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ابعاد انسانی حفاظت از منابع طبیعی

1و مرضیه کشاورز*اله کرمیعزت

)28/10/94؛ پذیرش:10/4/94(دریافت:

چکیده
در راستاي مـدیریت ایـن منـابع زیسـتی بـا      اجراشدههاي گذاران قرار داشته، اما برنامهسیاستموردتوجهحفاظت از منابع طبیعی همواره 

اسـت.  یافتـه افزایشهاي طبیعی در چند دهه اخیر گاهتخریب منابع آب، خاك، جنگل و سکونتکهنحويبهد،انهمراه نبودهتوفیق چندانی
بر این باورند که جهان در آستانه اتمام منابع طبیعی قـرار  نظرانصاحبهمین امر موجب نگرانی اندیشمندان مختلف گردیده است. برخی 

هـاي  گـذاري ، اما سیاسـت قرارگرفتهموردپذیرشتخریب منابع زیستی افزایشهاي انسانی در گرينقش مداخلههرچنددارد. در این میان، 
گردنـد کـه در آن، تخریـب منـابع     ریـزي مـی  طرحنگرفایدهحفاظت منابع طبیعی همچنان بر مبناي تفکرات سنتی يدرزمینهشدهانجام

دستیابی به ،شود. بنابراینمحیطی نادیده انگاشته میري تغییرات زیستگیها در شکلشود و نقش انسانفرایندي طبیعی تلقی میعنوانبه
منظـور حفـظ منـابع    باشـد. بـه  هاي معاصر میاهداف حفاظت پایدار منابع زیستی نیازمند بازاندیشی در این شیوه تفکر و رویکرد به اندیشه

و بر نقش ابعاد انسانی در سازگاري قرارگرفتهموردتوجهنظامبوم-نگر، رابطه نظام اجتماعیبایست در نگرشی سیستمی و جامعطبیعی می
هـا و  تبیـین رابطـه فرهنـگ و ارزش   ،باشـد. بنـابراین  تأکید شود. همچنین حفاظت منابع طبیعـی داراي بنیـانی فرهنگـی مـی    نظامبومبا 

وري است.  هاي حفاظتی ضربرنامهکارگیريبهگذاري، تولید، نشر و هاي برآمده از آن با سیاستنگرش

، فرهنگ.    نظامبوم-هاي معاصر، رابطه نظام اجتماعی: حفاظت از منابع طبیعی، ابعاد انسانی، اندیشههاي کلیديواژه

به ترتیب، استاد ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه شیراز و استادیار گروه کشاورزي دانشگاه پیام نور تهران.-1
e.karami@shirazu.ac.ir:مسئول مکاتبات، پست الکترونیک-*
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قدمه م
لـزوم  ارتقاي استانداردهاي زنـدگی و  رشد سریع جمعیت، 

موجـب افـزایش   نیازهـاي فزاینـده جوامـع انسـانی    تأمین
کـه ينحـو بـه گردیـده اسـت.   طبیعـی از منابع برداريبهره

5سال گذشـته،  300میزان اراضی کشاورزي در مقایسه با 
Lambin(یافتـه یشافـزا برابر  & Geist, در حـال  ) و2006

ي هـا فعالیـت درصد از منابع آب دنیا به مصـرف  92حاضر 
,UNEP(رسدمیکشاورزي  هرچنـد ). در این میـان  2012
نیازهـاي انسـانی بـا    ینتـأم ي توسـعه و  هابرنامهدرگذشته

گردیـد مـی ریزيطرحطبیعی فرض عدم محدودیت منابع 
)Kennedy & Koch, هـاي گريمداخله)، اما افزایش 2004

دود از منـابع  هـاي نامحـ  بـرداري بهرهو بوم نظامانسانی در 
Lachapelle(هـا تخریـب موجود، موجـب افـزایش    et al.,

Giljum(محیطیزیستي هابحرانو)2003 et al., 2011 (
، دنیـا  نظـران صاحببه باور برخی کهينحوبهاست،گردیده

قرارگرفتهششمین واقعه عظیم انقراض و نابودي آستانهدر 
Steffenاست ( et al., گیـري بهـره به همین دلیل،). 2004

Rezaei-Moghaddam(طبیعـی خردمندانـه از منـابع   &

Karami, پــذیرنااجتنــابضــرورتی عنــوانبــه) 2008
)Vaccaro & Norman, ایـن  مطرح گردیده اسـت.  ) 2008

ــورهاي   ــوص در کش ــر بخص ــالام ــعهدرح ــت توس از اهمی
در این کشورها، کمیـت  چراکه. باشدمیبیشتري برخوردار 

یافتـه کـاهش به میزان بیشـتري  وخاكآبو کیفیت منابع 
,FAOاست ( 2011.(

تــوانمـی ایـن اســت کـه چگونــه   کنــونیچـالش اساسـی   
تغییر داد ايگونهبهرا طبیعیاز منابع گیريبهرهارهاي رفت

موجبـات  نیازهـاي فزاینـده انسـانی،    تـأمین که عـالوه بـر   
Kaiser(نیـز فـراهم شـود   با اکولوژي افزایش سازگاري et

al., شـواهد و مسـتندات   اسـت کـه  یحـال . این در )1999
بـراي  گـذاران سیاسـت و هـا دولتتوفیق يینهدرزماندکی 

,Moranوجود دارد (زیستییش پایداري منابع افزا 2010 .(
منـابع  حفاظـت  هايگذاريسیاستاین امر، ضرورت تغییر 

را محسوس ساخته و بازاندیشی در خصوص رابطـه  طبیعی
,Marten(زیستمحیطانسان و  قـرار  تأکید) را مورد 2008

موردتوجـه این مهم چندان است کهیحال. این در دهدمی
نحـوه دسـتیابی   يینهدرزمه و شناخت مناسبی قرار نگرفت

بر رابطه انسـان و  تأکیدبا منابع طبیعی به اهداف حفاظت 

باهـدف مـروري این مطالعهبنابراینوجود ندارد. بوم نظام
هـاي گـذاري سیاستبر لزوم بازاندیشی در تفکرات و تأکید

ــی حفاظــت  ــابع طبیع ــاممن ــدهانج ــق  ش ــن طری ــا از ای ت
پایــدارتري بــراي حــالیندرعــو تــربمناســهــايحــلراه

در ایـن راسـتا،   قـرار گیرنـد.  موردتوجهمدیریت این منابع 
در دنیا پرداختـه  منابع طبیعیابتدا به بررسی روند تخریب 
هـا در خصـوص حفـظ منـابع     و سپس سیر تحول اندیشـه 

، راهکارهـایی  فزون بر این. گیردمیقرار موردتوجهطبیعی
ارائه خواهد گردید.    طبیعیبراي مدیریت جامع منابع

در سطح جهانیطبیعیمنابع کنونی وضعیتبررسی 
طبیعـی در خصوص وضعیت منـابع  شدهانجامي هاارزیابی

در سطح جهانی، نشانگر تغییـرات شـدید در پیچیـدگی و    
. باشـد مـی هـاي اخیـر   در دههمحیطیزیستمسائلدامنه 

موجـب تغییـر   ي صید آبزیان، هافعالیتافزایش کهينحوبه
) و همچنـین از بـین   1نگـاره هـا ( اقیانوسبوم نظامشدید 

25کـاهش  ،فزون بر اینگردیده است. هاگونهرفتن برخی 
,Crutzenدرصدي جمعیـت آبزیـان در منـاطق سـاحلی (    

پروري شده اسـت  ي آبزيهافعالیت)، موجب افزایش 2002
ي آبیـاري و هـا فعالیـت ). از سوي دیگـر، افـزایش   1نگاره(

از منـابع آب سـطحی و زیرزمینـی    ازحـد یشببرداريبهره
)Yokwe, ) به همراه کاهش کیفیت و آلودگی منـابع  2009

,FAOآب زیرزمینی ( پـذیري آسیب) موجب افزایش 2011
,Moranي هیدرولوژیک و انسانی گردیده است (هاسیستم

1960ي هاسالمنابع آب زیرزمینی در کهينحوبه). 2010
,UNEP(انـد داشـته کاهشـی بـیش از دو برابـر    ، 2000تا 

همچنین بـر مبنـاي فهرسـت مـونترو، بسـیاري از      ). 2012
دنیا در معرض خطر نابودي کامـل  فردبهمنحصري هاتاالب

مسـاحت  بخش عظیمی ازتبدیل کهچنانآن. اندقرارگرفته
رویــداد تـرین بــزرگعنـوان بــهدریاچـه ارومیـه بــه کـویر،    

در فزون بر ایناست. شدهشناختهاخیر در قرنزاییبیابان
درصــد از جمعیــت جهــان در منــاطقی 80حــال حاضــر، 

میلیـارد  4/3و ندارندسکونت دارند که امنیت آبی چندانی 
,UNEP(اندمواجهآبیبینفر از جمعیت کره زمین با خطر 

کـه در  دهـد مـی نشـان  هابینیپیش). در این میان، 2012
خواهــد شــد. بــر اســاس تــرديجــآینــده چــالش منــابع آب 

از گیـري بهـره روند کنونی کهیدرصورت، شدهانجامي هاارزیابی
آب تداوم یابد، میزان تقاضا بـراي ایـن مـاده حیـاتی در سـال      

ــود (   2025 ــد ب ــود خواه ــابع موج ــر از من Ragabفرات &

Prudhomme, 2002.(
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Steffenدر منابع زیستی (منبع:یجادشدهاروند تغییرات -1نگاره  et al., 2004(

ــاً   ــر، تقریب ــوي دیگ ــرین  6/1از س ــار از بهت ــارد هکت میلی
,FAO(انـد قرارگرفتـه هاي دنیا در معـرض تخریـب   خاك

تـوان بـه   هاي مشهود در این زمینـه مـی  ). از شاخص2011
اخـتالل در تـوازن   یجهدرنتافزایش فرسایش بادي و آبی و 

,Friedrichآب ( خـاك و تخریـب   )، کاهش مواد آلی2007
ــود،  ســاختمان  ــاره نم ــات اش ــاهش بســتر حی ــاك و ک خ

میلیـارد تـن   26بر اساس برآوردهـاي جهـانی،   کهينحوبه
اند که در این میـان، ایـران بـا    خاك دچار فرسایش گردیده

برابـر متوسـط جهـانی، رتبـه نخسـت فرسـایش       5بیش از 
,ICIRDخـاك را بـه خـود اختصـاص داده اسـت (      2009 .(

5شدید آبی و بادي در ایران موجب شده که هايفرسایش
میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض اشکال مختلفی از 

,Tabnakتخریب ماننـد نابـاروري و شـوري قـرار گیرنـد (     

). همچنین تخریـب سـاختمان خـاك در بسـیاري از     2010
ــده    ــه گســترش پدی ــاطق مســتعد کشــاورزي منجــر ب من

,Friedrichزایی گردیده است (بیابان 2007.(
دهنده افزایش عمق و گستره مستندات موجود نشان

باشد هاي گیاهی میهاي منابع جنگلی و گونهتخریب
تنوع زیستی يینهدرزمشدهانجامهاي ). ارزیابی1(نگاره 

بوم نظامدرصد از 60دهد که در حال حاضر، نشان می

قرار مورداستفادهناپایدار يبه نحوتخریب گردیده یا 
داران نسبت به سال گیرد. فزون بر این، جمعیت مهرهمی

