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چکیده

تضا ،بین مسا و نیازها اجتما و اقتصا، ،ر سطیح مختلووب بو ویژ ،ر سووطج جیاموول محلو و
رویکر،ها برنام ریز و م یریت ،ر رص ها جنگل ب نیان بزرگترین معضو و ر اجورا میفو
برنام ها و طرحها مربیط ب جنگ ها کشیر مطرح است .تحلی جایگا مسووا اجتمووا ،ر فراینو
برنام ریز و م یریت جنگ ها کشیر از چشمان از میانرشت ا با تحلی پژوهشهووا انمووارشو ،ر
حیز ها مختلب اجتما اقتصا ،فرهنگ و سیاس مرتبط با منووابلطبیعو و جنگو ،ار کشوویر
ه ف این مقال بی ،است، .ر همین راستا با بهر گیر از روش کیف تحلی مضمین ب تحلی محتوویا
آثار پژوهش مرتبط ،ر باز  10سال  1388تا  1398اق ار گر،یو  217 .مقالو بورا بررسو اولیو و 31
مقال نهای برا استخراج مضامین ب کار رفت ،ر خصیص مسای اجتما و مو یریت جنگو انتخووا
گر،ی  .مطاب این بررس  372مضمین فر ،ر قالب  14مضمین اصل و ،و بعو مو یریت و سوواختار
اجتما و اقتصا ،طبق بن گر،ی  .نتایج این تحلی نشان م ،ه مسا و مضووامین اصوول و فر و
مرتبط با ساختار اجتما و اقتصا ،منوواط جنگلو کشوویر کو ،ر خووی ،مسووا اجتمووا را میجووب
م شین ،ر سطج بسیار کیچک و محصیر ،ر حلق م یریت اجرای جنگ هووا کشوویر واقوول شو انو .
ً
ب ین معن ک ،ر فراین تصمیمگیر این مضامین تنها و صرفا نقش تسهی کننو گ را هو ،ار هسووتن .
این میضیع ام اصل میف نبی،ن اجرا طرحهووا جنگو ،ار و مسووتمر بووی،ن تخریووب جنگو ،ر
رویشگا ها جنگل شمال و خارج از شمال است .ب تیجه و ر حضیر محسیس مسا اجتمووا
،ر فراین برنام ریز و م یریت جنگ ها کشیر نشان م ،ه کو مزر اسووت از چشوومان از فرا/میووان
رشت ا ب جنگ و مسا آن نگا کر.،
کلیدواژهها :پژوهشها جنگ ،ار ساختار اجتما

و اقتصا ،م یریت جنگ تحلی مضمین

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .1استا،یار لیر جنگ منابل طبیع و لیر زمین ،انشگا شهرکر ،چهارمحال و بختیار


ایران

 .1مقدمه

نظار بهر بر،ار منابلطبیع و محیطزیست کشیر ب لت ،ور از جوواملنگوور ،ر فراینو
برنام ریز و م یریت ص مات و آسیبها جبران ناپذیر را ب بیرسازگانها طبیع وار،
نمی ،است .ب طیر ک میزان مصرف منابل زیست کشیر  2/8برابر ظرفیت زیسووت آن اسووت
(مماب  .)6 1396اجرا بسیار از طرحها تیسع مل و منطق ا ،ر کشوویر با و از
بین رفتن سطج وسیع از منابل طبیع و تیسع آلی،گ هووا زیسووت محیطو شو اسووت.
کاهش  400هزار هکتار جنگ ها هیرکان ط  60سال اخیر و نرخ کاهش سووامن 2/5
،رص

جنگ ها زاگرس بخش از تبعات تیسع ناهمگین و ناپای ار ،ر کشیر است (مرکز

پژوهشها مملس 1394 6؛ مماب  .)23 1396ب طیر مثال بوورآور ،وسووعت طبیعو
جنگ ها استان مازن ارن و مقایس با وسعت فعل آن نشان م ،ه ، 47/6رصو کوواهش
سطج جنگ رخ ،ا ،است (محمی،
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مرو مهاجر ،ان کار و فقه .)333 1393

م یریت منابل جنگل کشیر سالهاست ک اه اف حفاظت حمایت احیاء تیسع و
،ر نهایت بهر بر،ار از این منابل را ،نبال م کن ، .ر این نوویع مو یریت برنامو ریووز بو
معنا چ اق ام ،ر چ گستر ا ب مشخص کر،ن رص ها حمایت احیای تیسع و
بهر بر،ار اشووار ،ار( ،شووامخ  .)39 1392امووا آمووار و ارقووار و بررسو هووا ،ر موویر،
تخریب جنگ ها کشیر نشان م ،ه م یریت اجرای منابل طبیع کشیر ،ر حفاظت و
بهر بر،ار پای ار از این منابل میف نبی ،است ( یاطف همت شامخ زبیر

وور و

قاض طباطبای 52 1392؛ مرو مهاجر .)1390 12
،ر واقل این میضیع نشان م ،ه ب رغم گذشت  110سال از تشکی هسووت اولیو مو یریت
جنگ ها کشیر تحت نظر وزارت فالحت و تمارت تا ب امووروز کو سووازمان منووابلطبیعو و
آبخیز،ار کشیر ذی مممی وزارت جها ،کشاورز ه ،ار مو یریت جنگو هووا کشوویر
است رون تخریب و نابی ،جنگ ها ب طیر مستمر ا،ام ،اشت است .وقت از تخریب جنگو
ً
صحبت ب میان م آی م تا ب کاهش سطج اشار م شی ،اما بای تیج ،اشت ک ووالو بوور
آن  17شک تخریووب ،یگوور ،ر جنگو هووا کشوویر وجووی، ،ار :،تخریووب زیسووتگا کوواهش
زیستگا کاهش زا،آور تغییر پیشش کب جنگ کاهش بارخیز خاک تغییر تیپ جنگ

