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  چکیده 
با توجه . هاي مختلف منابع طبیعی در حد مطلوبی نیست وري در بخش هاي فراوان طبیعی و انسانی، میزان بهره داشتهدر حال حاضر، ایران با وجود 

به منظور اعمال مدیریت مناسب بر منـابع طبیعـی ابتـدا الزم اسـت      .الزم است مدیریت صحیحی بر این منابع اعمال شود ،به تخریب منابع طبیعی
نفـره از بخـش هـاي اجرایـی،      30 در این پژوهش، با تشکیل کمیته خبرگـان . معیارهاي موثر مورد بررسی و موثرترین و مهمترین آنها تعیین شود

تأثیرگذار در توسعه پایدار منـابع طبیعـی شـامل مـدیریت و     ، معیارهاي SWOT) استراتژیک(ریزي راهبردي  و مدل برنامه تحقیقاتی و دانشگاهی
براي هـر  ، و شناسی و عوامل محیطی و مسائل اجتماعی و فرهنگی منابع طبیعی تعیینساختار سازمانی، مسائل اقتصادي منابع طبیعی، مسائل بوم

مهمتـرین و تأثیرگـذارترین معیارهـا و    ) AHP(مراتبـی  سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسـله  . ندهاي تأثیرگذار مشخص شد معیار نیز شاخص
بین چهار معیار بررسی شده، سهم معیـار سـاختار سـازمانی و     ،بر این اساس. منابع طبیعی شناسایی شد ،هاي مؤثر بر مدیریت پایدار منابع شاخص

کدام از عوامل مؤثر بر الگـوي مـدیریت پایـدار منـابع     بدست آمده، ترتیب و اولویت هر  وزن هايبا توجه به . درصد است 38مدیریت منابع طبیعی، 
بـا  . اي براي توسعه و انتخاب راهبرد مدیریت پایدار منابع طبیعی کشـور  باشـد   تواند زمینه ها می بندي معیارها و شاخص رتبه. مشخص شد ،طبیعی

. شدند دهی انتخاب داشتند، براي وزن 1/0ي کمتر از هایی که ضریب ناسازگار هاي پرسشنامه معیارها و شاخص Expert Choiceاستفاده از مدل 
شناسی  میزان نرخ سازگاري کلی مدل براي معیارهاي مدیریت و ساختار سازمانی منابع طبیعی، مسائل اجتماعی فرهنگی منابع طبیعی، مسائل بوم

بندي نتایج تحقیق حاضـر کـه   از جمع . است 03/0 و 01/0، 01/0، 01/0ترتیب  و عوامل محیطی منابع طبیعی و مسائل اقتصادي منابع طبیعی به
حاصل تحلیل نظرات خبرگان منابع طبیعی است و همچنین تحوالت گذشته و اخیر می توان به یقین گفت که تنها رهیافت توسـعه پایـدار منـابع    

تقاي جایگاه سازمانی منـابع طبیعـی و محـیط    کند، ارهاي بعد حفظ میطبیعی که به دنبال آن اقتصادي پایدار و امنیت غذایی کشور را براي نسل
  . زیست کشور است

 

  خبرگان، جایگاه سازمانی، مدیریت جامع، کشور :کلیدي هاي ه واژ
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  مقدمه 
هاي تجاري و کننده اکوسیستم و پشتوانه بخش کشاورزي، داراي ارزش عنوان بستر حیات و توسعه پایدار کشور، متعادل منابع طبیعی به

هاي آب زیرزمینی، حفظ و تولید خاك، تولید اکسـیژن،   هاي سطحی، تغذیه سفره غیرتجاري فراوانی است و نقش آن در کنترل هرز آب
تلطیف هوا، پاالیش گازهاي سمی، تأمین غذا و پروتئین، تولید مواد دارویی و صنعتی، پناهگـاه حیـات وحـش، تولیـد علوفـه و چـوب،       

در حال حاضر، در ایران با گسترش روزافزون جمعیت و مصرف شـتابان منـابع و نیـز محـدودیت     . ده نیستبر کسی پوشی... گردي و  بوم
لیـه تولیـد شـده    تر شدن دسترسی بـه منـابع او   تر و مشکل برداري از منابع را محدودتر کرده و موجب گران آنها، روز به روز، قدرت بهره