جمعیت سومدوو یافتهکاهشدرصد 30به میزان 1970
,UNEP(اندشدهمنقرضها نیز برخی گونه 2012،(

ازآنچهتر برابر سریع100ها، این گونهکهينحوبه
اندقرارگرفتهبه ثبت رسیده در معرض انقراض درگذشته

)Randle, ، با تاکنون1970از آغاز دهه ،نینمچه2007
هاي طبیعی مواجه گاهدرصدي برخی سکونت20کاهش 

,UNEPایم (شده ها نیز در مقایسه با ). سطح جنگل2012
است (نگاره یافتهکاهشدرصد 35، به میزان 1700سال 

Steffen؛ 1 et al., 2004 .(
اراضـی ذخیـره در   تـرین بـزرگ کـه یدرحالاز سوي دیگر، 

درصـد از  90یکاي التین و آفریقا وجود دارنـد، حـدود   آمر
محلــی بــرداريبهــرهاراضــی موجــود در قــاره آســیا مــورد 

,FAO(اندقرارگرفته میـزان اراضـی   کـه ينحـو بـه )،2002
ــا   ــه ب ــاورزي در مقایس ــته،  300کش ــال گذش ــر 5س براب

Lambin؛ 1نگـاره  اسـت ( یافتـه یشافـزا  & Geist, 2006 .(
در مقیـاس جهـانی،   شـده انجامزیابی همچنین بر اساس ار

و بـه  انـد شدهیبتخردرصد از اراضی کره زمین کامالً 25
ي متوسـط  هاتخریبدرصد از این اراضی با 36و 8ترتیب 

تنهـا  است کهیحال. این در اندگردیدهو کمتر از آن مواجه 
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» رو بـه بهبـود  «درصد از این اراضـی در زمـره اراضـی    10
,FAO(دانشدهيبنددسته 2011  .(

ي هـا تخریـب بیشتر کشـورها بـا انـواع مختلفـی از     هرچند
,Yale University(انـد شـده مواجـه  زیستیمنابع  2012 ،(

در نقـاط مختلـف جهـان    بـوم نظـام  اما ماهیـت تغییـرات   
,FAO(باشدمییکسان ن بـر مبنـاي   کـه ينحـو بـه )،2011

,Yale University(محیطــیزیســتشــاخص عملکــرد 

برخی کشورها به میزان بیشتري در معرض نابودي )،2012
) کـه از آن جملـه   2نگـاره  (انـد قرارگرفتـه و تخریب منابع 

ــوانمــی ــراق، ترکمنســتان، ازبکســتان، بوســنی و  ت ــه ع ب
هرزگوین، کویت و ایران اشـاره نمـود. بـا توجـه بـه اینکـه       

اسـتوار  طبیعیاقتصاد بسیاري از این کشورها بر پایه منابع 

بهبـود  يینـه زمدرمناسـب  اندیشـی چارهبایستمیاست، 
از حجم تنهانهمدیریت منابع صورت گیرد تا از این رهگذر 

ي اخیـر کاسـته شـود،    هـا دهـه در آمدهعملبهي هاتخریب
نیـز اقـدام   زیستیمنابع سازيغنیبلکه نسبت به تقویت و 

ي هـا گزینـه شود. بدیهی است روند کنونی تخریب منـابع،  
ظت و مدیریت پایدار منابع را محدود ساخته روي حفاپیش

ــدیریتو اعمــال  ــد ي هوشــمندانه، چندبعــدي و هــام چن
. تحقـق ایـن امـر در گـروي     سـازد میرا ضروري يکارکرد

تخریــب منــابع هــايیزاننــدهانگشــناخت جــامع عوامــل و 
.باشدمیزیستی

,Yale Universityنبع: (م2012محیطی کشورها در سال بررسی وضعیت عملکرد زیست-2نگاره  2012(

طبیعیانسانی در تخریب منابع سازهنقش 
ــد ــازههرچن ــاس ــی، ه ــتیي فیزیک ــر  زیس ــیمیایی ب و ش

,MEAتغییرات طبیعی نقش بسـزایی دارنـد (  گیريشکل

بزرگـی از کـه قسـمت   دهـد مینشان هابررسی)، اما2003
ي هـا فعالیتي اخیر، ناشی از هادههدر یجادشدهاتغییرات 

Steffen(استانسانی  et al., بـوم  ). اگرچه تغییـرات  2004
امـا در نیمـه دوم   ، ردیـده از چند قرن گذشته آغـاز گ نظام

یافته و همـین امـر بـر دامنـه     ايشتابندهقرن بیستم روند 
افـزوده  طبیعـی ي ناشی از تغییر و تخریب منـابع  هابحران

عـه  در حـال حاضـر، مجمو  3نگـاره مطـابق  کهينحوبهاست،
فرهنگـی،  يهـا ویژگـی همچـون انسـانی  هايسازهمتنوعی از 

گیـري شـکل در فنـاوري و علـم و  صـادي اقت، شناسیجمعیت
و هـا نارسـایی . در ایـن میـان،   انـد داشتهتغییرات کنونی نقش 

وابسـته بـودن عوامـل بـه زمینـه یـا       همچونیی هامحدودیت
Robertsي خـاص ( هاموقعیت & Grimes, ) و دشـواري  1997

یین روابط تعاملی موجـود میـان عوامـل و سـطوح مختلـف      تع
,MEA(هاآنگذاري تأثیر وجب گردیده که سهم این ) م2003

نامشخص باشد.بوم نظامعوامل در تغییر و تخریب 
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Steffenهاي انسانی (منبع: در فعالیتیجادشدهاروند تغییرات -3نگاره  et al., 2004(

مانندیشناختیتجمعي هایژگیوکه دهدمینشان هابررسی
Agrawal؛3نگاره اندازه جمعیت در طول زمان ( & Gibson,

1999; Vaccaro & Norman, 2008; Timah et al., 2008;
Giljum et al., توزیع مکانی جمعیت (شهري، )، 2011

Vaccaro؛3نگاره روستایی و سایر) ( & Norman, ) و 2008
Vaccaroالگوي مهاجرت ( & Norman, ازجمله) 2008
هرچند. باشدمیزیستیمنابع تخریبعوامل اثرگذار بر 

، اما استپیچیده بوم نظامجمعیتی و يهامؤلفهکنشبرهم
) 3نگاره )، انرژي (3نگاره از غذا، آب (گیريبهرهاین متغیرها

Timah(دهندمیقرار تأثیرو نظایر آن را تحت  et al., 2008 (
از گیريبهرهسهم سرانه دسترسی و که شوندمیو موجب 

دستخوش تغییر گردد تجدیدقابلیرغو یرپذیدتجدمنابع 
)Pimentel & Marcia, میزان هرچندنمونه،عنوانبه). 2001

، یافتهیشافزاگذشته به دو برابر سال35تولیدات غذایی در 
به )3نگاره (از کودهاي نیتراته و فسفاتهگیريبهرهاما میزان 

,Tilman(برابر شده است 3و 6رتیب ت منظوربه). 1999
یک نیزدرصدي سطح زیرکشت اراضی کشاورزي18افزایش 

. اندیافتهطبیعی تغییر کاربري يهابوم نظاممیلیارد هکتار از 
موجب کاهش تنوع زیستی گردیده، بلکه تنهانههمین امر 

,Moran(ي غذایی را نیز تغییر داده است هازنجیرهساختار 

توزیع جغرافیایی جمعیت رو به رشد یکنواخت اما).2010
Vaccaroباشد (نمی & Norman, ) و در شرایط کنونی، 2008

بیشترین سهم از جمعیت دنیا را به توسعهدرحالکشورهاي 
). ضمن 2000درصد در سال 78اند (خود اختصاص داده

درصد از86، 2050شود در سال میبینیاینکه پیش
UNجمعیت جهان در این کشورها سکونت داشته باشند (

Population Division, این کشورها ،). بنابراین2001
تأمین نیازهاي جمعیت رو به رشد خود، منظوربهبایست می

وارد نمایند. همچنین طبیعیفشارهاي بیشتري را به منابع 
رشد جمعیت، کاهش درآمد و گسترش يهامؤلفهترکیبی از 

شود که فشارهاي وارده بر منابع شکننده و موجب میفقر
Agrawalاي این کشورها افزایش یابد (حاشیه & Gibson,

یافته، ). از سوي دیگر جوامع مرفه و کشورهاي توسعه1999
دارند. زیستیگیري از منابع انرژي و تمایل بیشتري به بهره

نابع آمریکایی از م- گیري یک شهروند اروپاییمیزان بهره
برابر بیشتر از یک شهروند هندي، گواتماالیی یا 25طبیعی، 

باشد یافته میساکنان دیگر کشورهاي کمتر توسعه
)Redclift, 1996; Wernick, تقاضا به همین دلیل،). 1997

,MEA(یافتهیشافزاگیري از منابع طبیعی براي بهره 2003 (
. شده استمنابع افزوده و بر شدت تخریب
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) و نحوه توزیع آن در 3نگاره وي دیگر، افزایش درآمد (از س
هاي اقتصادي و افراد مختلف، نقش میان کشورها، بخش

دارد طبیعیگیري از منابع مهمی در میزان تقاضا براي بهره
)MEA, ) 3نگاره ). روند تجارت جهانی و رشد فناوري (2003

Vaccaroبر محیط طبیعی دارد (یتوجهقابلنیز پیامدهاي 

& Norman, با افزایش نرخ رشد اقتصادي و چراکه). 2008
یابد و پیامدهاي ناشی از این فناوري، الگوي مصرف تغییر می

را دگرگون سازد.بوم نظامتواند تغییرات می
بسیاري از مطالعات نسبت به کهیدرحالاز سوي دیگر، 

هاي انسانی تأثیرگذار بر منابع طبیعی معرفی جداگانه سازه
همواره حاصل کارکرد بوم نظامنمایند، تغییرات اقدام می

عوامل چندگانه و متعاملی است که از سطوح مختلفی از 
عنوانبهاند. محیطی نشأت گرفتهزیست- هاي انسانینظام

در منابع طبیعی، یجادشدهاهاي نمونه؛ بسیاري از تخریب
د واسطه ترکیبی از عوامل مختلف که در طول زمان نموبه

یابند (همچون رشد جمعیت و تغییرات اقلیمی) و عواملی می
افتند (خشکسالی، جنگ و متناوب اتفاق میصورتبهکه 

,Young(اندشدهحاصلاقتصادي) بحران ). همچنین 2002
هاي هاي چندگانه اثرگذار بر تغییر منابع طبیعی حالتسازه

) 1از: اندعبارتدهند که مختلفی از برهمکنش را نشان می
موقت و در مقطع زمانی صورتبهها، ممکن است یکی از سازه

توانند در ها می) سازه2ها غلبه یابد؛ مشخص بر سایر سازه
کهينحوبهاي علّی با یکدیگر در ارتباط باشند. قالب زنجیره

هاي غیرمستقیم)، یک یا یک یا تعدادي از متغیرها (سازه
هاي مستقیم) را تحت تأثیر تعداد دیگري از متغیرها (سازه

صورتبهتوانند هاي مختلف می) سازه3دهند؛ قرار می
توانند هاي مختلف می) سازه4گري کنند؛ و مداخلهزمانهم

افزایی تأثیرگذار باشند همصورتبهدر ترکیب با یکدیگر و 
)MEA, ). در این میان، بررسی مطالعات موردي 2003

