.104
0.599 1.177 0.481 0.315
0.346
0.725

0.230
0.392

1.185
0.619

0.240
1.198

  

]
 
 
 
 

 

 

 ع طبیعیحفظ مناب منظوربهاجتماعی و  مدیریت پیچیدگی اکولوژیکی در موردسنجشماتریس محاسبه کل عوامل 

𝑇 = 𝐷(𝐼 − 𝐷)−1 = [ 

0 0.084 0.113 0.042
0.338 0 0.253 0.183
0.141
0.422

0.127
0.211

0
0.366

0.155
0

 ]  ∗ [

1.119 0.141 0.200 0.104
0.599 1.177 0.481 0.315
0.346
0.725

0.230
0.392

1.185
0.619

0.240
1.198

  ] 

 

 حفظ منابع طبیعی منظوربهاجتماعی و  در مدیریت پیچیدگی اکولوژیکی موردسنجشماتریس کل عوامل 

𝑇 =   [

0.119 0.141 0.200 0.104
0.599 0.177 0.481 0.315
0.346
0.725

0.230
0.392

0.185
0.619

0.240
0.198

 ] 

 

مآخذ: ) یعیطباجتماعی در حفظ منابع و  مدیریت پیچیدگی اکولوژیکیبر  موردسنجشتأثیرات عوامل  -3جدول

 (1044های پژوهش، یافته

(𝑅𝑖 − 𝐶𝑗) (𝑅𝑖 + 𝐶𝑗) 𝐶𝑗 𝑅𝑖 
چهار گروه 

(4f) 
 عوامل (1f) کیگروه  (2fدو )گروه  (3fسه )گروه 

 (1f) کیگروه  112/4 101/4 944/4 140/4 590/4 782/1 353/9 -995/1

 (2fدو )گروه  522/4 177/4 081/4 315/4 579/1 20/4 519/9 939/4

 (3fسه )گروه  309/4 934/4 185/4 904/4 441/1 085/1 089/9 -080/4

 (4fچهار )گروه  795/4 329/4 912/4 128/4 230/1 857/4 721/9 477/1
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 و اساااتنباا را داشااات که در بین عوامل مؤثر بر مدیریت پیچیدگی اکولوژیکی توان اینمی جدول فوقبا توجه به 

 در بحث منابع محیطی نبودن نگر، مشااخصجامع و ساایسااتمی اجتماعی در حفظ منابع طبیعی، عوامل فقدان نگرشاای

نظام   اجتماعی، فقدان وهای اکولوژیکی در مدیریت پیچیدگی یموانع نهادقانونی آن،  جاایگااه و سااارزمین آماایش

مجموعه  ایلعوامل ناپایدار و فقدان مشاااارکت فعال و تعامل مدیریت در  مهار و طبیعی منابع از برداریبهره یکپارچه

ر د ر حفظ منابع طبیعی روساتاها شاناساایی شدند.بعوامل تأثیرگذار  عنوانبه 477/1( با ضاریز وزنی f4چهار )گروه 

 قاتیبه سااامت تحق یجیحرکت تدراساااتراتژیک، عدم  انساااانی منابع مدیریت عوامل عدم توساااعه و دومدرجاه 

از  یتریدمها و منابع طبیعی، فقدان تغییر ساختار ی و ساازگاری مدیریت با اکوسایستمریپذانعطافی، عدم ارشاتهانیم

( با ضااریز f2دو )گروه  چارچو و عدم انسااجام اقدامات، در رویکردهای متفاوت ی و حالت خاص به حالت عموم

های اجتماعی و تحلیل از دیگر عوامال تاأثیرگاذار در این روند خواهند بود. لیکن عدم شاااناخت قدرت 939/4وزنی 

 دانشدر چارچو   کاا  یهاییدوگانه گرا، مختلف یهادگاهیتر بر د یتمرکز صااارشااابکاه ابزاری کاارآمد، فقدان 

 و و  فقدان عقلانیت عملی هنجار -باور -ارز  هیبر اسااس نظر جامعه یهادرک ارز  ، فقدانی و مدرنسانت ی،محل

 عنوانبه -995/1( با ضااریز وزنی f1) کیگروه  در چارچو پیچیدگی  توانمندسااازی مدیریت در هنجاری اخلاق

به آلفای به محاس یو معلولطراحی روابر علی  منظوربهدر ادامه  تأثیرپذیرترین عوامل در این سااختار شاناساایی شدند.