کاهش کیفیت ،رختان کاهش حمم سرپا تغییر فرر پرورش آتشسوویز آلووی،گ کوواهش
تراکم کاهش تاج پیشش خشووکی گ حووذف گینو جنگلو تغییوور گینو جنگلو کوواهش
اشکی و کاهش ارتفاع (محمی ،بازگیر فقه و جعفر .)919 1394
سؤامت مهم ک ب طیر معمیل ،ر حیز تخصص و میم جامعو طوورح و مطالبو
م شی ،این است ک چرا جنگ ها کشیر ،ر طیل ،وران م یریت با این حمم از تخریب
روبرو بی ،ان ؟ چرا مسئیمن و تصمیمگیوران اقو امات مووؤثر و موویفق بورا کنتوورل رونو
تخریبها ن اشتن ؟ آیا خی ،اق امات و طرحها م یریت متیلیان با آسیب رسووان بو
جنگ ها ش است؟ ب طیر کل نوویان مو شووی ،کو ،و کووالن لووت ،ر فراینو تخریووب
جنگ ها کشیر نقووش ،ارنو یکو فشووار برنامو ها تیسووع ا و تغییوور کوواربر و ،ور
وابستگ جیامل جنگ نشین ب رص هووا جنگلو اسووت ( وویاطف همووت و همکوواران
، .) 39 1392ر کالن لت اول مسا تیسع مران کشیر ک ناپای ار را زمینو سوواز
م کنن هست مرکز تخریبها را شک م ،ه و ،ر کالن لووت ،ور مسووا اجتمووا
جنگ نشینان و جیامل محل زمین ساز تخریووب جنگو و و ر اجورا میفو طوورحهووا
م یریت است، .ر این ارتباط همیار مسئل و ر پووذیرش اجتمووا طوورحهووا مو یریت
جنگ ب نیان یک از چالشهووا بووزرم و ر میفقیووت طوورحهوا جنگو ،ار مطوورح
بی ،اسووت (خو ر زا ،ملووکنیووا ووا،ل و هنووار خلیووان  .)35 1396امووا چرایو و
چگینگ شک پذیر و رخ ا ،این مسئل کمتر میر ،نق و بررس قرار گرفت است.
،ر این مقال سع بر آن ش تا از منظر میانرشت ا با لحاظ نمی،ن جنب ها مختلب
اجتما اقتصا ،فرهنگ و سیاس مرتبط با جنگ ،ار جنگ ها کشیر مطالعووات
انمار گرفت ،ر زمین ها یا ،ش ،ر یک باز  10سال میر ،تحلی قرار گیرن  .با این ه ف
ک مشخص گر ،،جایگا مسا اجتما ،ر فراین م یریت و برنام ریز منووابل جنگلو
کشیر چگین است .مقال بر این فرض استیار است ک نوویع جایگووا مسووا اجتمووا ،ر
فراین م یریت و برنام ریز جنگ ها کشیر است کو مسووئل وارگو مسووا اجتمووا
جنگ را ممکن کر ،است، .ر واقل سؤال تحقی این است ک جایگا مسا اجتمووا ،ر
فراین م یریت و برنام ریز جنگ ،ر کشیر چگین است؟ و آیا این جایگا ،ر زمین ساز
تخریب جنگ و ر میفقیت طرحها م یریت جنگ تأثیرگذار است یا خیر؟
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 .2ادبیات نظری پژوهش

،ر این بخووش بو منظیر روشوون شو ن مفوواهیم موویر ،اسووتفا، ،ر مقالو تیضوویحات آور،
ش است.
 .2-1برنامهریزی و مدیریت جنگل

مفهیر برنام ریز و م یریت جنگ ،ر ابت ا بیشتر ب ارا الگیها مو یریت جنگو ،ر بخووش
بر،اشت چی و م یریت حیات وحش اختصاص ،اشت (بسووکنت و کلووس.)170 2005 1
ً
مطالعات ،ر این حیز ،ر چن ،ه گذشت رش چشمگیر ،اشت اسووت و مو تا ،ر بوور گیرنو
مسا و مالحظات مربوویط بو چگووینگ تنظوویم بهر گیوور از کارکر،هووا و خو مات جنگو و
ارزیاب اثرات آن بر سوواختار بیرسووازگان جنگو اسووت (فیرسووت فرانووک وایووت کیچکو و
مکسچین .)114 2013 2غالبترین فراین ،ر مفهیر آمایش منابل جنگل برنام ریز جنگو
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است ک ،ر آن الگیها و رون ها ،ر تیسع مکان چشمان ازها جنگلو را موویر ،بررسو قورار
م ،ه و بر رو فعالیتها م یریت جنگ و ابزارها خوواص موویر ،اسووتفا ،بورا تیسووع

اق ار و ارزیاب طرح جنگ و سیاستها پیشنها ،متمرکووز اسووت (فیتوواکیس.)3 2015 3
افزایش فشارها بیرشناخت و زیستمحیط برا جلیگیر از تک تک ش ن جنگ ها کهن
حفظ و بازساز جریانها حیات حیات وحووش ارزیوواب مو یریتهووا مختلووب و تحلیو
الگیها مکان برنام ریز ،ر جنگ را گسترش ،ا ،است .برنام ریز ،ر جنگ اگر چ بورا
بر،اشت چی ،ر واح ها مختلب شروع ش اما این رون کمکم سایر فعالیتها م یریت

را نیز ،ر برگرفت و فراین برنام ریز را ،ر جنگ پیچی کر ،اسووت (بتینگوور و سشوونز2003 4
 .)27با تیج ب نقشها متع  ،و پیچی بیرشووناخت اجتمووا
تیج ب برنام ریز

و اقتصووا ،جنگو بو ون

رص ها جنگل برآور ،ش ن هم اه اف م یریت جنگ امکووان پووذیر

نیست .اهمیت برنام ریز مکان جنگ با تیج ب رسمیت شناختن یامل چین حفاظووت از
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

.