افزایی ، همکنشبرهمغالب دهد که نوعمختلف نشان می
& Geistباشد (هاي انسانی میحاصل از ترکیبی از سازه

Lambin, 2002.(

با تأکید طبیعیي حفاظت منابع ینهدرزمسیر تحول اندیشه 
بر سازه انسانی 

از شرایط بحرانی رفتبرونروند شتابنده تخریب منابع و لزوم 
ریزان، مختلف برنامههاي هاي گروهکنونی، همواره از نگرانی

گذاران و کاربران منابع طبیعی بوده است. در این سیاست

گري انسانی و نقش آن در تخریب منابع میان، افزایش مداخله
موجب گردیده که تبیین جایگاه انسان در حفظ طبیعی

در این ،منابع از اهمیت بسزایی برخوردار گردد. بنابراین
يینهدرزمحول اندیشه بخش از مقاله، به بررسی سیر ت

و » سنتی«هاي حفاظت منابع طبیعی در قالب اندیشه
است که در هر دوره، به ذکر. الزم شودپرداخته می» معاصر«

گیري از آن، نگرش در درك از منابع طبیعی و میزان بهره
خصوص نحوه تخریب و حفاظت از منابع و همچنین فعاالن 

نشانگر 1جدول د. باشنمدیریت منابع طبیعی متفاوت می
.باشداین دو دوره میهاي کلیديرخی ویژگیب

منابع طبیعیسنتی حفظ هاياندیشهدوره 
با صنعتی شدن و رویکرد کشورهاي اروپایی و این دوره، 

بوده استآمریکا به گسترش مناسبات اقتصادي همراه 
)Koch & Kennedy, از گیريبهره. همین امر نحوه )1991

. استنمودهدستخوش تحوالت شدید را منابع طبیعی
رشد جمعیت و نیاز فزاینده به غذا، لزوم افزایش چراکه

،فزون بر این. ه استتولید را محسوس ساختوريبهره
بیشتر از گیريبهرهرشد تکنولوژي، امکان کهیدرحال

,Moran(هنمودرا فراهم منابع طبیعی  فراوانی )، 2010
ونقلحمل، هاآنیمت بودن قهاي فسیلی و ارزانسوخت

آسان تولیدات کشاورزي و مواد خام به اقصی نقاط جهان 
. همین امر موجب افزایش روند استساخته یرپذامکانرا 

گردید. توسعهدرحالگذاري خارجی در کشورهاي سرمایه
به همراه ،شانیصنعترویکرد برخی کشورها به ،بنابراین

، توسعهدرحالرهاي غنی بودن منابع طبیعی برخی کشو
منابع از گیريبهرههاي سنتی که شیوههموجب گردید

افزایش سطح هرچنددگرگون شوند. در این میان،طبیعی 
زیرکشت محصوالت کشاورزي، بهبود آبیاري به مدد 

و هاتکنولوژي و احداث سد بر روي رودخانهسطح ارتقاي
ید ي شیمیایی موجب افزایش تولهانهادهاز گیريبهره

Steffen(گردیده  et al., اي هاي فزایندهاما هزینه،)2004
را از طریق کاهش کیفیت خاك، کاهش تنوع زیستی، 

زیستمحیطو هاانسانبه هوا و آبافزایش آلودگی
,Pretty(ه استتحمیل نمود است کهیحال). این در 2002

» طبیعی«فرایندي عنوانبهحاصلهمحیطیزیستتغییرات 
در ي انسانی هافعالیتکه مستقل از شدهگرفتهر در نظ
,GACGC(استگیريشکلحال  1993 .(
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حفاظت از منابع طبیعیيینهدرزمسیر تحول اندیشه -1جدول 
هاياندیشهابعاد

معاصرسنتی
کننده و بحرانی نگراننامناسبوضعیت منابع طبیعی

اسب با شرایط و ظرفیت منابع طبیعیدر تننامحدود گیري از منابع میزان بهره

توان از طبیعت پایدار و بادوام است و به هر نحو میدرك از منابع طبیعی 
آن بهره گرفت. 

تواند شکننده یا بادوام باشد. این امر به طبیعت می
وابسته است. بوم نظامرابطه انسان و 

آمیز  دگرایانه، باتقوا و احترامخرکشی نابخردانه از منابع بهرهرفتار مردم با طبیعت 

حال مدیر و یندرعو بوم نظامناپذیر از ی جداییجزئبوم نظامسلطه بر بوم نظامنقش انسان در 
حافظ منابع 

گرایی سوء مدیریت کاربران و حاکمیت دیدگاه فایدهعلت اصلی تخریب منابع
تکنولوژیک 

ناسب و هاي نامگذاريها، سیاستسوء مدیریت دولت
اعمال قوانین ناکارآمد 

رویه جمعیت، رشد شهرنشینی، تغییر افزایش بیعوامل اثرگذار بر تخریب منابع 
نگريماندگی، جهل و عدم آیندهفرهنگی، عقب

گیري از توزیع نامناسب منابع، فقر اقتصادي، بهره
رویه جمعیت هاي نامناسب، رشد بیتکنولوژي و نهاده

وري حفظ منافع انسانی همچون افزایش تولید و بهرهابع طبیعی هدف از حفاظت من
اقتصادي 

هاي منابع از طریق حفظ توأم منافع انسانی و ارزش
بوم نظام-تأکید بر رابطه انسان

راهکارهاي جلوگیري از تخریب منابع 
محیطی، فشارهاي گیري از رویکردهاي زیستبهره

هاي گیريطبیعی و اجتماعی و تأکید بر تصمیم
متمرکز   

-هاي اجتماعی مبتنی بر رابطه انسانتأکید بر ارزش
مشارکتی گیري، تکثرگرایی و تصمیمبوم نظام

رویکرد بیولوژیک و مدیریت مهندسی منابع از طریق رویکرد غالب در حفاظت منابع 
علوم فیزیکی و تجربی 

اقتصادي، -اي از رویکردهاي اجتماعیمجموعه
بیولوژیکی - فیزیکی

ی مشارکتی و به صورتاي مردم محلی و افراد حرفهیده فنی دآموزشاي و افراد حرفهمدیران منابع طبیعی 
تعاملی

دیدگاه در خصوص نقش مردم محلی در 
حفاظت منابع 

گیري عقالیی و عامل اصلی مانعی براي بهره
عی عاملی اساسی براي حفظ منابع طبیکننده منابع طبیعیتخریب

سیستمی، مشارکتی یی، جزءنگريگرامثبتمحیطی چارچوب پژوهش زیست
هاي جمعی نگرش نسبت به نقش کنش

مثبت، ضروري و خردگرایانهنظمی منفی، غیرضروري و عاملی براي ایجاد بیدر حفاظت منابع 

نقش تکنولوژي در مدیریت منابع طبیعی
کننده جبرانگیري از منابع،کننده فرایند بهرهتسهیل

خسارات انسانی وارده بر منابع و خنثی نسبت به 
فرهنگ و ایدئولوژي 

کننده گیري از منابع، تعدیلکننده فرایند بهرهتسهیل
یري منابع و متأثر از فرهنگ و کارگبهتقاضا براي 

ایدئولوژي 

د کـه در ایـن   موجب گردیـ منابع طبیعی نگرش ابزاري به 
خــدمات و کاالهــایی تــأمینواســطه دوره، منــابع تنهــا بــه

ــون ــاج  همچ ــایر مایحت ــکار، آب و س ــوب، ش ــازموردنچ ی
قـرار گیرنـد. ضـمن اینکـه حاکمیـت      موردتوجـه هـا انسان

,Martenادراکــات مبتنــی بــر پایــداري و دوام طبیعــت (

فـراهم نمـود کـه بـه     هـا انسـان ) این امکان را بـراي  2008
دام نماینـد. بـر   اقمنابع طبیعی از یختهافسارگسگیريبهره

از گیـري بهرهبراي هاانسانتا زمانی که ،اساس این دیدگاه
کنند، از علم و تکنولوژي مناسب استفاده میمنابع طبیعی 

Ahmadvand(باشندمینیازهاي خود تمامتأمینقادر به 

& Karami, ي انسـانی  هـا فعالیـت کـه یدرصـورت ) و 2007
ــب  ــوم نظــامموجــب تخری ــاب ــيه ــم، طبیعــی گردن د، عل

ـ توانمیتکنولوژي و دیگر دستاوردهاي انسانی  منظـور  هند ب
,Martenجبران این خسارات بکار گرفته شوند ( 2008.(

بر طبیعت هاانساندر این دوره، تالش براي افزایش سلطه 
منـابع  زوال يینـه درزمنگرانـی  هرگونـه موجب گردید که 

ردد نـوعی بـدبینی تلقـی گـ    منزلـه بهو تخریب آن طبیعی 
)Foltz, بـا تنهـا  منـابع طبیعـی   حفاظـت  ،بنابراین).2002
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هـاي افـزایش تولیـد و بـازدهی     فراهم ساختن زمینههدف
Kennedyقـرار گرفـت (  موردتوجـه اقتصـادي   & Koch,

، منـابع طبیعـی  از گیـري بهـره هاي انسـانی  ) و جنبه2004
اقتصادي نادیده انگاشته شـد.  -یا توسعه اجتماعیهاارزش

ــه همــی ــا گســترش صــنعتی ب ــل ب شــدن و انقــالب ن دلی
موردتوجـه کشاورزي، تکریم طبیعت نیز به میزان کمتـري  

قرار گرفت و احساس مسـئولیت در قبـال طبیعـت، جـاي     
,Martenاز آن داد (کشیبهرهخود را به استثمار و  2008.(

شـده یـین تعهـاي  مشـی ها و خـط گذاريسیاستهمچنین 
گرایـی فایـده «بـر اسـاس   منابع طبیعـی  حفاظت منظوربه

بود کـه در آن  » )Technocratic utilitarianism(گرایانهفن
Lachapelleبرتـري داشـتند (  هاارزشعلم و کارآیی بر  et

al., ــه  نظــرانصــاحب). برخــی 2003 ــد ک ــن باورن ــر ای ب
به پیشرفت توانمیدستاوردهاي این تفکر که از آن جمله 
ــراکم ســرمایه   ــوژي، ت ــده تکنول ــدي و نوســازي فزاین تولی

,Altieri(نمـود کشاورزي اشـاره  ، از عوامـل اصـلی   )1992
. شـود میمحسوب منابع طبیعی کشورها اثرگذار بر تخریب 

نیافتگی کشورهاي جهـان سـوم   ي ناشی از توسعههاویژگی
هاي غـذایی، کمبـود مسـکن و انـرژي،     مانند فقر، نارسایی

اعی اجتمـ -رشد فزاینـده جمعیـت و دوگـانگی اقتصـادي    
)Rezaei-Moghaddam & Karami, ) نیز بـر دامنـه   2006

افزوده است.منابع طبیعی ي هاتخریب
منـابع  ریـزي و مـدیریت   از سوي دیگر در این دوره، برنامـه 

)Synoptic approach(بر اساس رهیافـت اجمـالی  طبیعی 
. در ایـن رهیافـت کـه بیشـتر بـر      ه اسـت گردیدریزيطرح

,Winter(اسـت متمرکـز  منـابع طبیعـی  زیستیمدیریت 

فعـالیتی مهندسـی در نظـر    مثابـه بـه ریـزي  )، برنامه1997
گیردمیقرار موردتوجهو این فرض اساسی شودمیگرفته 

