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   چکیده
محسـوب   عصـر حاضـر  مهم یکی از مسایل چگونگی مدیریت و حفاظت مناسب از منابع طبیعی   
هایی است  طراحی و تبیین نهادها و ساختارهاي سازمانی مناسب یکی از چالشدر این راستا، . شود می

پاسخ به ایـن چـالش را در   بخشی از کوشد برو هستند. مقاله حاضر میکه بسیاري از کشورها با آن رو
ها و تجارب موفق استفاده  معرفی نمونهبه همین دلیل، ضمن جستجو نماید. استفاده از شوراهاي محلی 

عنـوان یکـی از    بهدر ایران منابع طبیعی، از شوراهاي اسالمی روستایی مدیریت از شوراهاي محلی در 
تواند در ایجاد یک ساختار سازمانی مناسب مورد توجه قرار  است که میشده ام برده شوراهاي محلی ن

 شـامل جمعیـت مـورد مطالعـه    . انجام شدپیمایشی تحقیق براي بررسی بیشتر در این رابطه یک گیرد. 
گیـري   اعضاي شوراهاي اسالمی واقع در مناطق تحت حفاظت استان فارس بودند که بـا روش نمونـه  

ورد بررسی قرار عضو این شوراها به عنوان نمونه م 104و شوراي اسالمی  52ده تصادفی بندي ش طبقه
وري اطالعات، یک پرسشنامه بود که بر اساس سـواالت تحقیـق طراحـی گردیـد.     آ گرفتند. ابزار جمع

شـد. نتـایج پـژوهش    نجام هاي توصیفی ا آمارهو با کمک  SPSSافزار  تجزیه و تحلیل اطالعات با نرم
باشد  هاي شوراهاي اسالمی روستایی از مقبولیت زیادي در بین مردم برخوردار می تصمیمداد که نشان 
 ،اسـاس ایـن  بـر  . ي داشـت زیـاد امیـد  شوراها در حفاظت از منابع طبیعـی  این به مشارکت توان  و می

اي راهکارهـ  و منظور مشارکت شوراهاي اسالمی روستایی در حفاظت از منابع طبیعـی  الزم بهاقدامات 
 مناسب پیشنهاد شده است.ترویجی 

  

  محلیحفاظت از منابع طبیعی، مشارکت، شوراهاي : کلیدي هاي واژه
                                                

   abediac@yahoo.com :مکاتبه مسئول*
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  مقدمه
راهبردهاي بسیاري براي حفاظت از منابع طبیعی ارائه شده است. این راهبردها، دامنه تاکنون   

شوند. اما  ل میها براي جلوگیري از تخریب منابع طبیعی و محیط زیست را شام وسیعی از رهیافت
اند  اند و نتوانسته ناموفق بودهتقریباً ها مشترك بوده است این است که  چیزي که تاکنون در بین آن

ها نشان داده است که  تجزیه و تحلیل این طرح ).2000(فرارو،  نظر را برآورده سازند انتظارات مورد
سیاسی است که این  -زمینه اجتماعیبلکه بیشتر مربوط به  ،گردد دالیل شکست، به خود طرح بر نمی

نشان داده  هاي موفق طرح  در عین حال، بررسی). 1993(داو،  اند ها در آن به اجرا گذاشته شده طرح
- هاي بوم سازمان لی مانند مبناي قوي علمی و دانشی،عوام درتوان  دالیل موفقیت را میاست که 

چارچوب قانونی مورد  ،اي قوي و پاسخگوه کارگزاري ،هاي مناسب در عرصه فناوري ،1اي منطقه
انسجام بین ، آموزش حین کار، ثر براي مشارکت مردمؤسازوکارهاي م ،انسجام اجتماعی ،احترام
هاي وابسته به ادارات محلی و  وجود سازمان ،هاي توسعه اقتصادي و حفاظت از منابع طبیعی فعالیت

نین، عواملی مانند فرهنگ، اقتصاد، سیاست، روابط پذیر مرتبط دانست. همچ اعتبار مالی کافی و انعطاف
هاي حفاظتی ارتباطی  و اجراي برنامه  یحای طراجتماعی و عدالت اجتماعی، که مستقیماً به مسایل فنّ

   ). 2000(جانتیز،  ثیر قرار دهندأها را تحت ت توانند نتایج حاصل از اجراي این برنامه ندارند، می
مشارکت مردمی مانند، افزایش برابري، درآمد و یا حفاظت بهتر از بسیاري از پیامدهاي مثبت   

ها یا  گیري به برخی از گروه محیط زیست طبیعی، بر این فرض استوارند که مسئولیت و قدرت تصمیم
هاي روستایی واگذار شود. همچنین، این فرض وجود دارد  هاي محلی، مانند شوراها یا انجمن سازمان

گیري را به آنها واگذار  توان قدرت تصمیم هایی در هر اجتماع وجود دارند که می نها یا سازما که گروه
ها را ایجاد کرد. باید توجه داشت که  توان آن هایی وجود نداشته باشند، می کرد و چنانچه چنین سازمان

ست، کل ی اها عمومی یا ملّ ها، که مالکیت آن گیري درباره منابع طبیعی مانند مراتع یا جنگل تصمیم
گیري ییرامون منابع طبیعی به  دهد و لذا، هنگام تفویض قدرت تصمیم ثیر قرار میأجمعیت را تحت ت

دانند براي مثال،  هایی داد که خود را نماینده کل جمعیت روستا می باید اولویت را به سازمان مردم، می
  شوراي اسالمی روستا. 

                                                
1- Eco-regional organizations 
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حفاظت و مدیریت مناطق جنگلی در قاره آفریقا  ده از مشارکت مردمی دراستفا یرامونپمطالعات   
دهد که هم اکنون، رهیافت مدیریت مشارکتی جنگل در این قاره به خوبی گسترش یافته و  نشان می

باشد.  ید میأیها مورد ت عنوان یک راه مطمئن براي حفاظت و پایداري جنگل ثر بوده است و بهؤم
ند هنگامی که از مردم محلی در مدیریت مناطق جنگلی ا ادارات دولتی در آفریقا به خوبی دریافته

ثر و معنادار باشد. این موضوع به ویژه براي مناطقی از ؤتواند بسیار م استفاده شود، مشارکت محلی می
گونه حفاظت رسمی قرار ندارند. مشارکت مردمی  اهمیت بیشتري برخوردار است که تحت هیچ

مدیریت مشارکتی «توان تحت عنوان  ها را می اما همه آن ،شدبا مطرحهاي گوناگون  تواند به شکل می
هاي محلی مانند  هاي مدیریتی بین ادارات دولتی و سازمان مورد بررسی قرار داد. توافق »1جنگل

 اتیشوند. چنین اقدام مشارکتی جنگل محسوب می  هاي اولیه در مدیریت شوراهاي روستایی، حرکت
وجود  هب اززیرا نشان  ،مدیریت مشارکتی منابع طبیعی هستند یک نقطه امید براي حرکت به سمت

طور سنتی، مدیریت تام و تمام منابع طبیعی  شوند که به آمدن یک تفاهم با ادارات دولتی محسوب می
  :توانند به چند صورت شکل گیرند که عبارتند از هاي مدیریتی می . این توافق2را در اختیار دارند

هاي جنگل در کشور  در ساحل عاج و کمیته 3جنگل - هاي کشاورز تأکه در هی مانند آنچه ،مشاوره -
  غنا وجود دارد.