ارزشها زیست صرف جیی منابل زیستگا ها حیاتوحش و ب خصیص اثراتو بیرونو
م یریت جنگ ها و بسیار میر ،تیج قرار گرفت است (کیرتیال.)131 2001 1

 .2-2مسائل اجتماعی جنگل

ب طیر سنت بیر شناسان مطالعات خی ،را بر رو بیرسازگانها بکر و یوا طبیعو سیسوتمهوا
ً
ب ون تأثیر انسان متمرکز کر ،ان این ،ر حال است ک تقریبا هم مناط زمین ب صیرت مسوتقیم
و یا غیر مستقیم تحوت توأثیر فعالیوتهوا انسوان قورار ،ار .،حتو ،ر بسویار از منواط تحوت
حفاظت برا حمایت از منابلطبیع و تنیع زیست انسانها همچنین حضیر ،ارن و فعالیتهوا
مختلف را انمار م ،هن  .بوا تیجو بو توأثیرات نفویذ انسوان ،ر گسوتر هوا طبیعو مزر اسوت
رویکر ،را مو نظر قورار ،ا ،کو یکچوارچگ بوین جمعیوتشناسو انسوان رفتوار و فاکتیرهوا
اجتما  -اقتصا ،با بیرشناس را محق سواز( ،لیوی .)2 2001 2بویر شناسو انسوان ،انشو

3

است ک ب روابط بین انسان ها با طبیعت از طری یک رویکر ،چن رشت ا مو پور،از( ،موارتن

 .)17 2010مرور بر سهم روابط مر،رومحیط زیسوت ،ر تفاسویر و رشوت هوا مختلوب نشوان
م ،ه ب ن رت این ،و مفهیر ب صیرت یکچارچ ،ی ش است .ایون تفاسویر مونعکس کننو و
ً
نشأت گرفت از اصیل هر ،انش ،ر رشت ها مختلب است ک معمیم مور،ر را از محویط جو ا و یوا
4

محیط را ب نیان بستر از تأثیر فعالیتها انسان میر ،تیج قرار م ،هنو (بیبویلز و سوینتام

 .)430 2009پوور،اختن ب و مسووا اجتمووا جنگ و و ،ر ممموویع مسووا اجتمووا حوویز
منابلطبیع و محیطزیست ذی مفهیر کالن بیرشناسو انسوان قابو طورح اسوت .بویرشناسو
انسان چارچیب را فراهم م کنو کو ،ر ،رون آن یکچوارچگ

لویر محیطو و لویر اجتموا

محق م شی .،امتیاز اصل چشمان از بیرشناس انسان ،ر برنام ریز بامبر،ن امکوان تحقو و

اجرای ساز طرحها است (میران.)244 2010 5
وقت از مسا اجتما
وابستگ معیشت و ،رآم

جنگ صحبت ب میان م آی سووخن از نوویع میوزان و ابعووا،
جنگ نشیان ب رص ها و منابل جنگلو اسووت .ایوون مسووا

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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شام ،ام ار و چرا ،ار ،ر جنگ زرا ووت ،ر زیراشووکی جنگو اسووتفا ،سوونت از
چی برا مصارف سیخت و غیرسیخت تغییر کاربر جنگ بورا تیسووع کشوواورز
تیسع مساکن روستای و تیسع گر،شگر است .شورایط زیسووتجغرافیووای و فرهنگو
جنگ نشینان را وابست ب جنگ برا امرار معاش خووی ،کوور ،اسووت، .ر واقوول وابسووتگ و
،رآم حاص از جنگ بخش مهم از ،رآم خانیارها جنگ نشین را تشکی م ،ه ک
میزان این وابستگ بر اساس شرایط محیط امکانات میجی ،فرهنگ و سبک زن گ آنها
متفاوت است(،

1

 .) 157 2013شیی معیشت ساکنان ،اخ و حاشی جنگ ،ر کشیر

از مهمترین میانل م یریت صحیج و اصیل جنگو هووا کشوویر بو شوومار مو رو .،ایوون
وضعیت ،ر ،و روی شگا جنگل اصل کشیر یعن جنگ ها خزر و زاگرس ب خوویب
هفتهزار خانیار جنگ نشین با بیش از  3میلیین واح ،ام

نمایان است 3400 .آبا،

،ر جنگ ها خزر و همچنووین حضوویر بوویش از  1/5میلیووین نفوور جمعیووت ،ر ،رون و
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حاشی جنگ ها زاگرس با

گر،ی ک ساختار و تم ی حیات جنگ کووامال ،ر خطوور

باش (محمی،پیر 104 1382؛ اسالم  .)53 1387اینک وابستگ ها مر،ر محلو
ب جنگ ب نیان مسئل شناخت م شی ،ب این لت است ک از یک طرف مر،ر برا رفوول
نیازها خییش ب ناصر جنگل وابست هستن و ،ر شرایط کنین چار ا جز بهر بر،ار
سنت ن ارن اما از طرف ،یگر این وابسووتگ بو میجووی،ت جنگو و اهو اف حفوواظت آن
ص م وار ،م کن  .البت بای تیج ،اشت ک م تیان ،ایر مسا اجتما
از حیز معیشت و ،رآم

جنگ را فراتر

جنگ نشینان نیز ،ی و آن تیج ب کارکر،ها اجتما

جنگ

برا ک جامع و تحمی برنام ها تیسع و مران ،ر سطیح مختلب بر جنگ است.
 .3پیشینه تحقیق

محم نژا ،کیاسر و همکاران (، )1384ر پژوهش ب بررس میانل اقتصا ،و اجتما
،ر اجرا

ملیات طرح جنگل ار منطق کیاسر پر،اختن  .نتووایج نشووان ،ا، 100 ،رصو

اهال ب ،لی احتمال افزایش خطر سی گرفتگ ،ر منطق و بیش از نیمو از آنهووا بو ،لی

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

تخریب تفرجگا ها و کاهش حفاظت از جنگ ها طبیع منطقو و و ر افوزایش سووطج
جنگلکار ها از اجرا

ملیات طرح ،ر منطق استقبال نم کنن .