مسـائل ، از تخصـص فنـی الزم بـراي حـل     ریزانبرنامهکه 
هــا و عالیــق تمــام مــردم . همچنــین خواســتهنــدبرخوردار
هادهـاي دولتـی   ی که توسط نریزانبرنامهو باشدمیهمسان 

باشـند مـی اند، نماینده عالیق عمـومی  به استخدام درآمده
)McGarity, و هــدایت ریــزيبرنامــه، رویــنازا).1990

،در انحصـار دانشـمندان  منابع زیسـتی  حفاظتيهابرنامه
,Winter(بـود متخصصـان  و کارشناسان فنی ) تـا از  1997

ـ  این طریق خواسته منـابع  ا ها و عالیق عمومی در ارتبـاط ب
در شـده انجـام ي هـا فعالیـت هرچنـد گردد. تأمینطبیعی 

همواره با اسـتقبال مردمـی   منابع طبیعی راستاي مدیریت 

اي مواقـع زمینـه افـزایش تضـاد     و در پـاره شدمواجه نمی
ــراهم مــی ــا اجتمــاعی را ف ــذارانسیاســتســاخت، ام و گ

ــه ــزانبرنام ــارکت و     ری ــه مش ــبت ب ــی نس ــی منف نگرش
منابع م و نهادهاي سیاسی در امر مدیریت مردگريمداخله
Lachapelleداشتند (زیستی et al., ) و بر ایـن بـاور   2003

بـا  بایستمینمنابع طبیعی ي مدیریت هافعالیتبودند که 
هاي اجتمـاعی جوامـع انسـانی تلفیـق شـوند، مگـر       پویایی

اي جز در نظر گرفتن مالحظـات اجتمـاعی در   که چارهاین
بنابراین ایـن  وجود نداشته باشد. ع طبیعی منابامر مدیریت 

افراد هرگز از فرایندهاي مشارکت مردمی در امـر مـدیریت   
,Winter(کردنـد  استقبال نمـی منابع طبیعی  ایـن  ).1997

مـوانعی بـراي   مثابهبهجوامع محلی را ساکنان ،ریزانبرنامه
شـمردند یبرماز منابع » عقالیی«یافته و سازمانگیريبهره

ي حفاظـت  هـا فعالیتقد بودند که مشارکت مردم در معتو 
ه و فعـالیتی  گردیـد مـی نظموجب ایجاد بـی منابع طبیعی 
ــروري  ــتغیرض Lachapelle(اس et al., ــاآن). 2003 ه

یـا  هاي طبیعـی عرصهدر مدیریت هاانسانافزایش مداخله 
منـابع  ریـزي حفاظـت   افزایش دخالـت سیاسـی در برنامـه   

ی از پیامدهاي نامطلوب دنیاي مدرن عنوان یکرا بهطبیعی 
افزایش ترافیک و آلودگی هوا همچونپایه پیامدهایی و هم

Kennedy(پندارندمی & Koch, ) و به همـین دلیـل   2004
و اجتماعــات محلــی امتنــاع هــاانســاناز جلــب مشــارکت 

. ورزندیم
منـابع  ، حفاظـت  ریـزان برنامـه و گذارانسیاستکهیدرحال

قـرار  موردتوجـه افـزایش تولیـد پایـدار    فباهـد را طبیعی 
مـردم محلـی بـه ایـن منـابع و      ازحدیشب، اتکاي دهندمی

منـابع  نامحـدود و نـامعقول از   گیـري بهرهتالش آنان براي 
. ه است، دسترسی به اهداف مربوطه را دشوار ساختطبیعی
منـابع  ي حفاظـت  هـا فعالیتتضاد آشکاري میان ،بنابراین
داردمـردم محلـی وجـود    يهـا اسـته خوو نیازها و طبیعی 

)Agrawal & Gibson, 1999  .(

)یشیبازاند(منابع طبیعیمعاصر حفظهاياندیشهدوره
و ، انقـالب سـبز  پیامدهاي نامطلوب ناشی از صنعتی شدن

تغییر اقلـیم،  همچونمنابع طبیعی نامحدود از برداريبهره
ي هـا جنگـل از بین رفتن تنوع زیستی، از بین رفتن سریع 

Steffenاي، افزایش بحـران منـابع آب (  حاره et al., 2004 (
هاي مربوط به رابطه انسان بـا  موجب شده که تمامی جنبه
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Turner(گردیدهدگرگونبوم نظام et al., ) و بحـران  1990
تهدیدي جدي تلقی شـود.  عنوانبهزیستیسابقه منابع بی
ه جهـان در  بر این باورند کـ نظرانصاحببرخی کهينحوبه

Giljumآسـتانه اتمـام منـابع طبیعـی قـرار دارد (      et al.,

هــاي در دوره قبــل، فراوانــی ســوختکــهیدرحــال). 2011
فسیلی امکان عرضه و انتقال تولیدات کشـاورزي بـه نقـاط    

ساخت، در حـال حاضـر محـدودیت    دست را فراهم میدور
ــه طراحــی مجــدد   شــدید ســوخت ــاز ب ــاي فســیلی، نی ه

و ایجـاد ارتباطـات مسـتقیم میـان     لید غـذا ي توهاسیستم
سـازد مـی کننـدگان را محسـوس   تولیدکنندگان و مصـرف 

)Moran, منـابع  ي حفاظـت  هـا فعالیـت ). مروري بـر  2010
نشـانگر آن اسـت   نیـز در چند دهه اخیرشدهانجامطبیعی 

منـابع  در خصـوص مـدیریت   شدهانجامهاي ریزيکه برنامه
شدهگرفتهو اهداف در نظر دانشدهبا بحران مواجه طبیعی 

Lachapelle(انـد قرارگرفتـه یـد تردمـورد  et al., 2003 .(
در راستاي حفاظت شدهانجامي هافعالیتاغلب کهينحوبه

و توانـایی  باشدمیبا نارضایتی عمومی همراه منابع طبیعی 
یـر غي هـا برنامـه براي ملزم ساختن شهروندان بـه  هادولت

است محدودشدهمنابع طبیعی ظت توسعه و حفایمشارکت
)Agrawal & Gibson, 1999  .(

ي هافعالیتپیامدهاي ناشی از يینهدرزمافزایش آگاهی 
ي پساماده گراییهاارزشو ظهور منابع طبیعی انسانی بر 

)Post- materialism(و رفتارهاي هانگرشهمچون
,Martenمبتنی بر لزوم تکریم طبیعت (محیطیزیست

تمرکز بر افزایش کیفیت زندگی، رویکرد به و)2008
,Inglehart(منابعاز گیريبهرهآمیز هاي مسالمتروش

Kennedy(بوم نظام- بر رابطه انسانتأکید) و 1991 &

Koch, 2004; Moran, قرار داده است. موردتوجه) را 2010
در یجادشدهادوره قبل که در آن تغییرات برخالفبنابراین 
ي هافعالیتفرایندي طبیعی و مستقل از عنوانبهبوم نظام

منابع پذیري تأثیر، در این دوره بر شدانسانی قلمداد می
,GACGCشده (تأکیداز رفتارهاي انسانی طبیعی  1993 (

و اعتقاد بر این است که تفکرات دوگانه مبنی بر جدایی 
، موجب افزایش روند بوم نظامهاي درونی انسان از پویایی

و قرار گرفتن جوامع انسانی در معرض طبیعیي هاتخریب
طبیعتروابط انسان با ،ریسک گردیده است. بنابراین

سازي مجدد قرار گیرد. و مفهومبازاندیشیمورد بایستمی
از طبیعت قلمداد شوند یجزئهاانسانکهينحوبه

)Moran, در هاانساندرك). همین امر موجب تغییر 2006
دیده است. در حال حاضر اعتقاد بر گرطبیعتخصوص 

د شکننده یا بادوام باشد. این توانمیطبیعتاست که این
ادراك، بر این مبنا استوار است که طبیعت توازنی حساس 

در شدیدنسبت به ایجاد تغییرات هاانساندارد و تا زمانی که 
اقدام نکنند، هاآنکاري شرایط طبیعی و دستهابوم نظام
یحالها و نیازهاي آنان است. این در خواستهتأمینقادر به 
را تا بدان جا تغییر دهند که بوم نظامهاانساناگر است که

نیازهاي تأمین، طبیعت قادر به آن مختل شودکارکرد صحیح 
,Marten(باشدمیبشري ن 2008 .(

افزایش همچوندر دوره قبل، عواملی کهیدرحال،همچنین
منابع علل اصلی تخریب عنوانبهافتگی نیجمعیت و توسعه

هايشدند، در این دوره بر نقش انقالببرشمرده میطبیعی 
منابعي انسانی در تخریب هافعالیتو و کشاورزي صنعتی 

همچونهایی گردیده و عالوه بر عوامل مذکور، جنبهتأکید
ي نامناسب، توزیع نامناسب هانهادهو ياورنفاز گیريبهره

منابع هاي کنندهفقر اقتصادي نیز در زمره تخریبمنابع و 
در این دوره، کاهش فزون بر این. شوندمیقلمداد طبیعی
یجادشدهاو تغییرات منابع طبیعیي حفاظت هابرنامهکارایی 

و هادولتسوء مدیریت همچونبه عواملی بوم نظامدر 
يینهدرزماجراشدهي هابرنامهها و ناکارآمدي سیاست

Patterson(شودمینسبت داده منابع طبیعییت مدیر &

Williams, 1998; Kennedy & Koch, کهينحوبه). 2004
هايگذاريسیاستین و انجام هاي باال به پایتبعیت از رهیافت

در سطوح ملی و نادیده انگاشتن منابع زیستیحفاظت 
Agrawalشرایط محلی ( & Gibson, 1999; Vaccaro &

Norman, و مجریان از ریزانبرنامه)، ضعف آگاهی 2008
ي هاارزشصرف بر تأکیدو زیست محیطهاي محلی کاربري

Vaccaro(هاآنطبیعی  & Norman, یرغ)، اجراي 2008
Agrawal(هابرنامهو سازماندهی نامطلوب اثربخش &

Gibson, ها از و تالش براي نظارت و کنترل طرح،)1999
Sivaramakrishnanطریق مراکز شهري ( & Vaccaro,

منابع گیرانه در امر حفاظت )، اعمال قوانین سخت2006
Vaccaro(طبیعی & Norman, ) و فقدان 2008

Agrawalگزیدارهاي معیشت براي مردم محلی ( &

Gibson, ییناکارابر مؤثرعوامل ینترمهمازجمله) 1999
ي اهدههدر زیستیي حفاظتی و تخریب منابع هابرنامه

.اندشدهبرشمرده گذشته 
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برخی مطالعـات بـر وجـود رابطـه میـان      تأکیداز سوي دیگر، 
ي حفـاظتی و ادراکـات   هافعالیتنتایج و بروندادهاي حاصل از 

کـه بـر نیـاز بـه     هحفاظت موجب گردیـد يینهدرزماجتماعی 
ــازتعر هــاي جــامع و گزینــی، نظــارت و همکــاري، هــدفیفب

شــود تأکیــدابع طبیعــی منــحفاظــت يینــهزمدرگســترده 
)Radulescu, ). بــدین ترتیــب بــر ایــن واقعیــت صــحه 2012

منـابع طبیعـی   ي حفاظت هافعالیتکه موفقیت شدهگذاشته
در گروي در نظر گـرفتن زمینـه اجتمـاعی و مشـارکت آحـاد      