که در جاهایی وجود دارد که قوانین و قدرت اجتماع روستایی محدود باشد. مانند  ،4مدیریت تعاونی -
  آنچه که در زیمباوه، زامبیا و کشور بنین وجود دارد. 

ترند  ري در جاهایی وجود دارد که قوانین اجتماع روستایی قوي: این نوع همکا5همکاري قراردادي -
و نابرابر نگرند. مانند آنچه که در کشورهاي کامرون، اتیوپی، نیجریه، ماداگاسکار،    اما، هنوز غیرمنصفانه

  سودان، نیجر، مالی و گینه کواکري وجود دارد. 

                                                
1- Participatory forest management 

بانی و ادرات منابع طبیعی است، به  موران جنگلأطور سنتی در دست م اجتماعات روستایی براي کسب قدرتی که به - 2
ها را قادر به استفاده مناسب از منابع طبیعی نماید و آن چیز، تحقق اداره امور در سطح اجتماع  از دارند که آنچیزي نی

  .روستایی است
3- Forest-farmer commissions 
4- Cooper ant management 
5- Contractual partnership 
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 هاي تمام قدرت ،اجتماع روستایی : این نوع توافق در جاهایی وجود دارد که1مدیریت تحویلی -
هاي جنگلی  پارك درنهایی اقتدار برخوردار است. مانند آنچه که  اجرایی را در اختیار دارد و از حد

  . )2002(ویلی،  شود ی در کشورهاي غنا و تانزانیا انجام میملّ
در جاهایی وجود دارد : این نوع توافق براي مدیریت منابع طبیعی 2بر اجتماع روستایی مدیریت مبتنی -

به نحوي که در بعضی حاالت، مالکیت  ،که اختیار امور کامالً به اجتماع روستایی واگذار شده باشد
شود. مانند آنچه که در کشورهاي گامبیا، ماالوي،  منابع طبیعی نیز به همین اجتماعات واگذار می

  شود.  و اوگاندا، مشاهده می طور بالقوه در آفریقاي جنوبی  تانزانیا، زنگبار، لسوتو و به
هاي انجام  ها، مربوط به تالش یک تجربه موفق در استفاده از شوراهاي محلی در مدیریت جنگل  

برداري  شده در جنوب آسیا است. در هندوستان و در دوران استعمار انگلیس، یک سیاست متمرکز بهره
شد و این سیاست تا نیمه دوم  اداره میها ایجاد شده بود که بر اساس یک نظام بوروکراسی  از جنگل

هاي اولیه براي تمرکززدایی در مدیریت  قرن بیستم در اکثر مناطق هندوستان ادامه داشت. اگرچه، تالش
هاي اخیر  اما فقط در سال ،کلید خورده است 3در منطقه کومائون 1931 ها در هندوستان از سال جنگل

ها در هندوستان و نپال  ده است. جنگلتوجه شها  جنگلاست که به مشارکت مردم محلی در مدیریت 
هایی که  هاي معیشتی و تجاري، اهمیت دارند. در هر دوي این کشورها، سیاست از دو جنبه، یعنی جنبه

، فقط اختیار استفاده از محصوالت جنگلی را نددر گذشته براي تمرکززدایی به جوامع محلی دنبال شد
ها،  اما، سازمان جنگل .دگی مردم به آن وابسته بود به مردم اعطاء کردکه جنبه معیشتی داشتند و زن

ها را در اختیار خود نگه داشت و این کنترل، در کشور  کنترل نحوه استفاده از منافع تجاري این جنگل
از هندوستان بود. یکی از کارهاي مهمی که در هندوستان انجام پذیرفت، تشکیل یک کمیته   نپال بیش
دولت بود تا نسبت به تقاضاها و نیازهاي روستاییان اظهار نظر کند. دولت هندوستان پس از از طرف 

به تصویب رساند که به  1931دریافت پیشنهادات این کمیته، قانون شوراي جنگل را در سال 
به روستا را تحت هاي نزدیک  داد تا شوراهاي جنگل محلی تشکیل دهند و جنگل روستاییان اجازه می

توان آن را تمرکززدایی و انتقال قدرت کنترل بر  یت این شوراها درآورند. این قانون که میمدیر
تا  1931ها به مردم محلی دانست، به نیازها و تقاضاي روستاییان به خوبی جواب داد. از سال  جنگل

                                                
1- Consigned management 
2- Community-based forest management 
3- Kumaon 
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طور رسمی کنترل مدیریت  و این شوراها، به شده استشوراي جنگل تشکیل  هزار 3حدود کنون، 
بانی و مالیات نیز بر  ها را در منطقه کومائون در اختیار دارند و اداره جنگل حدود یک چهارم از جنگل

نحوه کار آنان نظارت دارد. نکته قابل توجه این است که اعضاي این شوراها، با انتخابات محلی و 
سوم اهالی  کشوند و شروع تشکیل این شوراها هنگامی است که ی توسط مردم روستایی انتخاب می

روستا، درخواست تشکیل چنین شورایی را به رئیس اداره مالیات منطقه بدهند. هر شورا، به طور 
شود. تمام بزرگساالن  نفر عضو دارد که بوسیله یکی از اعضاي شورا اداره می 9تا  5متوسط بین 
گیري در حضور  يأگیري براي انتخاب اعضاي شورا، شرکت کنند و کار ر يأتوانند در ر روستایی می

شود که یکی از کارکنان اداره مالیات است و براي این کار، انتخاب و  بازرس شوراي جنگل انجام می
 شوراي جنگل محلی را تحت پوشش خود دارد 300تا  200آموزش دیده است. هر بازرس حدود 

  ). 1999(آگراوال و ریبوت، 
همچنین در کشور نپال، ارزش زیاد استفاده از  هند و 1دو تحقیق انجام شده در ایالت مادیاپرادش  

مشارکت مردم در مدیریت منابع طبیعی با حق مالکیت مشترك را نشان داده است. تحقیق انجام شده 
ها،  دهد که چگونه استفاده از مشارکت مردم در مدیریت مشترك جنگل در ایالت مادیاپرادش نشان می

ها در معرض تخریب و  وجود آورده است که مدت ع طبیعی بهاي را براي حفاظت از مناب امیدهاي تازه
شوند، مدیریت  شناخته می »2 مدیریت مشترك جنگل«هاي انجام شده که با نام  اند. در پروژه نابودي بوده

ها  گیري درباره جنگل ها، کنترل و قدرت تصمیم مشترك به معناي به اشتراك گذاردن منافع، مسئولیت
ها، انجام گرفته است. این  بردار از جنگل هاي بهره ها در این مناطق و گروه نگلاست که بین سازمان ج