، زیـرا  رود وري بـاالتر   بی به رونق اقتصادي و اجتماعی بهتر، الزم اسـت میـزان بهـره   رقابت امروزي، براي دستیا رحال در دنیاي پ .است
 55 حـدود  ،هکتـار  میلیـون  90 وسـعت  با کشور مراتع .ایستادگی و تداوم حیات در صحنه جهانی، مستلزم سرعت و دقّت بیشتر است

 تـرین  حیـاتی  از اینکـه  بـر  عالوه وسیع عرصه اینتردید بدون شک یا ). 1381 ایران، آمار مرکز(پوشانده است  را کشور مساحت درصد
 دام تغذیه و علوفه تولید کشاورزي، مانند هاي اقتصادي فعالیت برخی اساسی آید، شالودة می شمار به پایدار توسعۀ و حیات تداوم بستر

هـا و   جنگـل (را منابع تجدید شونده  هایکی از مهمترین این بخش ، اند هاي اقتصادي گوناگون تشکیل شدهجوامع از بخش .است سنتی
ریـاحی،  (برداري مناسب از آنها ضروري است  دلیل اهمیت این منابع در توسعه پایدار، حفظ، احیاء و بهره به ، کهدهندتشکیل می) مراتع

 بـدین منظـور   .اردعدم وجود مدیریت صحیح استفاده از اراضی در یک حوزة آبخیز، تاثیر نامناسـبی بـر منـابع موجـود در آن د    ). 1381
و همکـاران،   خلیقی(سازي کاربري اراضی یکی از راهکارهاي مناسب براي دستیابی به توسعه پایدار و کاهش هدررفت منابع است  بهینه

گیرد، این ابعاد داراي سـاختاري مشـخص و نظـامی سلسـله      شناسی را در بر می سه بعد اقتصادي، اجتماعی و بوم ،توسعه پایدار). 1389
بـه   ،تعیین وزن هر یک از ایـن ابعـاد  . هستند عالوه بر این هر یک از ابعاد از وزن مخصوص به خود در توسعه پایدار برخوردار. اند بیمرات

هـاي محیطـی نیسـت و بـدون حـل مسـائل        هاي موضوع مورد مطالعه بستگی دارد، بنابراین توسعه پایدار تنها مبتنی بر سیاست ویژگی
هـاي توسـعه محیطـی،     نگـر در سیاسـت   همچنین این امر نیازمنـد دیـدي جـامع   . عه پایدار محقق نخواهد شداجتماعی و اقتصادي، توس

معیشت دولت چـین بـه    و سازي حفاظتکارکنان پروژه یکپارچه). 1388بیات، (اجتماعی و اقتصادي و یکپارچگی در این سه بعد است 
تقویـت  هـم چنـین     ،راي توسـعه پایـدار مراتـع و امـرار معـاش اسـت      ترین روش بـ سازي محلی، مناسباین نتیجه رسیدند که ظرفیت

در واقـع بـراي کـاهش تخریـب در     . سازي جوامع محلی در این کشور است روش مفید براي ظرفیتیک  ها و نهادهاي اجتماعی  سازمان
ع محلـی و اسـتفاده از دیگـر    منابع طبیعی و تبدیل عاملیت تخریب انسانی به عوامـل سـازنده در منـابع طبیعـی، توانمندسـازي جوامـ      

شوراي تجـاري اسـترالیا معتقـد    ). 2006دونالد و همکاران، (هاي اجرایی غیر قابل اغماض است  و ضرورت مناسب ها از اقدامات  ظرفیت
اد بـا مـدیریت جـامع در ابعـ     )توسعه نیازهاي وقت بدون محدودسازي توانایی هاي نسل آینده( است که براي دستیابی به توسعه پایدار