,Brownاست (مردم اسـت  ایناعتقاد بر ). در این دوره، 2003
، غیرقابـل تغییـر و ذاتـی    ي ثابتهاارزشاز طریق بوم نظامکه 

ي هـا ارزشدر راسـتاي  منابع طبیعـی  ، بلکه دشومیمدیریت ن
گـردد میمدت و بلندمدت اجتماعی اداره متعدد، متنوع، کوتاه

)Kennedy & Thomas, . بــه همــین دلیــل، مفهــوم )1995
ي اجتماعی متعـدد  هاارزشدر راستاي منابع طبیعی مدیریت 
Agrawal(استیافتهگسترشو متنوع  & Gibson, ) تـا  1999
ــامتمـــامی  ــانظـ ــادي و- ي اجتمـــاعیهـ فرهنگـــی، اقتصـ

منــابع زیســتیسیاســی/ قــانونی مختلفــی کــه بــر مــدیریت  
ي حفاظتی مشـارکت  هابرنامه، در تدوین و اجراي ندگذارتأثیر

Kennedyنماینـد (  & Koch, همچنـین در ایـن دوره،  ). 2004
ـ  منابع طبیعیمدیریت  اي از ا مجموعـه گسـترده  در انطبـاق ب

ــاارزش ــام- ي انســانیه ــوم نظ ــه ب ــیدر نظــر گرفت ــودم . ش
بلکـه  شـود میتأکیدطلبی انسانی منفعتبر تنهانهکهينحوبه

ي هـا برنامهدر نیز بوم نظامروابط زیستی موجود میان انسان و 
Koch(گیــردمــیقــرار موردتوجــهاظــت حف & Kennedy,

1991  .(
منـابع طبیعـی   معاصر، مدیریت مطلـوب  يهااندیشهبر مبناي 

هاي اجتماعی پویـا و  و قضاوتهاارزشمستلزم در نظر گرفتن 
Agrawal(باشـد میي مختلف ذینفعان هاگروهغالباً متناقض 

& Gibson, ). بدیهی است در چنین شـرایطی، پـذیرش   1999
، بـه  منـابع طبیعـی  حفاظتریزانبرنامهاین دیدگاه سنتی که 

تمام مردم اشراف کامـل دارنـد، چنـدان    يهااستهخوعالیق و 
Lachapelle(باشـد مـی معقول ن et al., ریـزي  ) و برنامـه 2003
صـورت گیـرد کـه    ياگونهبهبایستمیمنابع طبیعی حفاظت

هـاي اجتمـاع باشـد. در ایـن     هـا و خواسـته  تالشیرندهدربرگ
دیدگاه اعتقاد بر این اسـت کـه تنـوع اهـداف، کـاهش توافـق       

دودیت منـابع و زمـان،   بر روي روابط علت و معلولی، محعلمی
ساختاري در دسترسی به اطالعـات  و نابرابريفقدان آگاهی

,Ludwigو توزیـع قـدرت سیاسـی (    2001; McCool &

Guthrie, مرتبط مسائل) به همراه افزایش پیچیدگی 2001
منـابع  هـاي سـنتی مـدیریت    ، کارایی مدلزیستمحیطبا 

گیـري بهرهداده است. در چنین شرایطی را کاهشزیستی
ــهاز  ــاعیايمجموعـ ــاي اجتمـ ــادي، -از رویکردهـ اقتصـ

,Moranبیولوژیکی (-فیزیکی بـر تفکـرات   تأکیدبا )2010
Agrawalاجتمـاعی (  & Gibson, 1999; Brown, 2003;

Patterson & Williams, 1998; Radulescu, 2012 ،(
Kennedyسیسـتمی و تعـاملی (   & Koch, تنهـا نـه ) 2004

و حـل تضـادهاي   منـابع طبیعـی   موجب کاهش ناپایداري 
حفاظـت  ریـزان برنامهاجتماعی موجود میان مردم محلی و 

Rammel(شـود مـی منابع طبیعی  et al., بلکـه بـا   )2007
زیسـتی منابع ي کنونی مدیریت هاگزینهایجاد توازن میان 

Kennedyو گزیــدارهاي آینــده پایدارســازي منــابع ( &

Koch, روي تـــري را پـــیشهـــاي روشـــنافـــق)2004
قـرار  هـا بوم نظـام و منابع طبیعیهاي حفاظت ریزيبرنامه

منابع طبیعـی  فاظت ، حعاصرماندیشه. بنابراین در دهدمی
ــرو ــارکت در گ ــروهمش ــاگ ــانی ه ــف انس ــتي مختل و اس

و ریـزي طـرح قـادر بـه   ییتنهابهریزانبرنامهکارشناسان و 
توجـه بـه   بر این مبنا، . باشندنمییي حفاظتاهبرنامهتحقق 
ي مختلـف ذینفعـان و جلـب    هـا گـروه هـا و نیازهـاي   خواسته

تنهـا راه دسـتیابی بـه اهـداف حفاظـت      هـا آنمشارکت فعال 
.  باشدمیمنابع طبیعی پایدار 

، نیازمنـد  معاصـر هـاي اندیشـه رویکـرد بـه   با توجه بـه اینکـه   
ی تـدوین و اجـراي  هـاي کنـون  ازاندیشی اساسـی در جریـان  ب

، علیـرغم گذشـت   باشـد مـی منابع طبیعیحفاظت ي هابرنامه
ــد ــه ینچن ــن اندیش ــرح ای ــه از ط ــر و  ، ده ــه نش ــوز دامن هن

.باشدمیاین تفکرات محدود یريکارگبه

بوم نظام- مدیریت سیستمی نظام اجتماعی
گیريبهرهو تالش براي نگریدهفاهاي حاکمیت دیدگاه
سازگار نسبت به هاانسانوجب گردیده که مابزاري از طبیعت

با نیازها و اهداف خود اقدام مختلفيهابوم نظاميساز
مربوطه در تناسب يهابوم نظامهرچنددر این میان، نمایند.

و از سازگاري نسبتاً باالیی با ییریافتهتغبا نیازهاي انسانی 
گاري ، اما سازاندگردیدهي اجتماعی کنونی برخوردار هانظام

,Marten(انددادهازدستهابوم نظامسایر خود را با  2008 .(
در هابوم نظامپایداري و بقاي است کهیحالاین در 

)Functional integrity(، به تمامیت کارکرديمدتیطوالن
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,Thompsonوابسته است (هابوم نظامسایر  ) و 1997
ختل گردد، مهابوم نظامارتباطات موجود میان کهیدرصورت

پایدار از گیريبهرهبنابراین .باشندنمیقادر به کارکرد مطلوب 
هاي درونی ، در گروي شناخت وابستگیمنابع طبیعی

,Marten(بوم نظامي اجتماعی و هانظام ) و ظرفیت 2008
Gunderson(باشدمییازموردنخدمات تأمینبراي هاآن &

Holling, گرایانه و فننگریدهافدر دیدگاه آنچهاما ).2002
ي هانظامروابط درونی میان ، نفی قرارگرفتهموردتوجه

اثربخشی تنهانهکهينحوبهاست. بوم نظاماجتماعی و 
منابع ي مختلف انسانی در مقوله حفاظت هاگروهمشارکت 
نادیده انگاشته شده، بلکه از رابطه موجود میان طبیعی 

گردیده است. همین نیز غفلتمنابعمعیشت و رفتار حفظ 
منابع طبیعی ي مدیریت هابرنامهامر موجب کاهش کارایی 

استمرار ناکامی نهادهاي دولتی از سوي دیگر، گردیده است. 
گیري موجب تغییر جهتزیستیي هاتخریبدر امر کاهش 

در رویکردي انقباضی وابعاد انسانی نگردیدهيسوبههابرنامه
گیريبهرهممنوعیت نسبت به محدودیت وشدهتالش 

اقدام شود که از آن زیستمحیطساکنان جوامع محلی از 
ملی نمودن مراتع، يینهدرزمبه تصویب قوانین توانمیجمله 
و منابع آب در برخی کشورها اشاره نمود. این در هاجنگل

معاصر، افراد محلی در هاياندیشهبر اساس است کهیحال
.   شوندمیقلمداد منابع طبیعیزمره مدیران و حافظان اصلی 

بر وجود رابطه مستقیم میان تأکیدمعاصر، با هاياندیشه
رفتار حفاظت منابع، و معیشت محلی باهاارزشفرهنگ، 

تالش دارند بر توانایی مردم محلی بر حفاظت اثربخش منابع 
با صحه گذاشته و هاآنمتوازن و متعادل از گیريبهرهو 

، بوم نظام- موجود میان نظام اجتماعیبر رابطه تأکید
)Flexible governance(یرپذانعطافهاي مدیریت شیوه

)Olsson et al., )Coadaptation(هم سازگار) و 2004
)Marten, هايرهیافترا جایگزین منابع طبیعی ) 2008

با پویایی و تغییر زمانهمکهينحوبهناکارآمد کنونی سازند.
ي انسانی نیز دستخوش تغییر گردند هانظام، بوم نظام

)Berkes et al., تا از این طریق نظام اجتماعی، )2003
را فراهم بوم نظامموجبات اختالل در کارکردهاي ضروري 

. از ننمایدرا محدود منابع طبیعی و ظرفیت بازآفرینی نساخته
براي بوم نظامکه توجه به ظرفیت همان اندازهسوي دیگر، به 

از اهمیت برخوردار است، تمرکز یريپذیدتجدنیازها و تأمین
موردتوجهبایستمیبر قابلیت و ظرفیت بازآفرینی انسانی نیز 

,Thompsonقرار گیرد ( ي اجتماعی و هانظامبنابراین). 1997
تغییر نموده و تکامل زمانهمصورتبهبایستمیهابوم نظام
,Martenیابند ( ندیشی و شناخت نظام ، بازاروینازا). 2008

براي هاآن، اجزاي مربوطه و روابط میان بوم نظاماجتماعی، 
الزامی است. منابع طبیعی حفظ 

رابطه نظام يینهدرزمبررسی سیر تحول تفکرات 
، حاکمیت درگذشتهکه دهدمینشان بوم نظام- اجتماعی

موجب ،منابع طبیعیسنتی بر فرایند حفاظت هاياندیشه
بوم يسازگار سازبر طبیعت و هاانسانگري سلطهافزایش 

کهينحوبههاي انسانی گردیده است. با خواستهنظام
و تالش براي کنترل و تغییر » انقالب سبز«گیريشکل

با بوم نظاممنطبق ساختن منظوربهمحیط طبیعی 
هاي انسانی (که ضرورتاً فراتر از نیازها بودند)، موجب خواسته
هاي شیمیایی کشعلفاز کود، سموم و گیريبهرهافزایش 

مدت رویکرد به این تفکر، در کوتاههرچندگردیده است. 
، اما نادیده چون افزایش تولید را همراه داشتهمنافعی هم

در بلندمدت، زمینه بوم نظام- انگاشتن رابطه نظام اجتماعی
، ناپایداري، فقر و ناامنی غذایی منابع طبیعیافزایش تخریب 

، رسدمیبه نظراست کهیحالرا فراهم ساخته است. این در 
بوم تمرکز اندیشه معاصر بر وابستگی کامل نظام اجتماعی و 

این دو نظام سازي سازگارتالش براي همهمچنین و نظام
ي کنونی و هاتخریبد از روند شتابنده توانمی)4نگاره (