گیرد که در  بردار انجام می هاي بهره ها و گروه کار نیز با عقد یک قرارداد همکاري بین سازمان جنگل
هاي  ها و منافع، مشخص شده است. براي مدت آن، چگونگی توزیع اختیار و صالحیت، مسئولیت

سود هدف آنان با  ، زیرااند ها شناخته شده نشینان مسئول بخشی از تخریب جنگل ، جنگلطوالنی
پردازند. اما نکته قابل توجه این است که پروژه مدیریت  ها می برداري مفرط از جنگل اقتصادي به بهره
ت ها در ایال ها به دنبال معکوس کردن این روند بوده است. در یکی از این پروژه مشترك جنگل

ها به مردم محلی  مادیاپرادش، سعی گردید تا این کار با محول کردن مالکیت محصوالت تولیدي جنگل
آید که آنان، سهمی در منافع حاصل از  وجود می هاین صورت، این حس در مردم ب انجام پذیرد. به

                                                
1- Madhaya Pradesh 
2- Joint forest management 
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ها، آنان  ال مردم محلی در مدیریت جنگلها دارند. همچنین، با مشارکت فع حفاظت بلندمدت جنگل
کنند براي این  کار گیرند که فکر می ها به برداري از جنگل هایی را براي بهره ها و تصمیم توانند روش می

این مقصود از دو  تر هستند. نکته قابل توجه این است که طراحان این پروژه براي رسیدن به کار مناسب
استفاده کردند که تشکل  »جنگل کمیته حفاظت«و » کمیته جنگل روستایی«هاي  تشکل محلی به نام

اکنون،  ها ایجاد شدند. هم حفاظت از جنگلراي هاي مخروبه و تشکل دوم، ب اول، براي احیاي جنگل
طور کامالً واضحی در منابع  آغاز شده است، به 1990نتایج حاصل از اجراي این پروژه که از سال 

اي انجام گردید که در آن،  پروژه مشابهجنگلی این ایالت، قابل مشاهده است. در کشور نپال نیز 
ها  بردار واگذار گردید. قانون جنگل گروه بهره 4500ها به  هزار هکتار از جنگل 200مدیریت بیش از 

عنوان نهادهاي مستقل  ها را به بردار از جنگل هاي بهره به تصویب رسید، گروه 1993در نپال که در سال 
آوري، حمل  ها نامحدود است و حق جمع که مدت اعتبار آن کند و داراي شخصیت حقوقی تعریف می

بردار از  هاي بهره ، اتحادیه گروه1995و نقل و فروش محصوالت جنگلی را دارند. سپس در سال 
بسیج  و بردار هاي بهره بخشی و تقویت هماهنگ گروه  این اتحادیه، آگاهیهدف سیس گردید. أجنگل ت

که این رهیافت داده است نشان  . آمارهاباشد میها  یق مشترك بین آنبردار و پیوند عال هاي بهره گروه
ها در نپال قبالً دنبال  هاي باال به پایینی که سازمان جنگل براي مدیریت منابع طبیعی، نسبت به رهیافت

  ). 2000ثمانی، ع( باشد کرده است، یک رهیافت کامالً موفق می می
در سابقه  بی اي ها به مرحله . در این کشور، تخریب جنگلاشدب میکشور کنیا مربوط به نمونه دیگر   

رسیده بود و بسیاري بر این باور بودند که علت آن، کمبود قوانین مناسب و نبود  1970دهه 
ها در کشور کنیا، مربوط  هاي مدیریت جنگل داري است. قوانین و سیاست هاي سنجیده جنگل سیاست

میالدي، تغییرات اندکی کرده بودند. با این قوانین و  1957ل شد که از سا به دوران استعمار می
طور متمرکز در دست دولت بود که در آن،  منابع طبیعی به مدیریتها، اختیار و صالحیت  سیاست

مند به حفاظت از منابع طبیعی نشده بود. بنابراین،  اندرکاران عالقه توجه چندانی به سایر دست
هایی بودند که حضور و مشارکت آنان در  ان قوانین و سیاستت خواهاجتماعات محلی به شد

، حرکت به سمت یک سیاست جدید براي 1994مدیریت منابع طبیعی را به رسمیت بشناسد. در سال 
کرد. این حرکت، با یک طرح  ها را دنبال می ها، آغاز شد که بهبود مدیریت جنگل منابع طبیعی و جنگل

همراه شد که چند راهکار مدیریتی مختلف، شامل اصالح قوانین و ها  راهبردي براي توسعه جنگل
آمد.  ها از این پس، دولت تنها حافظ منابع طبیعی به شمار نمی داد که در آن ها را پیشنهاد می سیاست
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میالدي در کنیا به تصویب رسید، نقش اجتماعات محلی را در  2007ها که در سال  قانون جدید جنگل
شناسد و مشوق مشارکت آنان در حفاظت از منابع طبیعی است.  عی به رسمیت میمدیریت منابع طبی

و یا مدیران  1عنوان مدیر مشترك بینی شده است که اجتماعات محلی بتوانند به در این قانون، پیش
، در مدیریت منابع طبیعی مشارکت داشته باشند. بر طبق یکی از بندهاي این قانون، 2قراردادي

توانند در این کار  هاي محلی می برداران از منابع طبیعی، فقط با تشکیل انجمن و بهره اجتماعات محلی
ها  شوند که از آن سطح دوم محسوب می 3هاي اجتماع نهاد عنوان سازمان ها، به شرکت کنند. این انجمن

ند که قابلیت اندازي کن را راه 4هاي ملی یا سازمانهاي سطح سوم   رود با تجمیع خود، سازمان انتظار می
ها این انتظار وجود دارد  . همچنین، از این سازمان5را دارا هستنددولتی  هاي غیر  تبدیل شدن به سازمان

ها، مجمع  صورت محلی و یا از خارج، فراهم کنند. یک نمونه از این تشکل که بتوانند منابع مالی را به
  ). 2007(اونگوگو،  اندازي شده است است که در کشور کنیا راه 6 هاي جنگل اجتماع ملی انجمن

هاي فوق، مردم کنیا نتوانستند به تمام اهداف خود براي مشارکت اجتماعات  رغم انجام تالش علی  
به آن اشاره کرده ) 2002( طور که ویلی ها، دست یابند. همان محلی در مدیریت منابع طبیعی و جنگل

هاي مدیریتی جایگزین نداشته  ت به رهیافتاست، چنانچه وضع و شرایط موجود، نظر مساعدي نسب
برد و این موضوع، درباره منابع طبیعی کنیا نیز صادق بود.  ها زمان زیادي می باشد، پذیرش این رهیافت

اشاره کرد که در آن دهه، تالش براي تفویض اختیار مدیریت منابع  1980توان به دهه  براي نمونه می
تر، با شکست مواجه  سطوح پایینساختارهاي مدیریتی و باال به ها از سطوح متمرکز  طبیعی و جنگل

، 2007اکنون اجتماعات محلی در کنیا این امید را دارند که با تصویب قانون جدید سال  اما، همگردید. 
آمیزي به اجرا گذاشته شود. بر اساس یکی از  طور موفقیت فرآیند تفویض مدیریت منابع طبیعی به