 پردازیم:عوامل می

 :یا به عبارتی میانگین محاسبات (𝛼آلفا )به دست آوردن 

α =
5.071

16
= 0.316 

 

زیرا اکثر اعداد آن ؛ ها برتری داردهای گروه چهار نسبت به دیگر گزارهنشاان از آن اسات که گزارهآلفا  319/4عدد 

براین اساااس در ادامه   .نشااان داده شااده 3شااماره جدول به صااورتی که در محاساابه شااده اساات.  (𝛼) یآلفابالاتر از 

 یم نمود:توان ترسمی شکل ایلرا به اجتماعی و  مؤثر بر مدیریت پیچیدگی اکولوژیکی معلولی و علت رابطۀ نمودار

 

 
ش، های پژوهیافتهمآخذ: ) یاجتماعو  معلولی مؤثر بر مدیریت پیچیدگی اکولوژیکی و علی گراف روابط -3شکل

1044) 
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 کهیدرصورت ijtگونه اسات که عناصار تشاکیل دهنده  نگیری بر اسااس آساتانه محاسابه شاده بدیمبنای تصامیم

ایر دار میزان رابطه با سااگرام به صااورت فلش جهتاترساایم دیآسااتانه ارزشاای باشااند انتخا  و در  از میزان تربزرگ

نشاان داده شده از آنجا ی که میزان  3شاکل که در  طورهماندهند. بدین ترتیز عامل علی نشاان می عنوانبهعوامل را 

ijt  4عاملf از   تربزرگijt  2عاملf 4باشااد. جهت ترساایم فلش از بر حسااز آسااتانه محاساابه شااده میf  2به ساامتf 

شااناسااایی امل وتأثیرپذیرترین ع عنوانبه 1f عوامل گروه تأثیرگذارترین و عنوانبه  4f گروه املوبنابراین ع؛ باشاادمی

 شوند.می

 بندیجمع -0

از  و در حال گستر  استبه دلیل عدم کنترل، نظارت و مدیریت  طبیعیاثرات مخر  انساانی بر محیر  ازآنجاکه

، آن یو تکامل ایپو یهایژگیو و نیگساااترده زم زیو تخر وهواآ  رییتغ لیبه دل یطیمساااا ل مح تیریمادساااویی 

 تلفیق به یازمندن تعادل ریشرا تیریمنابع، و مد یهاستمیناخواساته در سا یزمان راتییکنترل تغ ،تر شاده اساتدهیچیپ

لزم به مهای اجتماعی و اکولوژیکی پیچیدگی و تعاملات مقطعی در ساایسااتمبنابراین ؛ اجتماعی اساات و طبیعی علوم

ای پویا را ههمکاری با دیگران وابسااته اساات تا بتواند بازخوردی از اکوساایسااتمبه که  اساات ساااختار مدیریتی تدوین

منابع  در حفظتواند یمزمانی  یطیمح تیریمد کردیرو کیبر این اساااس  .پاسااخ دهد وشااناسااایی، تفساایر  خوبیبه

با مشااارکت  و باشااددر نظر داشااته را  دهیچیپ یهاسااتمیمتعدد و متقابل، ساا یرهایمتغ کهکمک کند  رانیبه مدطبیعی 

 این کار با لحاظ عواملیکاهش دهد.  اثرات تخریز منابع طبیعی را، تیاریماد یهاایریگمیمتنوع در تصااام نفعاانیا

 و طبیعی منابع از برداریبهره نظام بحث منابع و اصلاح کردن ، مشاخصنگرجامعو  یساتمیاساتفاده از تفکر سا : چون

، مشااارکت فعال و تعامل مدیریت، محیطیزیساات در چارچو  مسااا ل یموانع نهادعوامل ناپایدار، مرتفع نمودن  مهار

ی و سااازگاری ریپذانعطافی، ارشااتهانیم قاتیحرکت به ساامت تحقاسااتراتژیک،  انسااانی منابع مدیریت توسااعه و

ردهای کی و رفع رویاز حالت خاص به حالت عموم یتریمدها و منابع طبیعی، تغییر ساااختار مدیریت با اکوساایسااتم

شان ن به دست آمده از این پژوهش نیز هاییافتهدر که . به صورتی بود عملی خواهد متفاوت  و عدم انساجام اقدامات،

 ژیکیهای اکولومدیریت پیچیدگی ،توان بیان نمودبر مقدمات آورده شااده میبناکلی و  یبندجمعیک لذا در  داده شااد.