سلطان شامخ نیر نایین و ر مازیووار (، )1389ر مقالو ا بووا نوویان «تووأثیر
جنگ و تیسع محل ،ر تیزیل ،رآم و سطج فقوور (بررسو موویر : ،حوویز آبخیووز تنووگ
تامرا ») ،اثر ،رآم حاص از جنگ بر شاخصها فقر و تیزیل ،رآمو ،ر حوویز آبخیووز
تنگ تامرا، ،ر استان کهگیلیی و بییر احم میر ،بررس قرار ،ا،ن  .نتووایج ایوون مطالعو
نشان ،ا ،کلی شاخصها فقر و نابرابر با حذف ،رآم جنگ افزایش م یاب .
یاطف همت شامخ زبیر

وور و قاضو طباطبووای (، )1392ر مطالعو ا بووا

نیان « ،می تخریب جنگ  :بررس م ل ها ذهنو کارشناسووان منووابل طبیعو و موور،ر
محل با استفا ،از روش پییای ها سیستم » م لها ذهن ،و گرو اصل از ذ نفعان
جنگ یعن کارشناسان سازمان جنگ ها و ،ام اران محلو را ،ر موویر ،تخریووب جنگو
تشریج کر،ن  .بررس م لها ذهن نشان ،ا ،هر یووک از ایوون ،و گوورو ،یگوور را امو
تخریب جنگ م ،ان و ارتباط بین فعالیتها خی ،و تخریب جنگ نم بین .
گیالن پیر ا،ل گیالن پیر و آریا (، )1390ر مقال خی ،بووا نوویان «بررسو وضووعیت
اقتصا ،روستا یان و سنمش میزان وابستگ معیشت آنها ب جنگ (مطالع موویر : ،روسووتا
کرچ )» میزان وابستگ جیامل محل را ب جنگ ،ر شهرستان نیر ،ر استان مازنو ران ب سووت
آورن  .مطاب این تحقی چرا ،ار تهی هیزر و پای چیب بر،اشووت میوی زنبوویر،ار و تغییور
کاربر جنگ از جمل بخشها وابستگ مر،ر ب جنگ ب شمار م رو.،
ایمان راستاب جلیلین و زن بصیر (، )1392ر مطالعو خووی ،بووا نوویان «بررسو
مسا اجتما  -اقتصا،ي جنگ هاي سووامان رفو کلگچو زاگوورس ،ر چهارمحووال و
بختیار » جنگ ز،ا ب منظیر کشاورز
سبب تخریب هرچ بیشتر اراض جنگ

تغییر کوواربر اراضو جنگو و چورا ،ار را
نیان کر،ن ، .لی تماوز ب جنگ ،ر این تحقی

ب مشکالت اجتما  -اقتصا ،چین پایین بی،ن سطج ،رآم مر،ر محلو پووایین بووی،ن
سووطج امکانووات زنو گ پووایین بووی،ن سووطج تحصویالت و پووایین بووی،ن سووطج فرهنووگ
زیستمحیط مرتبط ،انست ش .
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بازگیر نمیرانیان و یاطف همت (، )1394ر مقال خی ،با نیان «کم ساز استفا،
ها چیب جنگ نشیان از جنگ ها زاگرس ،ر ،هستان کاکاشرف شهرستان خرر آبووا»،
با استفا ،از رویکر ،مر،رنگار و با تکی بر ابزار مصاحب ساختارنیافت و نیم ساختاریافت
و همچنین مشاه مشارکت ب بررس نقش جنگ ها زاگرس ،ر تأمین استفا ،سوویخت
جنگ نشینان پر،اختن  .نتایج نشان ،ا ،ک یک خانیا ،روستای سالیان  24/18مترمکعب
هیزر مصرف م کن .
حماریان حسین زا ،خضر ،اشکسن و خیاط نژا ،آق گنبو (، )1397ر مطالعو ا بوا
نیان «شناسای و رتب بن

یام تخریب جنگ ها مانگرو» ب شناسای و رتب بنو

یامو

تخریب جنگ ها مانگرو پر،اختن  .مطاب این بررسو وزن یامو تخریوب انسوان بویش از
پنج برابر یام تخریب طبیع است، .ر میر ،یام مخر انسان آلی،گ ها نفتو بو نیان
مهم ترین ام مطرح است و پوس از آن پسومان ها صونعت و شوهر تیسوع اسوکل هوا و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بنا،ر

ر ارزیاب زیست محیط ،ر پروژ ها ملکر ،ضعیب ،رزمینو تورویج سرشواخ زن

برا تأمین لیف آبز پرور و تأمین سیخت ب ترتیب ،ر رتب ها بع

قرار ،ارن .

ایمان راستاب جلیلین و زن بصیر (، )1399ر پژوهش بووا نوویان «تعیووین ارزش
ها آستان ،ر سیاست گذار سامان رف کلگچ اسووتان چهارمحووال و بختیووار » بو
تعیین ارزشها آستان ،ر سیاست گذار سووامان رفو کلگچو اسووتان چهارمحووال و
بختیار پر،اختن ، .ر این مطالع شوواخصها کوواهش تعو ا ،تموواوزات بو رصو ها
جنگل نرخ بهبی ،معاش جیامل وابست ب جنگ مشارکت جیامل محل و تساو حقیق
و شاخص جیامل وابست ب جنگ میر ،بررس قرار گرفتن بوور اسوواس ایوون مطالعو بورا
جلب مشارکت جیامل محل ح اق یک تعاون متشک از ترکیب مر،ان و زنووان محلو و
برا آگا ساز و ترویج فرهنگ منابل طبیع میر ،نیاز است.
پال و چاکرابرت ، )2011( 1ر مقال خی ،با نیان «مسا اجتما

و اقتصا، ،ر مو یریت

جنگ ،ر هن » رژیمها سیاست جنگ ها هن را ب تفصی میر ،مطالع قرار ،ا،ن و تووالش
،اشتن تأثیر مسا اقتصا ،و اجتما

نیظهیر را ،ر برا ت وین سیاسووتها جنگو پایو ار

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

،ر آین بررس کنن  .ایوون مطالعو نشووان م ،هو کو افورا ،محلو تمووایل بو فعووالیت غیوور
جنگ ،ار ن ارن و تمای ،ارن ،ر فراین ها م یریت جنگ مشارکت ،اشت باشن .