هاي  امکان استفاده از انجمن که یابد  ها در کنیا به نحوي تغییر می سازمان جنگلبندهاي این قانون، 
هاي شهري،  محلی در مدیریت منابع طبیعی فراهم شود. به این صورت و بر خالف توقع سازمان

                                                
1- Co-manager 
2- Contract manager 
3- Community-based organizations 
4- National organizations 
5- NGOs 
6- National assembly of community forest associations 
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هاي  نویس طرح ها، پیش هاي محلی شد و این انجمن اندرکار تشکیل انجمن ها دست سازمان جنگل
   ). 2007(اونگوگو،  ها ارائه کردند براي تصویب به سازمان جنگل مدیریتی خود را

اگرچه مطالعات مذکور، نشان دهنده موفقیت استفاده از مشارکت مردمی در مدیریت و حفاظت از  
هاي  ها و نمونه هاي ناموفق بیشتر از مثال ها و نمونه منابع طبیعی هستند، اما، باید توجه داشت که مثال

باید در دو چیز جستجو کرد. یکی، مسایل و مشکالتی که در انتقال  ت شکست را میموفق است. عل
پایین وجود دارد و دوم، مسایلی که در ارتباط با سازماندهی توده مردم سوي قدرت از سطوح باال به 

اند که  ثر آنان وجود دارد. برخی از کشورها سعی کردهؤمنظور ایجاد شرایط مناسب براي مشارکت م به
شکالت موجود در این مسیر را با ارائه ساختارهایی حل نمایند که دموکراتیک بوده و منتخب مردم م

اند با انتخاب از بین ساختارهاي سنتی موجود، این  در سطح محلی هستند و برخی دیگر، سعی کرده
  ). 2000ثمانی، ع( مشکالت را حل و فصل کنند

مذکور، که در ایالت  هاي  د و نتایج حاصل از پروژهممکن است این پرسش مطرح شود که آیا فرآین  
در مشارکت شوراهاي اسالمی در حفاظت از منابع  تواند  اند، می مادیاپرادش و کشور نپال اجرا شده

تواند مثبت باشد زیرا، از یک طرف، این  طبیعی در کشورمان کاربرد داشته باشد؟ یک پاسخ کلی می
اند و کشور ما نیز جزو همین کشورها است و از این  عه اجرا شدهها در کشورهاي در حال توس پروژه

نظر، اشتراکات بسیاري درباره مسایل موجود در حفاظت از منابع طبیعی بین این کشورها وجود دارد. 
ثر از مشارکت مردم در حفاظت از ؤهاي فوق، همگی در جستجوي استفاده م از طرف دیگر، پروژه

شوراها و ر این راستا، اقدام به تشکیل و تقویت سازماندهی مردم در قالب اند و د منابع طبیعی بوده
هاي شوراهاي اسالمی  دي بر اهمیت و قابلیتییأاند. این موضوع، خود ت هاي خاص کرده تشکل

هاي  زیرا اوالً، شوراهاي اسالمی یکی از مهمترین تشکل ،روستایی در حفاظت از منابع طبیعی است
شوند که از سابقه طوالنی در مدیریت امور مربوط به روستا  ور ما محسوب میروستایی محلی در کش

هاي مذکور عنوان شده است، یکی از نیازهاي موجود براي  طور که در پروژه برخوردارند. ثانیاً، همان
استفاده از مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی، ایجاد ساختارهاي دموکراتیک براي سازماندهی 

هاي مردمی است و شوراهاي اسالمی روستایی ذاتاً براي چنین کاري تشکل  ر قالب تشکلمردم د
اند. این شوراها ضمن برخورداري از جایگاه قانونی، از شخصیت حقوقی مستقلی نیز برخوردارند  شده

عنوان یک سازمان محلی در سازماندهی مردم براي مشارکت موثر در حفاظت از منابع  توانند به و می
بینی  بیعی ایفاي نقش کنند. این در حالی است که در ساختار سازمانی موجود شوراهاي اسالمی، پیشط
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هایی از آن در پروژه کشور نپال وجود دارد. براي مثال، هم  هایی شده است که نمونه تشکیل اتحادیه
ش، شوراي اکنون و در سطوح باالتر از شوراي اسالمی روستا، شوراهایی مانند شوراي اسالمی بخ

توانند نقشی همانند یک اتحادیه را  باشند که می ال میاسالمی شهرستان و شوراي اسالمی استان فع
  براي شوراهاي اسالمی روستا ایفا نمایند. 

ید دیگر براي استفاده از شوراهاي اسالمی روستایی در حفاظت از منابع طبیعی، نتایجی است که أیت  
هاي منابع طبیعی، به هاي مشارکت مردمی در طرح فارس پیرامون زمینه از تحقیق انجام شده در استان

دست آمده است. در این تحقیق مشخص شد که از نظر مردم روستایی، شوراهاي اسالمی روستا، 
ها، رهبران محلی شامل ریش  آیند و بعد از آن ترین عامل در جلب مشارکت مردمی به شمار می مهم

ار دارند. این در حالی است که، این تحقیق نشان داده است که شوراهاي سفیدان و معتمدان محلی قر
هاي مربوط به روستا نقش  گیري هایی هستند که در زمینه تصمیم اسالمی روستایی از مهمترین تشکل

گیري و نیز جلب مشارکت مردم در  دارند و از نظر مردم روستا، بهترین مرجع ذیصالح براي تصمیم
شهرهاي  ). گروه منابع طبیعی شوراي کالن 2000سروستانی،  آیند (کارگر و عابدي روستا به شمار می

کید دارد. این گروه توصیه کرده أستوا نیز بر استفاده از شوراها در حفاظت از منابع طبیعی، ت ایالت مینه
گذاري و  هاي سیاست باید به صورت یکپارچه و در فعالیت است که حفاظت از منابع طبیعی می

هاي ملی  طور که براي حفاظت از پارك شوراي شهر قرار داشته باشد و معتقد است، همان هاي  نامهبر
منابع  (اداره باید در سطح محلی نیز انجام پذیرد شود، این کار می ها اقدام می ذاريگ در سطح سیاست
    ). 2004طبیعی مینسوتا، 

کارهایی که شوراهاي اسالمی روستایی ترین از طرف دیگر، نباید فراموش شود که یکی از مهم 
ند در افزایش مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی انجام دهند، کمک به تشکل و حمایت نتوا می

ها از  زیست در سطح روستاها است. این سازمان هاي مردمی براي حفاظت از محیط از دیگر سازمان
هاي مالی مردم،  وسیله کمک تاري، اداره شدن بههایی مانند داوطلبانه بودن، استقالل و خودمخ ویژگی

ثر در ؤعنوان بازوي کمکی و م توانند به می ونزدیک بودن به اجتماع و غیرانتفاعی بودن برخوردارند 
هاي مردمی کارکردهاي متفاوتی در  حفاظت از منابع طبیعی به شوراهاي اسالمی یاري رسانند. سازمان