در ). 2010کـارتر و همکـاران،   (شـود   ها، محصوالت و خـدمات میسـر مـی    هاي شرکت مالی، زیست محیطی و اجتماعی در تمام فعالیت
نبود یک رویکرد مناسب در مطالعات زیست محیطـی و دانـش ناکـافی    به دلیل  مدیریت پایدار مراتع، دنبال نکردن منطقه هیمالیا نپال 
هـاي تعـادل در    در محیط زیست جدید، نتایج به دست آمده از مـدل ). 2003و همکاران،  ولتز(مناطق است این در  در مطالعات علمی 

). 2003بریسـک و همکـاران،   (هاي زیست محیطی و اجتماعی از طریق بررسی تنوع ذاتی بـه چـالش کشـیده شـده اسـت       اکثر سیستم
 Prasadو  Bhattarai(شـده اسـت   ر منـابع طبیعـی پیشـنهاد    دو مفهـوم بـراي ارائـه مـدل مـدیریت بهتـ      ایـن  امروزه نظریه انطباق 

Upadhyay ،2013(. با استفاده از فرایند تحلیل شبکه، پایداري روستایی شهرستان فسا را بررسـی   ، 1389 فرجی سبکبار و همکاران
 و ها گروه به توجه پایداري، یقدق سنجش براي مختلف ابعاد در معیارها و ها شاخص پیوندي میان دلیل وجود هم و توضیح دادند که به

 .است نیاز مورد نظریات کارشناسی گرفتن نظر در و ها نظرسنجی از استفاده همچنین یکدیگر، از مستقل صورت به مختلف پایداري ابعاد
 در معیارها و ها شاخص متقابل و اي شبکه ساختار به توجه دلیل به هپرسشنام روش از گیريبهره با گروهی گیريتصمیم شیوه رو این از

ANP ون، هسن با اسـتفاده از تحلیـل شـبکه بـراي تعیـین معیـار هـاي        . است باالیی کارآیی داراي مدل، در این آن هاي داده ترکیب
). Wen-Hisien et al., 2009(مختلف، براي سنجش ظرفیت تحمل منابع و چالش هاي مواجه بـا توسـعه پایـدار، اسـتفاده کردنـد      

بهره گیري از فرایند تحلیل شبکه براي کاربرد چارچوب مفاهیم اساسی و ترکیب معیارهاي داخلی و خـارجی راه حـل راهبـردي بـراي     
  ). Partovi, 2006(مسائل است  



  
  
  1397 خرداد 30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

1168 
 

ي دارا ابعـاد  نیـ ا ،شـود  شامل می  رای کیاکولوژ و ،یاجتماع ،ياقتصاد مدیریت و ساختار سازمانی، عدب منابع طبیعی چهار داریپا توسعه
. برخوردارنـد  داریـ پا توسعه در خود به مخصوص وزن از ابعاد از کی هر ،نیا بر عالوه .هستندی مراتب سلسلهی نظام و مشخصي ساختار

ي هـا اسـت یس بـر ی مبتنـ  تنهـا  داریـ پا توسـعه  نیبنابرا دارد،ی بستگ مطالعه مورد موضوعي هایژگیو به ابعاد نیا از کی هر وزن نییتع
 در نگرانـه یکلي دید ازمندین امر نیا نیهمچن. شد نخواهد محقق داریپا توسعه ،ياقتصاد وی اجتماع مسائل حل بدون و ستینی طیمح

 ).1شکل ( استمدیریت و ساختار سازمانی 

  
  عوامل وابسته به توسعه پایدار منابع طبیعی - 1شکل 

  
کشورها، چارچوبی براي بررسی توسعه پایـدار ارائـه   که  شوند  با این هدف ایجاد می منابع طبیعیهاي مدیریت پایدار  معیارها و شاخص

تـوان رونـد    ها ابزارهایی هستند که با کمک آنها می معیارها و شاخص. دهند و بتوانند پیشرفت حاصله به سمت این هدف را نشان دهند
ایـن  نهـایی   هدف . کنند گیري را تسهیل می تصمیمکه رو  داد، از اینطی زمان نشان  را اقدامات مدیریتی اثرات  موجود را تعیین کرد و 