معیشت و غذا بکاهد. گسترش ناامنی
عنوانبهنیز هاانسانبر اساس دیدگاه معاصر، فزون بر این

Kennedy(شوندمیمحسوب بوم نظاماز یجزئ & Koch,

د نقش مخربی بر توانمیهاآن) و کارکرد نامناسب 2004
داشته باشد. بدیهی است منابع طبیعی قدرت بازآفرینی 

برقرار بوم نظاممل مناسبی با ند تعاتوانمیدر صورتی هاانسان
نیازهاي اي از الزامات و پیشنمایند که مجموعه پیچیده

مهیا بوده و از دانش و انگیزه الزم هاآناجتماعی و روانی براي 
برخوردار باشند منابع طبیعی ي حفاظت هافعالیتبراي انجام 

)Thompson, در نگرشی سیستمی، مدیریت ،). بنابراین1997
مستلزم در نظر گرفتن اجزاي مختلف نابع طبیعی ممطلوب 

تا استهاآنهاي میان نظام اجتماعی و ارتباطات و وابستگی
بوم از کارکرد مناسب ،در هر جزءیازموردنجاد تغییرات با ای

). 4نگاره و نظام اجتماعی اطمینان حاصل شود (نظام
یا ، تغییر در هر یک از دو نظام اجتماعی4بر مبناي نگاره 

، پیامدهاي مستقیمی بر دیگري خواهد داشت. بوم نظام
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این نگرش سیستمی در میان کهیدرصورتبنابراین 
ریزان و کاربران منابع تقویت گردد هاي مختلف برنامهگروه

هرگونهو ذینفعان مختلف بر این امر اذعان یابند که 
مدت کشی از طبیعت، پیامدهاي طوالنیتخریب و بهره

ذیري بر نظام اجتماعی خواهد داشت، آنگاه انتظار ناپجبران

هاي انسانی براي حفاظت منابع طبیعی رود که تالشمی
قرار گیرند. این امر بدان موردتوجهبه میزان بیشتري 

بوم - مفهوم است که مدیریت سیستمی نظام اجتماعی
بوم نظامبایست جایگزین شیوه کنونی مدیریت مینظام

گردد. 

,Marten(برگرفته از بوم نظامنظام اجتماعی و کنشبرهم-4نگاره  با تغییرات)2008

فرهنگ و حفاظت منابع طبیعی
بوم نظام- که مدیریت سیستمی نظام اجتماعییدرحال

راهکاري مناسب براي بهبود حفاظت منابع طبیعی عنوانبه
این چالش مطرح کنش گرا، در نگرشی شدهگرفتهدر نظر 

توان زمینه تحقق این رویکرد که چگونه میباشدمی
دستیابی به این مهم، ازآنجاکهسیستمی را فراهم نمود. 
بر حفظ منابع طبیعی مؤثرهاي مستلزم در نظر گرفتن سازه

ي ینهدرزم، شدهسادهباشد، نسبت به ارائه مدلی مفهومی و می
هاي هاي اثرگذار بر مدیریت منابع و روابط و برهمکنشسازه

). بر مبناي این 5اقدام شده است (نگاره هاآنموجود میان 
هاي ها و بحراناي از محدودیتکه با مجموعهبوم نظاممدل، 

باشد، بستر حیات اجتماعی را مواجه میبشر سازطبیعی و 
، از بوم نظامها نیز در تعامل مستمر با سازد. انسانفراهم می

تهدیدها و هاي کنونی و آتی منابع و نیز ظرفیت
تمام هرچندشوند. بنابراین رو آگاه میهاي پیشمحدودیت

هاي ها و محدودیتموجودات زنده تحت تأثیر بحران
گیرند، اما نوع و ماهیت قرار میبوم نظامیجادشده در ا

متفاوت است. بدین ترتیب، بوم نظامتأثیرپذیري از تغییرات 
مدانه نسبت به ی آگاهانه و عابه صورتها که انسانیدرحال

کنند، رفتارهاي حفاظت یا تخریب یا بهسازي منابع اقدام می
باشد. به همین دلیل تخریب منابع سایر موجودات غریزي می

اخالقی و ایدئولوژیک در قبال منابع طبیعی و ازنظرها انسان
باشند. این امر بخصوص در حفظ و حراست از آن مسئول می

کننده طبیعی بحرانی و نگرانشرایط کنونی که وضعیت منابع
) و 4(نگاره بوم نظامي با هم سازگار) و 2و 1هاي بوده (نگاره

ناپذیر ) اجتناب1گیري محدود از منابع طبیعی (جدول بهره
نماید، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، با توجه می

تواند موجبات تغییر محیطی میبه اینکه افزایش آگاهی زیست
گیري از منابع را ر نظام اجتماعی و کاهش تقاضا براي بهرهد

,Martenفراهم سازد ( به بایست ایجاد آگاهی )، می2008
بر اساس هرچندقرار گیرد. موردتوجهی جدي صورت

هاي پیشین، عواملی همچون شدت یافتن پژوهش
گرایی گیري ارزشی از مادههاي طبیعی و تغییر جهتتخریب

,Inglehartرایی (گبه پسا ماده ) موجب افزایش آگاهی 1991
Commission of theمحیطی گردیده است (زیست

European Community, )، اما همچنان بسیاري از 1992
محیطی مناسب افراد جامعه فاقد دانش و آگاهی زیست

باشند گیري از منابع طبیعی میي میزان و نحوه بهرهینهدرزم
یاز در خصوص ارتقاي سطح دانش دنموربایست اقدامات و می

و آگاهی عمومی صورت گیرد.  
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,Karamiزیست (بر حفظ محیطاثرگذارهاي مدل مفهومی سازه-5نگاره  با تغییرات)1999

اي بـه کـاربرد دانـش در    توجـه ویـژه  بایسـت می، فزون بر این
Daleمعطـوف گـردد (  منـابع طبیعـی   مدیریت  et al., 2000;

Walker et al., انواع مختلفـی از اطالعـات  کهينحوبه). 2002
و نـوین دانـش  همچـون ي دانشی مختلف هانظامو ترکیبی از 

قـرار گیرنـد   اسـتفاده مـورد منـابع طبیعـی   بومی در مدیریت 
)Berkes & Jolly, 2001; Gadgil et al., هـا بررسـی ). 2003

ا سـاختاره يینـه زمدردانش بـومی  کهیدرحالدهدمینشان 
، یا منـابع خـاص غـذا و نحـوه اسـتفاده از آن      هاگونههمچون(

، این نـوع دانـش   باشدمیغنی )ي مختلف مردمهاگروهتوسط 
در ارائـه خـدمات حیـاتی بـراي     بوم نظامدر خصوص ظرفیت 

و بازخورهـاي  هـا بـوم نظـام  توسعه اجتماعی یا نحوه مدیریت 
هـاي  انـش نارسا و ناتوان است. از سوي دیگر، د،محیطیزیست

هـاي  پویـایی يینهدرزمتجربی نیز بندرت شناخت مناسبی را 
زمـانی و  هـاي مقیاسیانمیا برقراري ارتباط بوم نظامپیچیده 

Olsson(دهندمیمکانی در اختیار قرار  et al., ). همـین  2004
يینـه درزمنامناسـب  هـاي امر ممکن است به اتخـاذ تصـمیم  

،است در چنین شـرایطی منجر شود. بدیهی بوم نظامحفاظت 
د بـه میـزان   توانـ مـی ي دانـش  هـا نظـام تلفیقی از یريکارگبه

، فزون بـر ایـن  بیانجامد. بوم نظامبیشتري به مدیریت اثربخش 
يینـه درزمدانش بومی و نوین تنها بر تولید دانـش  کهیدرحال

اند، ایجاد دانش و آگـاهی در خصـوص   ساختارها بسنده نموده
و نظــام اجتمــاعی را در بــوم نظــامت فراینــدهایی کــه ظرفیــ

اسـت سـازند نیـز ضـروري    زنجیره نظام طبیعی بادوام مـی 
)Berkes et al., ) تا امکـان افـزایش سـازگاري نظـام     2003

»)Coevolution(ییــريتغهــم«و بــوم نظــاماجتمــاعی بــا 
فراهم شود.

ها که نمـودي از فرهنـگ هـر    ها و نگرشاز سوي دیگر، ارزش
پذیرند تأثیر میبوم نظامهاي حاصل از ز آگاهیجامعه بوده و ا

محسـوب  منـابع  هـاي اثرگـذار بـر حفـظ     نیز در زمره سازه
ارزش حفاظـت  يینهدرزمکه ). مباحثی 5نگاره شوند (می
تـوان در قالـب دو منبـع    وجود دارد را میمنابع طبیعیاز 

)Extrinsic and intrinsic values(ارزشی بیرونی و درونی
یشبرافـزا هاي بیرونـی  ارزشکهیدرحال. قراردادهموردتوج

، ید دارندتأکزیست ها از محیطرضایتمندي و منفعت انسان
گرایانـه  تمـام یبـه صـورت  را بـوم نظـام  هاي درونـی،  ارزش

گرایـی طبیعـت تمرکـز    قرار داده و تنها بر فایدهموردتوجه
Pannellکنند (نمی & Schilizzi, ). حاکمیـت نظـام   1999
ی بیرونی و اتکا بر باورهاي اجتماعی متکی بر توانـایی  ارزش

علم، تکنولوژي و اقتصاد بازار در تحقق پیشرفت اجتمـاعی  
Ahmadvandو افزایش رفـاه انسـانی (   & Karami, 2007 (
اي لهأمسـ عنـوان بـه منابع طبیعیموجب شده که تخریب 

کـه ينحـو بهغامض و نیازمند مدیریت در نظر گرفته نشود. 
هاي اخیر، هاي طبیعی در سالم شدت یافتن تخریبعلیرغ

ریـزان همچنـان بـه انکـار     گـذاران و برنامـه  سیاستبرخی 
و وضــعیت بغــرنج آن زیســتمحــیطتهدیــدهاي وارده بــر 

,Martenپردازند (می اتکـا بـر   کهیدرحال). همچنین 2008
و تأکیـد بـر رابطـه نظـام     منابع طبیعـی  هاي درونی ارزش

تواند منجر بـه حفـظ کارکردهـاي    میمبوم نظا-اجتماعی
هـا بـا   مدت گردد، تضاد ایـن ارزش این دو نظام در طوالنی

منـــافع، عالیـــق و تمـــایالت کنـــونی و آینـــده برخـــی  
منابع طبیعی هاي مدیریت گذاران و مجریان برنامهسیاست

از این نظام ارزشـی گردیـده اسـت    هاآنموجب رویگردانی 
)Pannell & Schilizzi, 1999(.
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گیري رفتار حفاظـت  ، نظام باورها نیز در شکلفزون بر این
بسـیاري از  کـه ينحـو بـه . نقش بسزایی داردمنابع طبیعی 

ــاحب ــرانص ــتنظ ــه    و سیاس ــر نظری ــا ب ــا اتک ــذاران ب گ
نیازها، بر این باورند که فقـرا و افـراد محلـی بـه     مراتبسلسله

ي خـود،  دلیل در اختیار نداشتن منابع کافی براي تأمین نیازها
نداشـته و بـه   منـابع طبیعـی   نگرش و رفتار مثبتی نسبت بـه  

,Martenورزند (مبادرت میهاآنتخریب  ایـن  هرچند). 2008
یرشموردپــذدیــدگاه در علــوم اجتمــاعی بــه میــزان زیــادي 