پردازي، تسهیل در ایجاد  توان به ارائه اطالعات، ایده ها می از جمله آنکه  رندحفاظت از منابع طبیعی دا
وري  (سازمان بهره ها و آموزش، اشاره کرد ریزي، اجراي برنامه ارتباطات، مشاوره و انجام تحقیق، برنامه

ن دیگر شوراهاي اسالمی در حفاظت از منابع طبیعی به جایگاه این شوراها در بی  قابلیت). 2004آسیا، 
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گردد. اگرچه، شوراهاي اسالمی داراي جایگاه قانونی هستند و دولت به نحوي در  مردم روستا بر می
اما از  ،ها، یک ساختار سازمانی مشخصی را پیشنهاد داده است ها دخالت دارد و براي آن اداره امور آن

عمدتاً از اعضایی  بر قدمت، این موضوع نیز نباید غافل بود که شوراهاي روستایی در ایران عالوه
این ترتیب  . بهسفیدان و معتمدان روستایی هستند شوند که جز رهبران محلی، ریش تشکیل می

توانند نقش بسیار مهمی در حفاظت از منابع طبیعی بر عهده گیرند. این موضوع  می شوراهاي اسالمی
توان آن را به بینش، هنجارها،  میبلکه  ،گردد نه تنها به جایگاه و مقبولیت این افراد در بین مردم بر می

طور سنتی و در بین اجتماعات روستایی وجود  رفتارهاي مورد قبول و قوانین و مقرراتی دانست که به
دارد و در هیچ قانون و مقررات رسمی نوشته نشده است. به بیان دیگر، هنجارهاي فرهنگی مناسب در 

شود. به این ترتیب، اعضاي شوراهاي اسالمی  می هر اجتماع، پشتیبان حفاظت از منابع طبیعی محسوب
توانند مشوق و ضامن اجراي چنین هنجارهایی باشند.  با نفوذ و قدرتی که در بین روستاییان دارند، می

ه طوري که مطالعات این سازمان نشان باشد، ب نیز میوري آسیا  کید سازمان بهرهأاین موضوع مورد ت
ن رسمی حفاظت از منابع طبیعی از اهمیت کمتري نسبت به هنجارها، دهد که در کشور نپال، قوانی می

  اند.  قوانین محلی و رفتارهاي مورد قبول اجتماعات روستایی برخوردار بوده
در مجموع، ذکر چند نکته الزم است. یکی این که، نباید فرض کرد که در جوامع روستایی صرف   

قوانین محلی یا هنجارهاي مورد احترام جامعه براي ها یا قوانین رسمی، هیچ مقررات،  نبود کمیته
هاي  باید مواظب مشکالت ناشی از تحمیل شکل حفاظت از منابع طبیعی وجود ندارد. دوم این که، می

ا بزیرا شرایط در همه جا یکسان نیست تا بتوان  ،یکدست سازمانی براي مدیریت منابع طبیعی بود
بیش از این که به  ،ابع طبیعی در مناطق مختلف پرداخت. سوماعمال قوانین یکسان، به حفاظت از من

هاي محلی موجود مانند شوراهاي  باید به سازمان هاي محلی جدید اقدام شود، می تشکیل سازمان
ها، از ظرفیت و توان آنان براي حفاظت از منابع طبیعی استفاده  روستایی، اهمیت داد و ضمن بهبود آن

هاي محلی در حفاظت از  دهد که در موفقیت سازمان وري آسیا نیز نشان می کرد. مطالعات سازمان بهره
گیري  ها در تصمیم منابع طبیعی، یک عامل مشترك وجود دارد و آن عامل، قدرت واقعی این سازمان

هاي محلی در  توان گفت که مشارکت سازمان ت و در غیاب این عامل، میصور است. در غیر این
  ). 2004وري آسیا،  (سازمان بهره معنی خواهد بود  حفاظت از منابع طبیعی بی

بر این، شوراهاي اسالمی از یک کارکرد بالقوه در افزایش احساس اعتماد و تعلق اجتماعی  عالوه  
اي اسالمی قادرند این کار را از طریق اصالح شبکه ارتباطات در بین روستاییان برخوردارند. شوراه
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سازي و نظارت بر اجراي وظایف محوله از سوي  درونی جامعه و با مشارکت در فرآیند تصمیم
دولتی به مشارکت در امور به انجام  هاي غیر هاي دولتی و همچنین، تشویق مردم و سازمان سازمان

م است که در صورت از بین رفتن احساس تعلق اجتماعی، احساس رو مه رسانند. این کارکرد از این
مسئولیت فرد نیز از بین خواهد رفت و نسبت به سرنوشت محل زندگی خود و همچنین منابع طبیعی 

افزاري مشارکت هاي نرم توان گفت شوراهاي اسالمی یکی از شیوهتفاوت خواهد شد. بنابراین، می بی
توانند نقش حمایتی،  شوند که می ظام مشارکت جوامع محلی محسوب میبارز ن هاي مردم و از نمونه

با توجه ). 2006منابع طبیعی را داشته باشند (صادقی،  مدیریتهاي  هدایتی، نظارتی و اجرایی در برنامه
باشد که  از یک طرح پژوهشی میهاي حاصل  یافته خشی ازبمقاله حاضر ارائه به موارد یاد شده، هدف 

در حفاظت از منابع طبیعی انجام شده است. کارهاي مشارکت شوراهاي اسالمی روستایی درباره راه
  مطرح بوده است:در این راستا، سواالت زیر 

  توان به مشارکت شوراهاي اسالمی روستایی در حفاظت از منابع طبیعی امید داشت؟ تا چه میزان می -
  بین مردم مقبولیت دارد؟هاي شوراهاي اسالمی روستایی در  تا چه میزان تصمیم -
چقدر هاي آموزشی مرتبط با منابع طبیعی  میزان شرکت اعضاي شوراهاي اسالمی روستایی در دوره -

  ؟باشد می
  باشد؟ زیست تا چه حد می ارتباط شوراهاي اسالمی با ادارات منابع طبیعی و محیط -
  ؟باشد ایی مطرح میتا چه میزان مسایل منابع طبیعی در جلسات شوراهاي اسالمی روست -
  باشد؟ شوراهاي اسالمی روستایی تا چه حد میاعضاي میزان مشارکت در بین  -
  اند؟ هایی داشته چه فعالیتشوراهاي اسالمی روستایی در زمینه حفاظت از منابع طبیعی  -
باید براي همکاري و مشارکت شوراهاي اسالمی روستایی در حفاظت از  ترین کارهایی که میمهم -
  نابع طبیعی انجام شود، چیست؟م
  

  ها مواد و روش
منظور بررسی بیشتر در این رابطه، یک تحقیق پیمایشی انجام گردید. جمعیت مورد مطالعه شامل  به  

زیست فارس  گانه تحت حفاظت محیط 9تمام اعضاي شوراهاي اسالمی روستایی واقع در مناطق 
ی بمو، مناطق حفاظت شده ت وحش بختگان، پارك ملّی و حیاپارك ملّ ،بودند. این مناطق عبارتند از