در ایـن تحقیـق   . باشـند   تـر و بـارورتر   ها در بخش منابع طبیعی به مرور زمان و توسعه به سمت منابعی که سالم ارتقاي فعالیت ،ابزارها
اجـراي   تبیین راهبرد هاي پایدار وها براي طالعات آنو از ا ، باشند مشخص ها که از اجزاي ضروري مدیریت پایدار میمعیارها و شاخص

  .هاي مناسب استفاده می شود سیاست
به عین مهمترین زیرمعیارهاي تاثیر گذار بر چهار معیار توسعه  SWOTدر این مقاله از طریق تحلیل سلسه مراتبی و تحلیل راهبردي 

پایدار منابع طبیعی کشور و سعی به اولویت بندي معیارها و زیر معیارهاي با استفاده از نظـر کمیتـه خبرگـان متشـکل از بخـش اجـرا،       
  . تحقیقات، آموزش و بهره برداران و پرسشگري شد

  
 ها مواد و روش

هاي آوري اطالعات و داده براي جمع. پیمایشی است -از نوع کاربردي و از لحاظ ماهیت از نوع تحلیلی ،به هدفاین تحقیق با توجه 
هاي موجود در منطقه ابتدا نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت. مورد نیاز از اسناد و مدارك موجود و مطالعات میدانی استفاده شد

هاي متداول در تحلیل اقدامات در فرآیند روش(  AHPو  SWOTها از مدل هشناسایی و مشخص و براي تجزیه و تحلیل داد
بایست بیشترین مند راهبردي است که میها شناسایی نظامدر واقع تجزیه و تحلیل این مدل. استفاده شد ،)ریزي راهبردي برنامه

برداران منابع طبیعی کشور و  تادان، کارشناسان و بهرهاسنفر از  30در این مرحله با تلفیق نظر . باشند  سازگاري را با منطقه داشته
تهدیدها و  ، ها بر اساس نقاط قوت و ضعف به تعیین معیارها و شاخص SWOT) استراتژیک(ریزي راهبردي استفاده از مدل برنامه

   .ها اقدام شد فرصت
اي براي تعیین  نامهپایداري منابع طبیعی پرسشزیرمعیار توسط کمیته خبرگان براي عوامل موثر در  10هم چنین پس از استخراج  

  . هاي اجرا، تحقیقات و آموزش قرار گرفت اندرکاران منابع طبیعی کشور از بخش مهمترین زیرمعیارها تهیه و در اختیار دست

توسعه پایدار 
منابع طبیعی

- اجتماعی
فرهنگی

مدیریت و  
ساختار  
سازمانی

عوامل 
محیطی

اقتصادي
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رها و بندي معیادهی و اولویتبراي وزن (AHP)١گیري چندمعیاره تحلیل سلسله مراتبیدر تحقیق حاضر از دو روش تصمیم
 1/0ناسازگاري آنها کمتر از  هایی که ضریباي هدف با استفاده از میانگین هندسی پرسشنامهصورت رتبه به) زیرمعیارها(ها  شاخص

  .براي تحلیل سلسله مراتبی انجام شد Expert Choiceافزار  تحلیل با نرم. شده بود، استفاده شد
که بر مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور  Expert Choiceافزار  ر محیط نرمهاي وارد شده د نمایی از معیارها و شاخص 2شکل 

  .دهدمؤثرند را نشان می
  

 
  براي تحلیل سلسله مراتبی Expert Choiceافزار  نمایی از محیط نرم -2شکل 

  
سازمانی تعیین و راه غیر مستقیم و مهترین معیار تأثیرگذار در مدیریت پایدار منابع طبیعی، معیار ساختار ، پس از طی مراحل یاد شده

  .اصولی براي مواجهه و بهبود مشکالت فراوان منابع طبیعی کشور تعیین شد
ها  هاي مقایسه زوجی، رهیافت در راستاي مدیریت پایدار منابع طبیعی، پس از تهیه ساختار تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از ماتریس

سپس وزن نهایی هر کدام از . دهی شدند یکدیگر با توجه به عناصر سطح باالتر خود وزن و معیارهاي مختلف در هر سطح نسبت به
  .ها توسط مدل تعیین شد معیارها و شاخص