آگییلر و ون، )2021( 1ر پزوهش بووا نوویان «اثورات اجتمووا -اقتصووا ،و زیسووت

محیط سیاست ها بخش جنگ چوین» اثورات اجتما

واقتصا ،و زیسووتمحیطو

سیاستها بخش جنگ چین را میر ،تحلی قرار ،ا،نو  .مطوواب ایوون بررسو شوویاه
وجی، ،ار ،ک م اخالت سیاست چین ،ر بخش جنگ ها این کشیر شورایط محیطو و
بیرشناخت مل را بهبی ،بخشووی اسووت، .ر ایوون را تطبیو شوویی ها منطبو بووا شورایط
اجتما -بیرشناخت محل مشارکت بیشتر نها،ها محل و جذ سوورمای گذار ها
ج ی مؤثر شناخت ش .
مطالعات ب اهمیت و نقش مسا اجتما
،ارن و اینک چگین وابستگ معیشت و ،رآم

،ر م یریت و برنامو ریووز جنگو اشووار
مر،ر ب جنگ ،ر کنار ر برخوویر،ار

از تسهیالت و تأسیسات رفاه میجبات تخریب گسووتر ،جنگو را فوراهم کوور ،اسووت و
تأکی ،ارن برا حفظ ساختار جنگ مر،ر بای ب طیر پییسووت ،ر برنامو هووا و طوورحهووا
م یریت مشارکت ،اشت باشن تا پذیرش اجتما

شک بگیر .،اما اتفوواق نظوور ،ر موویر،

چگینگ و سطج مشارکت و ،خالت مر،ر ،ر برنام ها و طرحها وجی ،ن ار، .،ر واقل قب
از اینک ،ستیرالعمل برا مشارکت مر،ر و جیامل محل ت وین شی ،بای ،ر ابت ا جایگا
مسا اجتما

و ،رهم تنی گ آنها ،ر برنام هووا و طوورحهووا مو یریت روشوون شووی، .،ر

همین راستا این مقال این ه ف را پیش رو ،اشت است.
ً
،ر تحقیقات پیشین معمیم ب یک یا چن معض از جنس مسای اجتما

و اقتصووا،

جنگ ها کشیر تیج ش است اما تاکنین پژوهش با رویکر ،و چشمان از ک نگران بو
جایگا مسای اجتما

،ر فراین برنام ریز و م یریت جنگ ها کشیر ن پر،اختو اسووت.

،ر واقل ه ف اصل و نیآور این تحقی آن است ک تالش ،ار، ،ر سای نی

فراتحلی بووا

کنکاش ،ر مطالعات گذشت و استخراج مضامین ب کار رفتو ،ر آنهووا چگووینگ پوور،اختن و
نقش مسای اجتما

،ر مبال مباح م یریت و برنام ریز جنگ را یان ساز.،
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 .4روش پژوهش

این مقال از نیع تیصیف است کو بوا روش کیفو تحلیو مضومین بو تحلیو محتویا آثوار
پژوهش مرتبط با مسا اجتما

جنگ پر،اخت اسوت .روش تحلیو مضومین فراینو

بورا

تحلی ،ا ،ها متن است و ،ا ،هوا پراکنو و متنویع را بو ،ا ،هوا غنو و تفصویل تبو ی
م کن ، .ر واقل تحلی مضمین راهبر ،تقلی و تحلی ،ا ،اسوت کو تیسوط آن ،ا ،هوا کیفو

تلخیص و بازساز م گر،ن (بروان و کالرک، .)78 2006 1ر ایون روش بعو از

طبق بن

مطالع اولین م رک تحلی و ک گذار ،ا ،ها آغاز و سچس هر م رک ج ی و تحلیو مضوامین
آن ک گذار و با م ارک قبل مقایس و مضامین ج ی ب سیاه افزو ،م شی .،مطالع و تحلی
م ارک تا زمان ک مضامین ج ی وجی، ،ار ،ا،ام م یاب ، .ر این راستا از مممویع 1150مقالو
منتشر ش ،ر ممالت لم پژوهش ،اخل ،ر ارتباط با لیر جنگ ،ر بواز  10سوال 1388
تا  217 1398مقال برا بررس اولی جهت استخراج مضامین بکار رفت ،ر خصویص مسوای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اجتما

و برنام ریز و مو یریت جنگو انتخوا گر،یو  .مقوامت مویر ،اسوتفا ،از زوایوا

مختلب اجتموا

اقتصوا ،فرهنگو و سیاسو بو مسوئل برنامو ریوز و مو یریت جنگو

پر،اخت ان ک ،ر ممالت مختلب منتشر ش ان و لذا تحلی مضامین بر رویکر ،میانرشوت ا
استیار بی ،است .رون استخراج مضامین از ج ی ترین ب ق یم ترین مقامت و حتو اممکوان
با تیج ب پیشش هم رویشگا ها جنگل صیرت گرفت .با اینک بع از مطالعو و تحلیو 31
مقال (ج ول شمار  )1نقط اشباع حاص گر،ی ب ین معن ک مقامت بع
جی

حواو مضومین

نبی،ن اما برا اطمینان از پیشش کواف میضویع  52مقالو ،یگور نیوز مویر ،بررسو

تکمیل قرار گرفت است، .ر ایون مطالعو بور اسواس شوباهت ،ر ویژگو یوا جایگوا میضوی
مضمینها ب س ،ست ابعا ،مضمین اصول کو ،ر سوطیح بوامتر سلسول مراتوب مضوامین و
مضامین فر