تنگ بستانک، و مارگون. تعداد و اسامی  ،رمدجنگل، ه  ارژن و پریشان، بهرام گور، ماله گاله، میان
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زیست  روستاهاي واقع در هر منطقه حفاظت شده با استفاده از اطالعات موجود در اداره کل محیط
ید کارشناس مسئول هر منطقه حفاظت أین ادارات شهرستانی و تمسئولین و کارشناسا، پرسش از فارس

این صورت انجام گرفت که ابتدا روستاهاي واقع در هر منطقه  گیري به نمونه، مشخص گردید. شده
به نسبت تعداد  عنوان یک طبقه در نظر گرفته شدند. سپس از درون هر طبقه و تحت حفاظت به

صورتی  طور تصادفی و به دادي از شوراهاي اسالمی روستا بهروستاهاي واقع شده در هر منطقه، تع
انتخاب گردیدند که از هر منطقه حفاظت شده، به تعداد نسبتاً همگنی از شوراهاي اسالمی مورد 

روستاي واقع شده در منطقه حفاظت  73درصد از  10این ترتیب و براي مثال،  بررسی قرار گیرند. به
روستاي واقع در منطقه حفاظت شده  12درصد از  50گان و شده پارك ملی و حیات وحش بخت

طور تصادفی انتخاب شدند. همچنین در مناطقی که تعداد روستاها محدود بودند، مانند  جنگل، به میان
مناطق حفاظت شده هرمد و مارگون، تمام روستاهاي واقع در آن مناطق مورد مطالعه قرار گرفتند. 

عنوان  طور تصادفی به ، یک روستا بهي مناطق تحت حفاظت استان فارساروست 4ین ترتیب، از هر ا هب
طور تصادفی  سپس از هر شوراي اسالمی روستا، دو نفر از اعضاء شورا بهنمونه انتخاب گردید. 

روستا را شامل گردید.  52عضو شوراي اسالمی از  104عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند که  به
آوري گردید.  ها جمع ا استفاده از یک پرسشنامه و با مراجعه حضوري به نمونهنیاز ب اطالعات مورد

هاي توصیفی مانند  انجام گردید و در آن از آماره SPSSافزار آماري  تجزیه و تحلیل اطالعات با نرم
  فراوانی و درصد استفاده شد.

  
  نتایج

یکی از موارد مطرح، : بیعیمیزان امیدواري به مشارکت شوراهاي اسالمی در حفاظت از منابع ط
رو، از  میزان امیدواري به مشارکت شوراهاي اسالمی در حفاظت از منابع طبیعی است. از این

توان به مشارکت شوراي اسالمی در حفاظت از منابع طبیعی  پاسخگویان پرسش شد تا چه اندازه می
ان این امیدواري را در حد هیچ، دهند که هیچکدام از پاسخگوی ها نشان می منطقه امیدوار بود. یافته

اند. به  درصد) این امیدواري را در حد زیاد دانسته 1/72اند. در مقابل، اکثر پاسخگویان ( ارزیابی نکرده
توان نتیجه گرفت که بیشتر اعضاي شوراهاي اسالمی نسبت به مشارکت شوراهاي  این ترتیب، می

دست آمده از این بررسی را  ، نتایج به1. جدول اسالمی در حفاظت از منابع طبیعی، امیدوار هستند
  دهد. نشان می
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  .امیدواري به مشارکت شوراهاي اسالمی در حفاظت از منابع طبیعی -1جدول 

  میزان امیدواري
  فراوانی

  درصد تجمعی
  درصد  تعداد

  0  0  0  هیچ
  7/7  7/7  8  کم

  9/27  2/20  21  متوسط
  100  1/72  75  زیاد
  -   100  104  جمع

  
آمیز بودن  تواند در موفقیت یکی از مواردي که می: هاي شوراي اسالمی در بین مردم  لیت تصمیممقبو

هاي شوراهاي  ثر باشد، میزان مقبولیت تصمیمؤمشارکت شوراهاي اسالمی در حفاظت از منابع طبیعی م
اندازه مشخص کنند تا چه  رو، از پاسخگویان خواسته شد اسالمی در بین مردم روستا است. از این

دهند از نظر نیمی از  ها نشان می هاي شوراي اسالمی را قبول دارند. یافته مردم روستاي آنان، تصمیم
هاي شورا در بین مردم از مقبولیت زیادي برخوردار است و نزدیک  اعضاي شوراهاي اسالمی، تصمیم

دست آمده  ، نتایج به2دول اند. ج درصد) این میزان را در حد متوسط ارزیابی کرده 2/45به نیمی دیگر (
  دهد. از این بررسی را نشان می

  

  .هاي شوراهاي اسالمی در بین مردم روستا میزان مقبولیت تصمیم -2جدول 

  میزان مقبولیت
  فراوانی

  درصد تجمعی
  درصد  تعداد

  0  0  0  هیچ
  8/4  8/4  5  کم

  50  2/45  47  متوسط
  100  50  52  زیاد
  -   100  104  جمع

  

از پاسخگویان سوال شد که آیا تاکنون در دوره آموزشی : هاي آموزش منابع طبیعی شرکت در دوره
درصد از آنان در هیچ  5/61دهند که  اند یا خیر. نتایج نشان می در رابطه با منابع طبیعی شرکت داشته

براي اند. این میزان  دوره آموزشی شرکت داشته 10تا  1اند. مابقی نیز در  دوره آموزشی شرکت نداشته
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دوره آموزشی و براي افرادي که در این  03/1طور متوسط برابر با  هاي مورد مطالعه به تمام نمونه
دهند که نیاز است  ها نشان می دوره است. این یافته 7/2طور متوسط برابر با  اند، به ها شرکت کرده دوره

تهیه و تدارك دیده شود. این  هاي آموزش منابع طبیعی موردنیاز براي اعضاي شوراهاي اسالمی تا دوره
هاي آموزشی، به  نیاز با توجه به شرکت نداشتن بیش از نیمی از افراد مورد مطالعه در چنین دوره

هاي مناسب آموزش  خوبی ملموس است. طبیعی است که شرکت اعضاي شوراهاي اسالمی در دوره
ت آنان، بر مشارکت فعال آنان در تواند ضمن افزایش دانش، آگاهی و مهار حفاظت از منابع طبیعی، می

هاي مورد بررسی را بر اساس میزان  ، توزیع نمونه3ثیر داشته باشد. جدول أحفاظت از منابع طبیعی ت
  دهد. هاي آموزشی مرتبط با منابع طبیعی، نشان می شرکت در دوره

  

  .هاي آموزشی در رابطه با منابع طبیعی میزان شرکت در دوره -3جدول 

  در دوره آموزشی میزان شرکت 
  فراوانی

  درصد تجمعی
  درصد  تعداد

  5/61  5/61  64  هیچ
3 -1  31  8/29  3/91  
6 -4  8  7/7  99  

10  1  1  100  
  -   100  104  جمع

  
این سوال که آیا در  در پاسخ به: زیست در جلسات شورا مطرح شدن مسایل منابع طبیعی و محیط