  
  نتایج

  SWOTنتایج تحلیل راهبردي 
  .استخراج شده است را نشان می دهد SWOTچارچوب استراتژي هایی که از مدل راهبردي  3شکل 

                                                        
1- Analytical Hierarchy Process 
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  سوات چارچوب هاي استراتژي تعیین - 3شکل 

  
  QSPM1 ماتریس  از استفاده با معرفی شده هاياستراتژي نمودن کمی یا بندي اولویت

 و مقایسـه  هـا اسـتراتژي  کمیت حاصـل،  اساس بر که ايگونه به. است شده استفادهQSPM ماتریس  از ها،استراتژي نمودن کمی براي
بـا اسـتفاده   . نمایدمی شده را مشخص انتخاب استراتژیک هايبودن مؤلفه اجرایی و پذیري تکنیک امکان این در واقع. شدند بنديالویت

  :نهایی نتایج ذیل به دست آمد ثانویه، رتبه، ضریب اولیه، ضریب لیکرت، ضریب از این رویکرد و محاسبه ضریب
سـابقه مشـارکت جمعـی در    و  42/1با ضریب نهایی  و خاك میسطح وسیع اراضی منابع طبیعی در کشور با تنوع اقل ترین پتانسیلمهم
درنتیجه ترکیب این دو مـی توانـد توسـعه پایـدار منـابع        بدست آمد، 07/1با نمره نهایی  گردانی برداري از منابع آب و سیستم رمه بهره

  .طبیعی را بهبود بخشد
 33/0مـی باشـد کـه بـا ضـریب نهـایی        هاي اجرایـی  رحپشتوانه تحقیقاتی در طو  عدم تأمین به موقع اعتباراتیکی از مهمترین ضعف، 

بـا ضـریب    عدم توجه بـه دانـش بـومی   و  ها نگر در تهیه و اجراي طرح دید جامعدر رده هاي بعدي  نبود . بیشترین امتیاز را داشته است
  .است 28/0با ضریب نهایی  ها آموختگان براي تهیه و اجراي طرح کارآیی پایین دانشو  31/0نهایی 

هـا در زمینـه    هاي خصوصی مناسب و تعاونی هاي غیردولتی، بخش هاي مردمی، سازمان فراهم بودن تشکلبه  50/0رین نمره نهایی بیشت
در  یعـ یمنـابع طب  يهـا  در عرصه یستیز داتیاز تول ریغ يوجود امکانات اقتصادو  برداري از منابع طبیعی حفاظت، احیاء، توسعه و بهره

  .ي داده شده استو باد دینو مانند خورش يها يمعادن، انرژ سم،یسطح کشور از جمله اکوتور
منسجم و عـدم   یعیمنابع طب یاطالعات يها گاهینبود پای، تیحاکم تیبا ماه يها از طرح یبودن اعتبارات برخ یاستان مهمترین تهدیدها،

بـا   یمنـابع مـال   صیعدم تناسب اعتبـارات و تخصـ  ی، سازمان فیبا وظا یالتیعدم تناسب ساختار تشک، از اطالعات موجود نهیاستفاده به
19/0، 21/0، 26/0بـه ترتیـب بـا ضـریب نهـایی        نیقوان نیا ییو مقررات موجود و عدم ضمانت اجرا نیقوان يناکارآمدی و اهداف کم ،

  .است 19/0، 19/0
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  سوات چارچوب هاياستراتژي تعیین
اسـت   شـده  استفاده تدافعی و بازنگري رقابتی، تهاجمی، هاياستراتژي شامل نوع از چهار موجود، مدل چارچوب در استراتژي ارائه براي

 نظـر  در باشـند، مـی  ارتباط در یا و قرار داده پوشش تحت را همدیگر که موجود عوامل از چند مؤلفه یا دو استراتژي، نوع هر ارائه براي(
 بنـدي  نهایـت رتبـه   در و مشـخص  مطالعـه  مورد منطقه ها براياستراتژي بهترین شده، ترکیب عوامل این راستاي سپس در. )شد گرفته
  .)4شکل ( گرفت صورت عوامل