ک ،ر سطیح پایینتر سلسل مراتب مضامین قرار م گیرنو طبق بنو

(کمال  .)194 1397بعو از فراینو طبقو بنو

شو انو

تحلیو و ارتبواط مفهویم مضومینهوا

شناسای ش متناسب با ه ف مطالع انمار ش  .برا بررس روای پژوهش از تأیی پونج نفور
از استا،ان با سابق ،ر رشت لویر جنگو و همچنوین پونج نفور از نییسون گان مقوامت اسوتفا،
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گر،ی ، .ر ایون مقالو بورا محاسوب پایوای از روش هیلسوت اسوتفا ،شو ( ابو جعفور
تسلیم سعی و شیخزا، .)189 1390 ،ر این روش متین ،ر ،و مرحل ک گذار مو شوین
سچس با استفا ،از رابط زیر ،رص تیاف مشاه ش محاسب م شی.،

2M
n1 + n2

= PAO

،ر این فرمیل تع ا ،تیاف ،ر ،و مرحل ک گووذار
ش ،ر مرحل اول و

تعو ا ،واحو ها ک گووذار

تع ا ،واح ها ک گذار ش ،ر مرحل ،ور است.

،رص

تیاف مشاه ش (ضریب پایای ) نیز  ،بین صفر ( ر تیاف ) و یک (تیاف کامو )
خیاه بی .،ضریب تیاف ب ،ست آم  0/83بی ،ک نشان،هن تیاف و همخوویان بووام و
نیز ضریب پایای مناسب است.
جدول .1منابع مورد استفاده در استخراج مضامین
رویشگاه جنگلی

منابع
حی ر و کرم وست مریان ( )1395گلیج و همکاران ( )1395احم زا ،و همکواران
( )1395معیر و همکاران ( )1394سوالم و همکواران ( )1394حبیبو و همکواران
( )1393م ن و همکاران ( )1393رضیان و هاشم زا )1392( ،لیان و اسوما یل
( )1392یاطف همت و همکاران ( )1392گیالن پیر و همکاران()1390
شووام و همکوواران ( )1397افوورو و همکوواران ( )1397فووالح و همکوواران()1397
رحیمیان و همکاران ( )1397حی ر و همکاران ( )1396یعقویب فرانو و همکواران
( )1396قربان و همکاران( )1396حسین و همکواران ( )1396بوازگیر و همکواران
( )1396صا،ق کاج و همکاران ( )1394ایرانمنش و جهانباز گیجوان ()1394
مالمیر و همکاران ( )1391سلطان و همکاران()1389

ارسباران

قنبر و همکاران ( )1397قنبر و همکاران ( )1394پیر و همکاران ()1389

مانگرو

حماریان و همکاران ( )1397مشایخ و همکاران ()1396

کلی رویشگا ها

قاسم قیچقار و همکاران ( )1395محمی ،و همکاران()1394

هیرکان

زاگرس

 .5یافتهها
 .1-5استخراج مضامین

،ر ج ول شمار ( )2ابعا ،مضامین اصل و تع ا ،مضامین فر

استخراج ش آم اسووت.

مطاب این ج ول ،ر مممیع  372مضوومین فر و ،ر قالووب  14مضوومین اصوول و ،و بعو
م یریت و ساختار اجتما

و اقتصا ،تقسیمبن

گر،ی  .بر ایوون اسوواس مضوومین اصوول
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م یریت اجرای جنگ بیشترین تع ا ،مضامین فر
نمین ب تع ا ،از مضامین فر

را ب خی ،اختصاص ،ا ،است .بو طیر

،ر هر بع ،ر ج اول  3و  4اشار ش است.
جدول .2ابعاد ،مضامین اصلی و فرعی

مضامین اصلی

ابعاد

م یریت
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جمل

م یریت فراسازمان
م یریت سازمان
قیانین و مقررات
م یریت اجرای جنگ
برنام ها و طرحها م یریت
ویژگ ها اجتما
ویژگ ها اقتصا،
ویژگ ها فرهنگ
تعاون ها و سازمانها مر،ر نها،
بخش خصیص
مشارکت جیامل محل
آمیزش و ترویج
تأثیر جیامل محل بر ساختار جنگ
وابستگ جنگ نشینان ب جنگ

مضامین فرعی
فراوانی
14
17
9
89
37
36
18
10
13
7

درصد
3/8
4/6
2/4
23/9
9/9
9/7
4/8
2/7
3/5
1/9

33

8/9

14
43
32
372

3/8
11/5
8/6
100

جدول .3نمونهای از مضامین فرعی بعد مدیریتی
مضامین اصلی
م یریت فراسازمان
م یریت سازمان
قیانین و مقررات
م یریت اجرای جنگ
برنام ها و طرحها م یریت

مضامین فرعی
ناهماهنگ ،ر برنام ریز کوالن سورزمین -و ر وجوی ،و اجورا آموایش سورزمین-
اختالفات بین سازمان و نها،ها مختلب -لزور تشکی وزارت منابل طبیع و ...
سیستم بروکراس ا،ار  -تصمیمگیر بام ب پایین  -ر تیزیول مناسوب کارشناسوان
بین ا،ارات -و ر ثبوات مو یریت ،ر سوطیح مختلوب -هورر مو یریت و کارشناسو
سازمان و ...
ر وجی ،قانین جامل منابلطبیع  -ر تناسب جریم و تخلفات منابلطبیع  -ر
انطباق قیانین تیسع ا با قیانین منابلطبیع  -ر التزار ب معاه ات بینالملل و ...
اجرا مؤثر و جامل طرح م یریت جنگ  -و ر کنتورل ورو، ،ار بو جنگو  -ا طوا
زمین ب ازا خروج از جنگ  -ص ور پروان بهر بر،ار از جنگ و ...
طرحها جنگ ،ار چن منظیر  -برنام جوامل طورح صویانت از جنگو هوا -طورح
تیسع جنگ کار اقتصا - ،ر وجی ،راهبر ،منسمم م یریت جنگ و ...