دهـد  ، اما نتایج حاصل از برخی مطالعات نشـان مـی  قرارگرفته
از وجاهـت  ینکـوه یمحلـ و یفقر نکوهکه باورهاي مبتنی بر 

زیست در هاي محلی براي محیطالزم برخوردار نبوده و نگرانی
تـر از  و فقیـر، قـوي  توسـعه درحـال میان سـاکنان کشـورهاي   
باشـد. بنـابراین   یافته و صـنعتی مـی  ساکنان کشورهاي توسعه
زیسـت، سـاکنان   محـیط يینـه درزمبرخالف باورهاي موجود 

محیطـی  زیسـت مسـائل یافته در قبال کشورهاي کمتر توسعه
کنند.احساس مسئولیت بیشتري می

منـابع  اي کـه افـراد بـراي مـدیریت     از سوي دیگـر، شـیوه  
هاي انسانی بر اثرات ناشی از فعالیتگزینند و برمیطبیعی 

نسـبت بـه   هـا آنمنابع به میزان زیادي تحت تأثیر نگـرش  
ــیط ــی مح ــت م ــد (زیس ,Oakleyباش ــواهد و 1991 ). ش

رابطه میان نگرش افراد نسبت ينهیدرزممستندات زیادي 
گیري آنان از منابع وجـود دارد  زیست و نحوه بهرهبه محیط

ــه( ــورب ــال؛ ط Fairweatherمث & Campbell, 2003;

Rezaei-Moghaddam et al., 2005; Karami &

Mansoorabadi, برخی مطالعات نشـان  کهينحوبه). 2008
گرایی، پیامـدهاي  فایدههمچونهایی توسعه نگرشاند داده

داشته و موجـب  بوم نظامنامطلوبی را براي تعامل انسان با 
شـود  میبوم نظامگیري از خدمات افزایش تقاضا براي بهره

)Marten, و ينگـر یـده فا). بر اساس این مطالعـات،  2008
بـوم  طلبی در میان آن دسته از افرادي که مالکیـت  منفعت

انـد، بـه   بر عهـده داشـته  پذیر و شکننده را آسیبيهانظام
ــت (    ــوده اس ــج ب ــتري رای ــزان بیش ,Wilsonمی 1992;

Pyrovetsi & Daoutopoulos, ). ضـمن اینکـه بسـتر    1999
ها نیز نقـش مهمـی در   ها و انگیزهارزشهمچوناجتماعی 

,Gigerenzerاند (گیري این نوع نگرش داشتهشکل 1996 .(
Karamiآبادي (کرمی و منصور & Mansoorabadi, 2008 (

همچــونانــد کــه عــواملی در مــدلی مفهــومی نشــان داده
هاي معنوي، کیفیت زندگی، دسترسی بـه اطالعـات،   ارزش

گیـري  شـکل هاي فردي و نگرش گروه مرجع نیز درویژگی
زیسـت تـأثیر بسـزایی    حفاظت محـیط يینهدرزمنگرش افراد 

مثابـه بـه توانـد  آنان، معنویت میاز دیدگاهکهينحوبهدارند. 
منـابع زیسـتی  گیري نگرش حفاظت محرکی مهم در شکل

عمل کند. همچنین افرادي که از کیفیت زنـدگی بـاالتري   
تــري در خصــوص حفــظ   برخوردارنــد، نگــرش مثبــت  

شـده ارائهزیست دارند. ضمن اینکه مطابق چارچوب محیط
توسط آنان، میزان دسترسی به اطالعـات و نـوع اطالعـات    

گیـري نگـرش نسـبت بـه     دریافتی، نقش مهمـی در شـکل  
دانش و اطالعـات، موجـب   کهينحوبهحفاظت منابع دارد. 

شـود.  ، مهارت، توانـایی و تجربـه مـی   نفساعتمادبهافزایش 
هـاي  افراد بر این باور باشند که انجام فعالیـت کهیدرصورت

حفاظتی براي آنان دشوار نیسـت، بـه میـزان بیشـتري بـه      
دهنـد.  ل نشـان مـی  تمایحفاظت محورهاي اجراي فعالیت

میزان سـواد و نگـرش   همچونهاي فردي همچنین ویژگی
هاي مهم نگرش نسـبت  کنندههاي مرجع نیز از تعیینگروه

زیست محسوب گردیده است.به محیط
آینـده  «خـود در ترسـیم   نوبـه بـه نیـز  هانگرشو هاارزش

). حاکمیـت نگـرش و   5نگـاره  (مؤثرنـد هر نظـام  » مطلوب
، نیـل  هـا انسانکه شودمیطلبانه موجب ي منفعتهاارزش

از منـابع محـدود طبیعـی    کشـی بهـره به آینده را مستلزم 
ي منـابع و  هـا محـدودیت دانسته و بـدون در نظـر گـرفتن    

هـاي خـود   خواسـته تـأمین بـه  ي کنـونی هاتخریبشدت 
ي هـا نگـرش حاکمیـت  اسـت کـه  یحـال بپردازند. ایـن در  

از منــابعظ و لـزوم حفـ  بــوم نظـام مبتنـی بـر شـکنندگی    
موجــب هــاي مختلــف اخالقــی، فرهنگــی و علمــی جنبــه

از نظام طبیعـت  یجزئعنوانبهخود را هاانسانکه شودمی
متـوازن و منعطـف از منـابع    گیريبهرهدر نظر گرفته و به 

به این نگـرش  هاانسانمتمایل گردند. بدیهی است رویکرد 
طریـق  از ،اي مطلوبآیندهکه دستیابی به دشومیموجب 

قرار گیرد.  موردتوجهمنابعپایدار حفاظت 
و گـذاري سیاسـت اي مطلوب، از طریق همچنین نیل به آینده

). مطـابق مـدل مفهـومی    5نگـاره  (اسـت ریـزي میسـر   برنامه
نیـز  منابعي حفظ هابرنامهها و در این مقاله، سیاستشدهارائه

ه فرهنگ هـر جامعـ  درمجموعو هانگرش، هاارزشتأثیرتحت 
نظـام  «در هـا برنامـه ها و سیاستدر این راستا،گیرند.قرار می

نظـام  . یابنـد مـی هر جامعه تجلی » نظام بازار«و » ملی نوآوري
دولتـی، خصوصـی و تعـاونی    يبرنهادهامشتمل ؛ملی نوآوري
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در ایـن  پردازنـد.  که به تولید، نشر و کاربرد دانش مـی باشدمی
ـ  هـا نگـرش و هاارزشمیان،  ر ذهـن پژوهشـگران و   ي حـاکم ب

کننده کمیـت و کیفیـت دانـش    اندیشمندان هر جامعه، تعیین
، چگونگی نشـر و  هاو برنامهها تولیدي است. همچنین سیاست

ي هـا برنامـه . از سـوي دیگـر،   نمایندمیکاربرد دانش را تبیین 
در ،باشـد مـی ارکان آن، عرضه و تقاضا ینترمهمنظام بازار که 

کـه ينحوبه. یابندمیتحقق هانگرشو هاارزشبستر فرهنگ، 
ي هـا نظـام بر این باورند که اقتصاد بازار و نظرانصاحببرخی 

بــرداريبهــرهنــد منــابع طبیعــی را از توانمــیتعیــین قیمــت 
بـوم نظـام  داشته و به حفظ سازگاري بـا  مصون نگاهازحدیشب

منـابع کمیـاب شـوند،    کهیدرصورتکمک کنند. بدین ترتیب، 
بـاال رفتـه و همـین امـر موجـب      هاآنبهاي اقتصادي ارزش و

. امـا ایـن   گـردد مـی از این منابع گیريبهرهکاهش تقاضا براي 
تـأثیر تحت بوم نظامکهیهنگام. زیرا استانگارانه دیدگاه ساده

، امکان جبـران بسـیاري   گیردمیانسانی قرار هايگريمداخله
,Martenاز خســارات وارده بــر آن وجــود نــدارد (    2008 .(

تفکـر سـنتی، بـه دنبـال افـزایش رشـد       کـه یدرحال،بنابراین
Lachapelle(باشـد مـی منابعاز کشیبهرهاقتصادي از طریق 

et al., ترتیبی اتخاذ شود که رشد اقتصـادي  بایستمی)2003
سازگار و متناسب گردد.بوم نظامبا نیازها و ظرفیت کنونی 

د رابطـه تنگاتنـگ   بسیاري از مطالعـات بـر وجـو   همچنین
Akpinarاند (نمودهتأکیدزیست میان فقر و تخریب محیط

et al., 2004; Chambers, 1997; Karami, 2001;
Karami, 2006; Karami & Rezaei-Moghaddam,
1998; Lele, 1991; Pretty, 1998; Rezaei-Moghaddam

& Karami, 2006; Ruben et al., کـه ينحـو بـه )،2007
محیطـی، طیفـی از   حلیل رابطه فقر و تغییـر زیسـت  براي ت

شـده ارائـه » گرایـی جهـانی «و » گراییمحلی«هاي رهیافت
گرایـی بـر تعامـل    هـاي محلـی  رهیافـت کـه یدرحـال است. 

دارنــد، در تأکیــدزیســت مســتقیم فقــر و تخریــب محــیط
ــر متغیرهــا و زمینــههــاي جهــانیرهیافــت هــاي گرایــی ب
ا تاریخی در مورد فرایندهاي تر سیاسی، اقتصادي یگسترده
شــود مــییــدتأکاقتصــادي -محیطــی و اجتمــاعیزیســت

)Rezaei-Moghaddam & Karami, ). از ســـوي 2006
برخی پژوهشگران بر این باورند که بسـیاري  هرچنددیگر، 

، از توسـعه درحـال محیطـی در کشـورهاي   زیستمسائلاز 
و شـود مبارزه براي غلبه بر شرایط فقـر مطلـق ناشـی مـی    

تخریــب محــیط، موجــب افــزایش فقــر در میــان افــرادي  
که براي بقاي خود به محـیط طبیعـی وابسـتگی    گرددمی

,Jacobمستقیم دارند ( )، اما بررسی اجمالی بسـیاري  1994
آن اسـت کـه فقـر و تخریـب     دهنـده نشـان هـا،  از پژوهش

هـا آند و رابطـه  داراي زیست، علل عمیق و پیچیدهمحیط
,Karamiبطه دوطرفه است (فراتر از یک را ). بـدیهی  2001

دسترسـی بـه منـابع،    کاهش است که افزایش فقر، موجب 
بـوم  تکنولوژي مناسب و اسـتفاده از  یريکارگبهناتوانی در 

وري کـه قابلیـت بهـره   گـردد مـی پـذیرتر  آسـیب يهانظام
کمتري داشته و به میزان بیشتري در معرض فرسایش قرار 

بـا اهـداف فقـرا بـراي رفـع      هـا ازهسـ دارند. زمانی که این 
شـوند و در شـرایطی کـه    مـدت تلفیـق مـی   نیازهاي کوتاه

هاي فرهنگی و اجتماعی اهمیت چنـدانی بـه حفـظ    جنبه
انجامـد  می» ناپایدار«د، به یک نظام ندهنمیمنابع طبیعی

)Karami, ) کـه افـزایش فرسـایش خـاك و کـاهش      1993
ــابع آب از نمودهــاي آن  Karami(اســتکیفیــت من &

Rezaei-Moghaddam, 1998; Ruben et al., 2007.(
عرضـه  ،نظـام بـازار  حاصل تعامل دو نظام ملـی نـوآوري و  