شوند یا خیر،  زیست نیز، مطرح می طبیعی و محیطجلسات شوراي اسالمی شما مسایل مرتبط با منابع 
اند که در این جلسات، مسایل مربوط به منابع طبیعی مطرح  درصد از پاسخگویان اظهار داشته 5/86

زیست مطرح  اند که در این جلسات مسایل مربوط به محیط درصد نیز بیان کرده 7/83شود و  می
زیست، از جمله موضوعاتی است  ت منابع طبیعی و محیطدهند موضوعا ها نشان می شوند. این یافته می
  شوند. طرح میشوراهاي اسالمی اکثر جلسات در  که

بررسی، میزان ارتباط اعضاي مورد موضوعات یکی از : زیست ارتباط با ادارات منابع طبیعی و محیط
هم است که رو م زیست بود. این بررسی از این شوراهاي اسالمی با ادارات منابع طبیعی و محیط

باید با همکاري مهمترین ادارات دولتی  مشارکت شوراهاي اسالمی در حفاظت از منابع طبیعی، می



 1394) 1)، شماره (4برداري از منابع طبیعی جلد ( حفاظت و بهره نشریه

15 

متولی حفاظت از منابع طبیعی یعنی، اداره منابع طبیعی و اداره محیط زیست انجام پذیرد و این انتظار 
شتري باشند، امید به وجود دارد که هر چه اعضاي شوراهاي اسالمی با این ادارات در ارتباط بی

دهند که کمی بیش از  ها نشان می مشارکت فعال آنان در حفاظت از منابع طبیعی، افزایش یابد. یافته
هاي مورد مطالعه، میزان ارتباط خود با اداره منابع طبیعی را در حد متوسط ارزیابی  نیمی از نمونه

زیست را در حد کم  ارتباط خود با اداره محیطاین در حالی است که نزدیک به نیمی از آنان،  اند.  کرده
زیست ندارند، حدود سه برابر  اي با اداره محیط اند. همچنین تعداد افرادي که هیچ رابطه ارزیابی کرده

دهند که  ها نشان می اي با اداره منابع طبیعی ندارند. این یافته بیشتر از تعداد افرادي است که هیچ رابطه
زیست است.  شوراهاي اسالمی با اداره منابع طبیعی بیشتر از اداره محیطمیزان ارتباط اعضاي 

  دهند. دست آمده از این بررسی را نشان می ، نتایج به5و  4هاي  جدول
  

  .با اداره منابع طبیعیشوراهاي اسالمی میزان ارتباط  -4جدول 

  درصد  تعداد  درصد تجمعی  فراوانی  میزان ارتباط
  8/4  8/4  5  هیچ
  7/33  8/28  30  کم

  5/86  9/52  55  متوسط
  100  5/13  14  زیاد
  -   100  104  جمع

  

  .زیست  با اداره محیطشوراهاي اسالمی میزان ارتباط  -5جدول 

  درصد  تعداد  درصد تجمعی  فراوانی  میزان ارتباط
  4/15  4/15  16  هیچ
  7/58  3/43  45  کم

  5/88  8/29  31  متوسط
  100  5/11  12  زیاد
  -   100  104  جمع
    
از پاسخگویان خواسته شد تا نظر خود را درباره این : شوراهاي اسالمیبین اعضاي مشارکت در 

ها نشان  ، مشخص کنند. یافته»در بین اعضاي شوراي اسالمی ما مشارکت خوبی وجود دارد«عبارت که 
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ح است درصد) اعتقاد دارند که این عبارت کامالً صحی 51دهند که حدود نیمی از پاسخگویان ( می
کند و مشارکت  ها کامالً صدق می یعنی این که، آنان معتقدند که این عبارت درباره شوراي اسالمی آن

خوبی در بین اعضاي شوراي اسالمی آنان وجود دارد. در مقابل، فقط یک درصد از پاسخگویان کاربرد 
دست آمده  ، نتایج به6دول اند. ج این عبارت را براي شوراي اسالمی خود، کامالً نادرست ارزیابی کرده

  دهد. از این بررسی را نشان می
  

  .در بین اعضاي شوراي اسالمی ما مشارکت خوبی وجود دارد«نظر پاسخگویان نسبت به عبارت  -6جدول 

  مشارکت در بین اعضاء
  فراوانی

  درصد تجمعی
  درصد  تعداد

  1  1  1  کامالً نادرست
  8/4  8/3  4  نادرست
  5/11  7/6  7  بی نظر
  49  5/37  39  صحیح

  100  51  53  کامالً صحیح
  -   100  104  جمع

  
براي بررسی بیشتر و با استفاده از یک سوال باز از اعضاي شوراهاي اسالمی که شوراي آنان در   

ها را نام ببرند. نتایج این  زمینه حفاظت از منابع طبیعی فعالیت داشته است، خواسته شد تا این فعالیت
که فعالیت شوراهاي اسالمی در حفاظت از منابع طبیعی شامل موارد زیر بوده  دهد بررسی نشان می

  است:
  همکاري با قرقبان محل. -
  ها. جلوگیري از ورود غیر مجاز دام عشایر به مراتع و جنگل -
  نگهبانی از مراتع احیاء شده. -
  نظر. هاي منابع طبیعی به افراد مورد تسلیم اخطاریه -
  ز قطع درختان.کنترل و جلوگیري ا -
  هاي منابع طبیعی. بیرون راندن افراد سودجو از عرصه -
  شرکت در جلسات اداره منابع طبیعی. -
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  تهیه و ارسال گزارش تخریب منابع طبیعی به ادارات ذیربط. -
  همکاري با ماموران منابع طبیعی. -
  آالت سنگین. ها توسط ماشین جلوگیري از تخریب بستر رودخانه -
  هاي ملی. از تخریب زمین جلوگیري -
  هاي درختان جنگلی. جلوگیري از تهیه زغال از چوب -
  رسانی با اداره منابع طبیعی. همکاري در اطالع -
  سوزي در جنگل. هماهنگی براي پیشگیري از ایجاد آتش -
  ها و مراتع. در جنگل  کمک به خاموش کردن آتش -
  اند. ل آن به زمین زراعی داشتهبرخورد با افرادي که قصد تخریب جنگل و تبدی -
    آوري ریشه گیاه شیرین بیان (محک). جلوگیري از شخم زدن مراتع براي جمع -
  هاي سطحی و جلوگیري از فرسایش خاك. هاي مطالعاتی مهار سیالب انعقاد قراردارد براي طرح -
هاي  تخریب زمین، کشاورزان و دامداران براي جلوگیري از قطع درختان و ارشاد و هدایت مردم -

  منابع طبیعی.
  