جدول .4نمونهای از مضامین فرعی بعد ساختار اجتماعی و اقتصادی
مضامین اصل
ویژگ ها اجتما
ویژگ ها اقتصا،
ویژگ ها فرهنگ
تعوواون هووا و سووازمانهووا
مر،ر نها،
بخش خصیص
مشارکت جیامل محل
آمیزش و ترویج
تووأثیر جیاموول محلوو بوور
ساختار جنگ
وابستگ جنگو نشوینان بو
جنگ

مضامین فر
ر تیسع اجتما  -کاهش حس همکار بین مر،ر -کاهش انسمار اجتموا  -و ر
پذیرش اجتما جیامل محل و ...
ر تیسع یافتگ اقتصا، - ،رآم پایین جیامل محل  -متنیع نموی،ن معیشوت سواکنین
محل  -فقر جیامل محل  -افزایش سهم جنگ ،ر اشتغال پای ار و ...
تیلی محصیمت فرهنگ  -تیسع گر،شگر فرهنگ  -خر ،فرهنگها روسوتای  -آثوار
باستان و تاریخ ،ر جنگ  -صنایل ،ست روستا یان و ...
ملکر ،تعاون ،ر افزایش تیلیو محصویمت فر و  -تیسوع همیواران طبیعوت -کواهش
تمای برا ضییت ،ر تعاون ها -نقش تعاون ،ر بهر بر،ار پای ار از جنگ و ...
اسووتفا ،از امکانووات مووال و فن و بخووش خصیص و  -مشووارکت خیوورین ،ر اموویر منووابلطبیع و -
سرمای گذار ،ر صنایل جانب جنگل  -واگذار م یریت منابل جنگل ب بخش خصیص و ...
ر تمای ب مشارکت ،ر طرحها جنگ ،ار ، -یر بواز ،بوی،ن طورحهوا مشوارکت -
ارتباط ضعیب سازمان با جنگ نشیان -ر استفا ،از تمار محل و ...
کووم بووی،ن سووطج آگوواه از فیای و حفاظووت جنگ و  -کووم توویجه ب و فیای و خ و مات
زیستمحیط جنگ  -کمبی ،مروجین -تیج ب آمیزشها رسم ،ر م ارس و ...
تخریب جنگ  -کاهش امکان استقرار زا،آور  -کاهش تراکم ،ر هکتار -حذف تو ریم
جنگ  -ورو ،آفات زرا ب جنگ  -آتش سیز جنگ و ...
وابستگ معیشت مر،ر ب جنگ  -مصرف چی بورا توأمین انورژ  -مصورف چوی ،ر
بخش کشاورز  -مصرف چی ،ر بخش ،ام ار و ...

 .2-5تحلیل مضامین

همانطیر ک ،ر مق م نیر نیان ش سؤال اصل مقال این است ک ،ر مطالعات میجووی،
نقش مسا اجتما

،ر فراین برنام ریز و م یریت جنگ ها کشیر چگین اسووت، .ر

این راستا مضامین ک ارتباط بین یام اجتما

و م یریت جنگ را ممکن م کنن بای

میر ،تحلی باشن  .شام و همکاران ( )1397بیان م ،ارن ک م یریت ،ر رصو منووابل
طبیع نیازمن یک ،ی کل و هم جانب مممی برنام ریزان است .بو ین منظوویر کو ،ر
اولییت اول بای خیاست ها و انتظارات جیامل محل را ،ر نظر گرفت و جیامل محل بایو
از نظر اجتما

اقتصا ،و فرهنگ ،ر وضعیت مطلی قرار گیرن تا ،ر م یریت پایو ار

جنگ ها مشارکت مؤثر ،اشت باشن ، .ر اولییتهووا بعو
حمایتها ج

،یو گا مقامووات ،ولتو و

آنها را بای ،ر نظر گرفت و با اجرا قیانین و سیاستهووا مناسووب از

تخریب جنگ ها جلیگیر شی .،این تحلی نشان م ،ه ک با ر جاملنگر و ،خالت
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مؤثر خیاست ها و انتظارات جیامل محل ،ر م یریت ک ،ر وضعیت کنین مرسیر نیست
م یریت پای ار جنگ ها ،ر م امکانچذیر نخیاه بی ،و ب تعبیر ،یگر ،ر وضعیت کنووین
شاخصها اجتما

و اقتصا ،نقش ج

،ر بع ساختار اجتما

و اقتصا،

،ر م یریت جنگ ن ارن .

فراوان مضامین فر و تووأثیر جیاموول محلو بوور

ساختار جنگ از ،یگر مضامین بیشتر است این میضیع نشان م ،ه از نگووا بسوویار از
مقامت اثر فعالیتها معیشت جیامل محل بر ساختار زیست جنگ آنقو ر تأثیرگووذار
است ک خی، ،ر قامت یک از اصل ترین ل تخریب و تضعیب جنگ ها کشیر مطرح
است .از ای ن رو ،ر این مقامت رویکر ،مشارکت جیامل محل ،ر برنام ریز و مو یریت
جنگ ب نیان محرک کلی

برا کنترل و ب ح اق رسان آسیبها جیامل محل ب

جنگ ب شمار رفت است .مضووامین اسووتخراج شو از میضوویع مشووارکت جیاموول محلو
ب نیان یک از شاخصها تسهی کنن مسا اجتما
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اقتصا، ،ر اولییت اول و یام اجتما

جنگ نشان م ،هو

،ر جایگا ،ور لو

یامو

و ر مشووارکت موور،ر ،ر

م یریت منابل جنگل است .همچنین یعقیب فران و همکاران ( )1396بیان ،اشتن میزان
مشارکت مر،ر ،ر اجرا برنام ها حفاظت ،ر ح مطلووی و رضووایت بخشو نیسوت و
هرچ میزان وابستگ اقتصا ،مر،ر ب جنگ بیشتر باشو ،رصو مشووارکت موور،ر بووامتر
م رو .،این مطلب بیانگر این میضیع است ک مر،ر ن ،ر جهت اه اف مو یریت جنگو
ک بر آنها تحمی ش