تصـورات  بـرخالف . بنـابراین  )5نگـاره  (باشدمیتکنولوژي 
، شـود مـی تأکیـد گرایی تکنولوژي موجود که در آن، بر فن

تـوان مـی کـه ينحـو به،استتکنولوژي محصولی فرهنگی 
از محصـولی  گیـري بهـره بـا  هاانسانکه نمودذعان چنین ا

را کسـب  منابعفرهنگی، توانایی الزم براي تخریب یا حفظ 
هـا انسان)Wishful thinking(تفکرات آرزومندانهاند. کرده

از آن کشـی بهرهو بوم نظامکاري براي دستهاآنو تالش 
نظـام  پذیريآسیبموجب افزایش به مدد علم و تکنولوژي

,Martenاجتمــاعی گردیــده اســت ( ــا 2008 ). ایــن امــر ب
ي اخیر شدت بیشتري هادههپیشرفت علم و تکنولوژي در 

ــت (  ــه اس ,Altieriیافت ــه). 1992 ــوب ــهينح ــدک هرچن
علـم مـواد،   یريکـارگ بـه يینـه درزمهاي حاصـله  پیشرفت

رفـاه  بیولوژي مولکولی و انقالب اطالعاتی موجـب افـزایش   
داشته بوم نظامپیامدهاي نامشخصی بر ، اماانسانی گردیده

)MEA, ) و گاه موجبات تخریب آن را فـراهم نمـوده   2003
,Martenاست ( انـد  تالش نمـوده هاانسانهمچنین ). 2008

به مدد تکنولوژي، مشکالت مربوط به افـزایش جمعیـت را   
نـد بـدون اینکـه    توانمـی هاي اندك . جمعیتکنندنیز حل 
زیست تحمیـل نماینـد،   بر محیطراچندانیتخریبفشار و 

یحـال بهره گیرند. این در زیستیبه میزان زیادي از منابع 
از گیـري بهـره افـزایش جمعیـت، حتـی اگـر بـا      است کـه 
هاي کارآمد همراه باشد، فشـارهاي زیـادي را بـه    تکنولوژي
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که این منـابع قـادر بـه    شودمیمنابع وارد نموده و موجب 
,Martenنباشند (هانانساپایدار نیازهاي تأمین 2008 .(

مدت موجب افزایش فقـر در درون  همین امر در طوالنی
دهــدمــیجوامـع گردیــده و تخریــب منــابع را افــزایش  

)Karami, 2001; 2006.(
از سوي دیگر، کنشگران مختلف در تغییر نظام دانـش و  

ــوه  ــوژي و نح ــرهتکنول ــريبه ــزایی گی ــش بس از آن نق
ي هـا دولـت زان تخصیص اعتبار میکهينحوبه. اندداشته

همچـون اهـدافی  تأثیرمحلی به علم و تکنولوژي، تحت 
آموزش علمـی، توسـعه تکنولـوژي، بازارهـاي صـادرات،      

قرارگرفتهو قدرت نظامی شدنیخصوص، شدنيتجار
علـم  تحول نیز روند المللیینبحمایتی مؤسساتاست. 

تـأثیر تحـت  توسـعه درحالو تکنولوژي را در کشورهاي 
هایی . این امر بخصوص از طریق نوع پژوهشانددادهقرار 
فزون بر است. یافتهتحققگیرند قرار مییتموردحماکه 
، بخش خصوصی نیز تنها به نیازهـاي آینـده تولیـد    این

کنـد  هایی تمرکز مـی توجه نموده و بر علوم و تکنولوژي
,MEAبه همراه دارد (هاآنکه منفعت بیشتري را براي 

ــرفت     )2003 ــه پیش ــده ک ــب گردی ــر موج ــین ام . هم
را فـراهم  منابع طبیعی تکنولوژي، زمینه تخریب بیشتر 

ي اخیـر،  هـا سـال تنهـا در  کـه  است به ذکرسازد. الزم 
از تکنولوژي ایجـاد  گیريبهرهنحوه يینهدرزمتحوالتی 
هــاي تکنولــوژيطراحــی هــایی بــراي تــالشو گردیــده
,Marten(زیستمحیطدوستدار است.شدهانجام)2008

دور داشت که تولید ازنظربایستمیاما این واقعیت را ن
بـه مفهـوم کـاربرد آن    زیستمحیطدوستدارتکنولوژي 

ــین ــدم ــی و نشــر      باش ــر رونــد طراح ــروري ب . بــا م
هـاي فراوانـی از   نمونـه تـوان میهاي مختلف، تکنولوژي
يهافرهنگخردههاي سودمند را یافت که در تکنولوژي

هـاي  گاه در فرهنگ، اما هیچاندگردیدهتولید هیدانشگا
.انــدگرفتــهقــرار نمورداســتفادهطلبانــه اجتمــاعی منفعــت

) 5نگـاره  (شـده ارائـه ، مروري بر مـدل مفهـومی   درمجموع
ي برآمـده از  هـا نگـرش و هاارزشفرهنگ و کهدهدمینشان 

ــین ــدهآن، تعی ــار  کنن ــم رفت ــاي مه ــاانســانه ــهدرزمه يین
ریزي، تولید، نشر و کاربرد دانش، عرضـه  ، برنامهيگذارسیاست

حفظ یـا تخریـب   یتدرنهاو تقاضاي بازار، انتخاب تکنولوژي و 
، مسـتلزم  منـابع . بنـابراین حفاظـت مطلـوب    باشـند میمنابع

ــري  ــامعبرخــورداري از تفک ــرج ــهدرزمو سیســتمی نگ يین
.  باشدمیبوم نظام- مدیریت رابطه نظام اجتماعی

گیرينتیجه
حفاظـت  ،در چنـد دهـه اخیـر   منابع طبیعـی تخریب افزایش

کـه یدرحالساخته است.ناپذیراجتنابرا منابعاین خردمندانه 
هاي صـنعتی و سـبز،   انسانی از طریق انقالبهايگريمداخله

، نقـش  انـد داشـته ایـن تغییـرات   گیريشکلنقش بسزایی در 
دیـده  نامنـابع طبیعـی   عوامل انسـانی در تخریـب و حفاظـت    

در منابع، به فراینـدهاي  یجادشدهاي هاتخریبانگاشته شده و 
طبیعـی و تحـوالت فیزیکـی، بیولـوژیکی و شـیمیایی نســبت      

را نیـز  منـابع طبیعـی   . همین امر روند مدیریت استشدهداده
و گـذاران سیاسـت کـه ينحـو بـه قـرار داده اسـت.   تأثیرتحت 
سـنتی و  هاياندیشهازگیريبهرهاند با تالش کردهریزانبرنامه

اقـدام  منـابع حفاظـت تمرکز بر دانش فنـی و تکنولـوژي بـه    
ي موجـود در ایـن   هـا نارسـایی است کـه یحالنمایند. این در 

بـا  بـوم نظـام  طلبی بر طبیعت و انطبـاق  شیوه تفکر که سلطه
اده، موجـب تشـدید   قـرار د تأکیدهاي انسانی را مورد خواسته

، نادیـده  همچنـین یده است. ي منابع گردهاتخریبخسارات و 
توجهی به نقـش ذینفعـان   انگاشتن نیازهاي جوامع محلی و بی

، زمینه افزایش منابع طبیعیمختلف در تحقق اهداف حفاظت 
را فراهم سـاخته  منابع طبیعی ي مدیریت هابرنامهنارضایتی از 

ــت   ــر جه ــب تغیی ــر موج ــین ام ــت. هم ــري و اس ــري فک گی
ــر حفاظــت م ایــدئولوژي ــده اســت. هــاي حــاکم ب ــابع گردی ن

بـوم  در تفکرات معاصر، بر حفظ تمامیت کارکردي کهينحوبه
محـیط هـاي  منعطف و متناسب از ظرفیـت گیريبهرهو نظام

هـاي اندیشـه ، تمرکز فزون بر اینگردیده است.تأکیدطبیعی 
موجـب گردیـده کـه    بوم نظام- معاصر بر رابطه نظام اجتماعی

دو نظـام  »تغییـري هـم «و»يهم سازگار«مفاهیمی همچون 
بنـابراین  قـرار گیـرد.  موردتوجـه بوم نظامپیچیده اجتماعی و 

سـازگار  ، بر منابع طبیعیي کنونی حفاظت هابرنامهکهیدرحال
افـزایش تولیـد و رشـد اقتصـادي    بـا اهـداف   بوم نظـام يساز

از گیـري بهـره معاصـر بـر   هـاي اندیشـه ، انـد گردیـده متمرکز 
و نقش بوم نظام- نظام اجتماعیهاي مدیریت سیستمیشیوه

ي هـا برنامـه و اجراي اهـداف و  ریزيطرحذینفعان مختلف در 
تا از این طریـق عـالوه   نمایندمیتأکیدمنابع طبیعی حفاظت 

نیـز  یستیمنابع زبر حفظ منافع انسانی، زمینه حفاظت پایدار 
منـابع  حفاظـت  از سوي دیگر در شـرایط کنـونی،   فراهم شود. 
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از رویکردهاي بیولوژیک و فیزیکی گیريبهرهیق از طرطبیعی 
حفاظـت  اسـت کـه  یحـال این در .استقرارگرفتهموردتوجه

کـه ينحـو بـه . باشـد مـی فرهنگـی  بنیانیداراي منابع طبیعی 
ي هـا ویژگـی حـائز علـم و تکنولـوژي نیـز    همچونیی هاسازه

فرهنگی هستند. لذا نقش فرهنگ در تحقق اهـداف حفاظـت   
قـرار گیـرد. بـدین    موردتوجـه بایسـت میطبیعی منابع پایدار 

نقش فرهنـگ  يینهدرزممنظور نسبت به ارائه مدلی مفهومی 
دانش، تنظیم سیسـتم  یريکارگبهبر تولید، نشر و و اجزاي آن

عرضه و تقاضاي بازار و نیز انتخـاب تکنولـوژي اقـدام گردیـده     
در تغییـر مـؤثر راهنمـایی  عنـوان بـه د توانمیاست. این مدل 

ي هـا برنامـه هـاي اجـراي   ریزي و شـیوه ، برنامهگذاريسیاست
قرار گیرد.مورداستفادهمنابع طبیعی حفاظت 
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Abstract
Despite increasing attention to natural resources conservation, protection measures and polices have not been
successful. As a result, water, soil, forest and natural habitats’ loss and degradation have increased during the last
decades. These degradations of natural resources have raised serious concern. Some believe that the world is
running out of natural resources. Also, there is an increasing awareness towards human interventions which
inevitably contribute to intensified environmental destruction due to environment policies that grew from the
technocratic utilitarianism. This approach considers the natural resources degradation as a part of the natural
functioning of the nature and ignores the people-environment interaction. Sustainability is achieved if the
conservation policies are considered in light of comtemporary conservation views. Contemporary natural
resource management is expanding its focus as a result of the dynamic interchange between conservationists and
local people. To attain this goal, it is imperative to pay adequate attention to the social-ecological integration in a
systematic and inclusive manner, and understand the humanistic aspects of ecological adaptation. Therefore, the
role of culture, values and attitudes in the process of planning, dissemination and implementation of conservation
programs must be noticed.

Keywords: Natural Resources Conservation, Human Dimension, Comtemporary Views, Social-Ecological
Relationship, Culture.
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