  گیري  و نتیجه بحث
حلّ مسایل مربوط به تخریب منابع طبیعی ساده نیست و ادامه یافتن و باقی بودن این مشکالت   

افزاري و پیچیده مدیریت منابع طبیعی دارد. امروزه این باور هاي نرم تر جنبه نشان از لزوم بررسی دقیق
باید نقش مرکزي را به بازیگران عرصه  حلیل مسایل منابع طبیعی، میدر حال تقویت است که هنگام ت

هاي  ها و نهادهایی داد که این بازیگران در آن عضویت دارند. به همین دلیل، سازمان اجتماع و سازمان
جمعی منابع طبیعی، در  در فراهم آوردن مبنایی براي مدیریت دسته مناسبمحلی، به دلیل قابلیت 

هاي  ار دارند. تجارب کار با مردم در حفاظت از منابع طبیعی نیز نشان داده است سازمانکانون توجه قر
نند. مطرح شدن پیشنهادهایی ها در این مسیر تالش ک توانند به اندازه سایر سازمان محلی، حداقل می

ها درگیر  مدیریت مشترك منابع طبیعی، تمرکززدایی و یا بهبود مدیریت منابع طبیعی که هدف آنمانند، 
توانند موفق ها دولتی است، هنگامی می ها و سازمان کردن جوامع محلی به همراهی بیشتر با کارگزاري

هاي محلی مناسبی براي به عهده گرفتن کارهاي مدیریتی وجود داشته باشد و یا این  باشند که سازمان
ا وجود شوراهاي اسالمی زمینه بو هایی را ایجاد کرد. خوشبختانه در کشور ما  که بتوان چنین سازمان
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هاي  ترین سازمان ترین و با سابقه تحقق چنین چیزي فراهم است. شوراهاي روستایی یکی از شناخته
عنوان  توانند به می کهتوان نتیجه گرفت  هاي این شوراها می محلی در ایران هستند و با توجه به ویژگی

نظر  ارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی مدیک ساختار و چارچوب نهادي بالقوه براي تشویق مش
قرار گیرند. اما براي ارتقاء مشارکت شوراهاي اسالمی روستایی در حفاظت از منابع طبیعی، در قدم 

زیست، در  گیري نهایی در چگونگی رفتار با منابع طبیعی و محیط باید پذیرفت قدرت تصمیم اول می
یابد. به بیان دیگر، این مردم هستند  هاي محلی ظهور می ماندست مردم محلی است که معموالً در ساز
، کنند و تکیه صرف بر قوانین و مقررات زیست را تعیین می که در نهایت کیفیت منابع طبیعی و محیط

زیست باشد. از این رو، چنانچه مدیران  و محیطمنابع طبیعی تضمین کافی براي حفاظت از تواند  نمی
زیست هستند،  هاي مشارکتی حفاظت از منابع طبیعی و محیط رآیی برنامهخواستار اثربخشی و کا

صورتی تغییر یابد که این واژه (یعنی اجتماع  باید نگاه و تعریف آنان نسبت به اجتماعات محلی به می
همراه داشته باشد. پژوهش انجام شده  را به »بردار صرف از منابع طبیعی بهره«محلی)، معنایی بیش از 

توان در حد زیادي به مشارکت شوراهاي اسالمی روستایی در حفاظت از منابع  شان داد که مینیز ن
طبیعی امیدوار بود. این در حالی است که میزان مقبولیت تصمیم هاي شوراهاي اسالمی روستایی در 

 شود از شوراهاي روستایی در بین مردم نیز از وضعیت مناسبی برخوردار است. بنابراین توصیه می
  حفاظت از منابع طبیعی استفاده مناسب به عمل آید و تمهیدات الزم بدین منظور اندیشیده شود.  

  
  هاي ترویجی رهیافت

یکی از موارد مهم براي مشارکت شوراهاي اسالمی در حفاظت از منابع طبیعی، تشخیص مهمترین 
پاسخگویان در این باره سوال  باید در این راستا انجام پذیرد. به همین دلیل از کارهایی است که می

باید  میترین کارهایی که  دهد از نظر اعضاي شوراهاي اسالمی، مهم گردید. نتایج این بررسی نشان می
  براي همکاري و مشارکت شوراهاي اسالمی در حفاظت از منابع طبیعی انجام گیرد عبارتند از:

  هاي توجیهی. برگزاري کالس -
  اعضاي شوراهاي اسالمی. برايی آموزشهاي  برگزاري دوره -
  هاي جدید. هماهنگی با شوراهاي اسالمی درباره اجراي طرح -
  هاي منابع طبیعی به شوراهاي اسالمی. تفویق اختیار قرق محدوده -
  هاي شوراهاي اسالمی. ارزش قایل شدن به گزارش -
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  استعالم از شوراهاي اسالمی براي هر گونه واگذاري در منابع طبیعی. -
  هاي حفاظت توسط شوراهاي اسالمی. شکیل گروهت -
  صدور کارت مخصوص براي اعضاي شوراهاي اسالمی. -
  تشکیل کارگروه حفاظت از منابع طبیعی با مشارکت شوراهاي اسالمی. -
  حمایت قانونی از شوراها در امر حفاظت از منابع طبیعی. -
  صدور حکم حفاظت از منابع طبیعی براي شوراهاي اسالمی. -
  تفویض مسئولیت و اختیار حفاظت از منابع طبیعی محل به شوراهاي اسالمی. -
  حمایت مراجع ذیضالح از شوراها در حفاظت از منابع طبیعی. -
  هاي جنگلی با مشارکت شوراهاي اسالمی در مناطق حفاظت شده. احداث پارك -
  طبیعی. توجیه مردم محل نسبت به وظیفه شوراهاي اسالمی در حفاظت از منابع -
  گردشگري با مشارکت شوراهاي اسالمی.طبیعی استفاده از مناطق  -
    زیست توسط شوراهاي اسالمی. کارگیري افراد قرقبان و نگهبان محیط هپذیر ساختن ب امکان -
در اختیار گذاردن وسایل و امکانات الزم به شوراهاي اسالمی براي حفاظت از منابع طبیعی مانند  -

    وسیله نقلیه.
ا شوراها بتوانند با ت زیست و شوراهاي اسالمی بین ادارات منابع طبیعی، محیطمناسب ایجاد تعامل  -

  زیست و منابع طبیعی وضع نمایند.  براي حفاظت از محیط محلی مناسب مصوبات خود، قوانین
  

  سپاسگزاري
  است.شده تأمین فارس استان زیست  محیطحفاظت اداره کل ن پژوهش توسط هزینه مالی ای  
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Abstract 

The appropriate management and protection of natural resources are important 
issues in present age. Therefore, design and explanations of appropriate institutions 
and organizational structures is one of the challenges for many countries. This 
article attempts to answer this challenge by introducing the use of local councils. In 
this regard, with introducing the successful experiences of local councils in natural 
resource management, the Rural Islamic Councils has been considered as local 
organization which can be used in forming a suitable organizational structure. For 
more investigation a survey research was done. The studied population was 
consisted of members of Rural Islamic Councils (RICs) in protected areas of Fars 
province. Through stratified random sampling 104 members of RICs in 52 villages 
were chosen as sample. Needed information was gathered using a questionnaire 
which developed based on research questions. Data was analyzed by SPSS 
software using descriptive statistics. Results showed a lot of acceptability of RICs 
decisions among rural people and there is a great hope for participation of the RICs 
in natural resources conservation. This paper introduces the necessary measures 
and appropriate extension approaches for participation of the RICs in natural 
resources conservation. 
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