علوم و ده های طبیعی دچار اختلال زیادی شدلیل تأثیر انسان بر اکوسیستمبه  طبیعی در راساتای حفظ منابعاجتماعی  و

 تیهدا یبرا تکامل آنروابر انسان و  اسات ازیاند و نالگو روبرو شاده رییبا تغ ریاخ هایساال یطنیز  یطیمحساتیز

بر این اساس در درجه اول باید این اصل را در نظر گرفت که انسان خود  ود.ش یروزرساانبهمنابع  تیریحفاظت و مد

دگی بنابراین بحث پیچی؛ رساااانداعمال خود بر هم زده یا به اعتدال میبا جز ی از این پیچیدگی بوده و سااااختار آن را 

فاً و ضعف آن را صریعنی خود را بخشی از آن دانسته و میزان شدت ؛ در مدیریت سااخته و پرداخته خود انسان است

های فکری، نهادی، علمی، مدیریتی و اجرایی در برخورد بایسات ساختاردر گام بعدی میبه عوامل دیگر ارتباا ندهد. 
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 مارگونهیب ینوعبهاجتماعی و بعضاااً حفظ منابع طبیعی روسااتاها را در نظر داشاات که  و های اکولوژیکیبا پیچیدگی

مده این امر با لحاظ نتایج به دساات آ یریتی و نهایتاً حفظ منابع را نخواهند داشاات.های مدرفع پیچیدگیبوده و قدرت 

ار و ساااخت: اشااتدبیان  توانمیابتدایی این پژوهش  سااؤالبه پاسااخ در رو  دیماتل محقق خواهد بود. ساارانجام در 

ار مدیریت، تساازی سااخبهینهرفع مشاکلات مدیریتی، برداری، رفع مساا ل ناپایدار، بهره نگاه سایساتمی، اصالاح نظام

ای هبردار و چه مدیر اجرایی پیچیدگیچه در نقش بهره ،انسااان متحول خصااوصبهای و رشااتهکاربرد تحقیقات میان

ر حفظ منابع دداشاااته و اجتماعی های اکولوژیکی و بر مدیریت پیچیدگیبیشاااترین تاأثیر را اجتمااعی و اکولوژیکی 

عاتی نتایج این پژوهش با نتایج مطال ،توان گفت کهمی در پایان .خواهد کرد اهگشااار طبیعی روسااتاهای اسااتان لرسااتان

(، قربانی 1329همکاران )(، لاریجانی و 9494) ونتکیپ(، 1327) ینادرعنابستانی و  (،1320) یکشااورزکرمی و چون: 

 ( همسو بوده است.1322) ییوفا( و 9414) موریس(، 9411) یپرت(، 9410همکاران )(، فابینی و 1321همکاران )و 

 کتابنامه

 جامع مدیریت مناسز الگوی تبیین .1325؛ بیگی، امیرحسینعلی عنایت و عباسی، راد، غلامرضا؛اطهری، زهرا؛ پزشکی

 /https://civilica.com/doc/886197       .995-942 (:94)9 .فضا جغرافیایی فصلنامه آمایش .کشور آبخیز هایحوزه

 انتشارات صفار. :تهران .چاپ اول .و مدیریت ینظمیبتئوری نظم در  .1381؛ فرد، حسینداناییالوانی، مهدی و 

 در آن کاربرد قابلیت و DPSIR مدل معرفی .1320؛ کار، افشین؛ پورابراهیم، شراره و وحید، مجیدخطیبی، عطیه؛ دانه

  .72-95 (:53) .زیستمحیرفصلنامه انسان و  .یزیستمحیر هایگیریتصمیم
https://he.srbiau.ac.ir/article_8959_bb9010bc043fcb0825a5baa9669a8cd3.pdf?lang=en 

 هایمدیریت اکوسیستم در بومی اکولوژیک دانش تبادل و اجتماعی یادگیری .1325؛ قربانی، مهدی و الهام آزاد،رحمانی

 : (1)29 .ایران طبیعی منابع .طبیعی زیستمحیرفصلنامه  .لزور روستای _فیروزکوه موردی: منطقه طبیعی، مطالعه

183-129.                                       https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=302320 
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