  
  ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک - 4شکل 

  
  .نماید را برداري بهره حداکثر خارجی هايفرصت از تواندمی داخلی قوت نقاط از استفاده تهاجمی، با استراتژي

 در را و کارهـایی  سـاز  سـازمان،  بر خارجی تهدیدات منفی از تأثیر جلوگیري براي خود داخلی قوت نقاط از استراتژي تنوعی با استفاده
  .بین ببرند از را تهدیدات یا و بگیرد پیش
 اسـتفاده  ضـعف  نقـاط  جهـت جبـران   در است، نهفته هافرصت در که هایی که با استفاده از مزیت است استراتژي بازنگري این از هدف
ایـن   از توانـد نمـی  داخلـی  ضـعف  داشـتن  سبب به ولی سازمان دارد، وجود مناسبی بسیار هاي فرصت از سازمان خارج در گاهی. نماید

  .نماید برداريبهره هاي مناسب خارجی،  فرصت از تواندنمی داخلی ضعف دلیل داشتن به سازمان .نماید برداريبهره ها فرصت
  .است خارجی از محیط ناشی تهدیدات از پرهیز و داخلی ضعف نقاط هدف استراتژي تدافعی کم کردن

باشـد و مسـئولین بایـد    اساس نتیجه به دست آمده، راهبردهاي توسعه پایدار منابع طبیعی کشور به راهبردهاي تهاجمی نزدیک مـی بر 
  .سعی کنند، از نقاط قوت و فرصت نهایت استفاده را برده و به سمت این راهبردها گام بردارند

) اسـتراتژیک (ریزي راهبردي برداران منابع طبیعی کشور و استفاده از مدل برنامه این مرحله با تلفیق نظر استادان، کارشناسان و بهرهدر 
SWOT  1جدول (ها اقدام شد  تهدیدها و فرصت ،ها بر اساس نقاط قوت و ضعف به تعیین معیارها و شاخصو ضریب لیکرت.( 
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  انتخاب شده در مدیریت پایدار منابع طبیعی کشورهاي  شاخص - 1جدول 
  بوم شناسی و عوامل محیطی  مسائل اقتصادي  مسائل اجتماعی فرهنگی  مدیریت و ساختار سازمانی

تناسب ساختار تشکیالتی با وظایف 
  سازمانی

برداران،  بهره(سرمایه اجتماعی 
  ...)نهاد و  هاي مردم سازمان

گذاري کارکردهاي منابع  ارزش
  تنوع اقلیمی و گیاهی  طبیعی

مند منابع  مدیریت یکپارچه و نظام
سیستم مدیریت اطالعات جامع منابع   کارآفرینی و اشتغال  دانش بومی  طبیعی

  طبیعی
  آمایش سرزمین و کاربري اراضی  برداري بودن واحدهاي بهره اقتصادي  عدالت اجتماعی  نظارت سازمانی

ترویج اصول توسعه پایدار منابع   ها و راهبردها انسجام در سیاست
  طبیعی

-برداري از گیاهان دارویی بهره
صنعتی، پرورش زنبور عسل، پرورش 

  ...ماهی و 

برداري از منابع طبیعی با  تناسب بهره
  توان سرزمین

هاي آموزشی،  ارتباط بین سازمان
  تحقیقاتی و اجرایی

ها و  هاي فرهنگی، آموزه ظرفیت
  هار تخریب سرزمینم  اکوتوریسم  نهادهاي دینی

  هاي منابع طبیعی پایش و ارزیابی طرح  استفاده از انرژي خورشیدي و بادي  مشارکت مردمی  ساالري و نظام ارتقاء پرسنلی شایسته

وري کارکردهاي منابع  افزایش بهره  توانمندسازي جوامع محلی  تخصیص اعتبارات
  مدیریت سیل و خشکسالی  طبیعی

برداري منابع  بهرهواگذاري حفاظت و 
  )سطحی و زیرزمینی(مدیریت منابع آب   وابستگی معیشتی به منابع طبیعی  ایرانی پیشرفت- الگوي اسالمی  طبیعی به بخش خصوصی

المللی  هاي بین همکاري
هاي مرتبط با منابع  کنوانسیون(

  )طبیعی
مالیات بر کارکردهاي منابع طبیعی   مهاجرت و تغییر شغل

  ها سازمان و دخل و تصرف سایر
هاي نوین در مدیریت  استفاده از فناوري

  منابع طبیعی

  هاي گرد و غبار و ریزگردها کنترل طوفان  سازي علم و فناوري تجاري  فرهنگ و مدیریت جهادي  سطح دانش سازمانی
  

 نتایج تحلیل سلسه مراتبی
درصد بیشترین اهمیت  و معیـار مسـائل بـوم شناسـی و      38دیده می شود معیار مدیریت و ساختار سازمانی با  5همانطور که در شکل 

  . درصد کمترین اهمیت را در مدیریت پایدار منابع طبیعی از نظر خبرگان دارد 13عوامل محیطی با 
  
  

  
  پایدار منابع طبیعی از نظر خبرگانمیزان اهمیت معیارهاي چهارگانه در مدیریت  - 5شکل 

  
  ). 6شکل (شاخص مدیریت یکپارچه و نظامند منابع طبیعی بیشترین وزن را در میان شاخص هاي این معیار دارا می باشد 
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  پیشنهادي براي معیار مدیریت و ساختار سازمانی) زیرمعیارهاي(هاي  بندي هر یک از شاخص اولویت - 6شکل 

  
  ).7شکل (اعی بیشترین وزن را در میان شاخص هاي معیار اجتماعی و فرهنگی به خود اختصاص داده است شاخص سرمایه اجتم

  
  فرهنگی-پیشنهادي براي معیار اجتماعی) زیرمعیارهاي(هاي  بندي هر یک از شاخص اولویت -7شکل 

  
منابع طبیعـی و اقتصـادي بـودن واحـدهاي      ارزش گذاري کارکردهاي ،دهد که سه شاخص کارآفرینی و اشتغال نشان می 8نتایج شکل 

بـرداري از   آمـایش سـرزمین و تناسـب بهـره    . برداري در میان شاخص هاي معیار اقتصاد در منابع طبیعی بیشترین اهمیت را دارند بهره
  ).9شکل (باشند  منابع طبیعی با توان سرزمین از اهمیت زیادي در معیار بوم شناسی و محیطی برخوردار می

  



  
  
  1397 خرداد 30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

1174 
 

  
  پیشنهادي براي معیار اقتصادي) زیرمعیارهاي(هاي  بندي هر یک از شاخص اولویت -  8ل شک

  
  پیشنهادي براي معیار بوم شناسی و محیطی) زیرمعیارهاي(هاي  بندي هر یک از شاخص اولویت -9شکل 

  
  .وزن دهی کلیه معیارهاي و زیرمعیارهاي توسعه پایدار منابع طبیعی کشور را نشان میدهد 10شکل 

  
  مؤثر در مدیریت پایدار منابع طبیعی) زیرمعیارهاي(هاي  بندي تمامی معیارها و شاخص اولویت -10شکل 
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 گیري نتیجه
از نظر استادان و خبرگان منابع طبیعی کشور، معیار مدیریت و ساختار سازمانی منابع طبیعـی کشـور مـوثرترین نقـش را در مـدیریت      

تأمل این است که با وجود مشکالت موجود منابع طبیعی از جمله خشکسالی، سیل، تخریـب منـابع   نکته قابل . پایدار منابع طبیعی دارد
دهنـدة ایـن    این موضوع مهم نشـان . شناسی و عوامل محیطی است، این عامل در اولویت آخر قرار دارد طبیعی که جزء معیار مسائل بوم

هـاي مسـتقیم    تیابی به مدیریت پایدار در این بخـش اسـت بـا روش   است که راه حل مشکالت و مسائل فعلی منابع طبیعی که مانع دس
کنی نیست، بلکـه از نظـر کمیتـۀ خبرگـان بایـد بـا روش         قابل درمان و ریشه..) هاي مهندسی، پخش سیالب و  کنترل فرسایش، روش(

  . به مدیریت پایدار دست یافت ،ترین آنها بحث مدیریتی و ساختار سازمانی منابع طبیعی کشور استکه یکی از اصلی ،غیرمستقیم
بودن آن نیست، بلکه از ابتداي مدیریت منابع طبیعی تـاکنون تمـام    دهندة کم اهمیت شناسی نشاناختصاص کمترین وزن به مسائل بوم

توجهات به این سمت بوده و جاي خالی مباحث مدیریت و ساختار سـازمانی، مسـائل اجتمـاعی و فرهنگـی و مسـائل اقتصـادي منـابع        
اغلب عوامل محیطـی از کنتـرل بشـر خـارج اسـت و       یاز طرف. شودبیعی به شدت در مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور احساس میط

  . اتخاذ کند... ها و  تدابیر خاصی جهت کاهش اثر عوامل محیطی مثل خشکسالی ،تواند با آگاهی از آنها فقط می
زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي است که این دو مجموعه از نظر ماهیتی بـا هـم   در شرایط فعلی جایگاه سازمانی منابع طبیعی کشور 

نشان داده شـده   2تفاوت در ماهیت وظایف تشکیالت منابع طبیعی و محیط زیست کشور با وزارت جهاد کشاورزي در جدول . متفاوتند
  ).1392مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی، : منبع( است

  
  ماهیت وظایف تشکیالت منابع طبیعی و محیط زیست کشور با وزارت جهاد کشاورزيتفاوت در  -جدول 

  )1392مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی، : منبع(
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تحـول سـاختاري در سـازمان    ، هاي آبخیـز   مند منابع طبیعی کشور بر اساس استعدادهاي بالقوه در حوزه اعمال مدیریت یکپارچه و نظام
از  بـرداران  بهـره و پژوهشی با بخش اجرا -ارتقاي ارتباط بین مراکز علمیو  خیزداري و سازمان حفاظت محیط زیستها، مراتع و آب جنگل

ریزي هاي الزم براي محقق شـدن آن   باید توجه شود و برنامه مدیریت و ساختار سازمانی منابع طبیعیمسائل مهمی است که در معیار 
 در نـوین  بـا دانـش   آن تلفیـق  و برداران بهره بومی دانش و بکارگیري شناسائی، برداران رهتوانمندسازي جوامع محلی و به. صورت گیرد

مـی تواننـد    ترویج اصول توسـعه پایـدار منـابع طبیعـی و اخـالق زیسـت محیطـی       و  طبیعی منابع برداري بهره و توسعه حفاظت، احیا،
 .به شماربروند مسائل اجتماعی فرهنگی منابع طبیعیراهکارهایی مناسب براي حل 

می تواننـد اقتصـاد در   برداري از منابع طبیعی  اصالح نظام بهره، برداري از منابع طبیعی هاي حفاظت، اصالح و بهره اقتصادي نمودن طرح
  .منابع طبیعی را تقویت کرده و مسائل مربوط به آن را حل نماید

شناسی منابع طبیعـی   مسائل بومو مهار تخریب سرزمین می تواند  مینبرداري از منابع طبیعی با توان سرز ناسب بهرهدر نهایت رعایت ت
 .را حل نماید

  
 منابع

ارائه  -بررسی مشکالت(هاي منابع طبیعی با تکیه بر مفهوم برنامه ملی تعادل دام و مرتع  توسعه پایدار در عرصه). 1381(اکبر  ، علییریاح
 1ایران، شماره فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان . )پیشنهادها
فصلنامه جغرافیا و . اي شهسنجش توسه یافتگی روستاهاي بخش کوار شهرستان شیراز با استفاده از روش تحلیل خو) 1388(بیات، مقصود 

 .113-131: 1ریزي محیطی،  برنامه
هاي مناسب براي تغذیه مصنوعی بر تعیین عرصه ) 1388(، طالبی، سمیه، یوسف، رفیعی .، حمزه، محمد.، نصیري، حسین.فرجی سبکبار، حسنلی
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