بلک صرفا برا رفل بخش از نیازها معیشت حاضر م شین بو

اجبار ،ر برنام ها حفاظت جنگ مشارکت ،اشت باشن  .مشارکت ب این شک م تیانو
،ر غیا نیروها ،ولت حفاظت ،ست ان از ها و ،ر نتیمو تخریووب زیووا ،را متیجو
گستر ها جنگل کن  .از منظر تیج ب معیارها اجتما واقتصا،
صا،ق ( )1396نشان ،ا،ن معیار کارکر،ها اقتصا ،و اجتما

حسین ملک نیا و
و کارکر،ها حمووایت

و حفاظت بیشترین اولییت را ،ر مو یریت پایو ار جنگو ،ارنو  .اولییووت ،اشووتن معیووار
کارکر،ها اقتصا،

اجتما

و حفاظت ک جووز معیارهووا جهووان تیسووع شو بورا

م یریت پای ار است میی این مبح است ک ب ،لیلب ،لی سالها ب تیجه ب آنهووا ،ر
وضعیت کنین اکثر محققان جنگ چار ا جز بازگشت ب چنین کارکر،های نم بینن .

گلیج حسن زا ،ناورو ،و محم
محیطزیست و اقتصا - ،اجتما

لیمای ( )1395اذ ان ،اشتن پر،اختن بو مسووا

،ر قالب معیارها پای ار جنگ منمر بو فهووم بهتوور

م یران جنگ و آگاه مر،ر خیاه ش  .هر چن ،ر این مطالع شوواخصهووا جنگو هووا
طبیع با زا،آور مطلی

نشان گذار اصیل ،رختان و میازن بین رویش و بر،اشت چی

بیشترین اولییت را ،ر م یریت پای ار جنگ ها هیرکان ،اشتن  .تفسیر این مطالعو تأکیو
بر این میضیع است ک مزم فهم مسا جنگ هم برا م یران و هم برا جیاموول محلو و
جنگ نشینان تیج ب ابعا ،زیستاجتما

و اقتصا ،و همچنین مسووا زیسووتمحیطو

جنگ است .این فهم زمان ب خیب ممکن م شی ،ک پیین بین انسان و جنگ ،ر بسووتر و
بافووت فرهنگو و اجتمووا

موویر ،تفسوویر و تحلیو قورار گیوور .،مطوواب مطالعو حیو ر و

کرم وست مریان (، )1395ر تعریب طرحها ج ی مل جنگ ،ار نظیر آنچ بووا نوویان
طرح تنفس ،ر جنگ ها هیرکان مطرح ش است جاملنگر مزر صیرت نگرفت است و
طرحها میجی ،جنگ ،ار نیازمن بازنگر اساس بر مبنا جنگو ،ار پایو ار هسووتن .
منظیر از جنگ ،ار پای ار تیج ب هم جیانب زیستطبیع و انسان بیرسووازگان جنگو
است .ر تیج ب مفهیر جنگ ،ار پای ار نشان از تک بع

نگریستن ب مسووا جنگو

با تأکی بر میضی ات بیرشناخت آن است، .ر خصوویص زیرسوواختهووا قووانین ،خالووت
مسا اجتما

،ر فراین م یریت جنگ ساختارها و فراینو ها مزر موورتبط بووا هریووک از

اصیل و مبان برنام مل جنگ ب خصیص اص مشارکت ب نیان مهمترین اصو و هو ف
برنام مل جنگ ،ر قیانین م یریت منابل جنگل کشیر تعریب و نها،ین ش اسووت کو ،ر
پژوهش قاسم قیچقار ( )1395ب آن اشار ش است .اگوور چو ،ر قوویانین مو یریت جنگو
اشار و تأکی

بر اص مشارکت هم ذینفعان جنگو اسووت امووا بایو تیجو ،اشووت کو تووا

،رهمتنی گ جیامل محل با ناصر و منابل جنگل روشن نشی ،صحبت از لزور مشووارکت
صرفا تیج شکل و ن محتیای ب چگینگ اجرای ساز مقووررات اسووت، .ر هوور صوویرت
رون تخریب جنگ ها کشوویر ،ر شووک هووا مختلووب آن بو ویژ متووأثر از شوواخصهووا
اجتما

و اقتصا( ،محمی ،فقه و مخو ور  )925 1394نشووان مو ،هو هرآنچو

تاکنین ،ر فراین م یریت جنگ ها کشیر ب انمار رسی قا،ر نبی ،است حت سر ت رون
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تخریب جنگ ها را نیز کاهش ،ه  .مطاب پژوهش حبیب و همکاران ( )1393جنگ نشینان
از برنام های ک تالش ،ار، ،سترس و مموواورت بیمیووان بو جنگو را کوواهش ،هو هرگووز
استقبال نکر ،ان  .چراک آنان خی ،را وابست و متعل ب جنگ م ،اننو و سووالها زنو گ ،ر
جنگ با

تعل خاطر آنها ب این محیط ش است.

 .3-5قالب مضامین و جایگاه مسائل اجتماعی در مدیریت جنگل

بع از تفسیر مضمینها بهم پییست مسا اجتمووا

و مو یریت جنگو بکووار رفتو ،ر

پژوهشها میر ،بررس مزر است جایگا مضمینها اصل بع ساختار اجتمووا

و

اقتصا، ،ر کنار بع م یریت میر ،بررس قرار گیر، .،ر شک شمار ( )1جایگا مضامین
اصل بع ساختار اجتما

اقتصا ،و بع م یریت آم است .مطاب ایوون شووک رابطو

مضامین اصل ،ر ،و بع باهم متفاوت است .مضامین اصل ،ر بع ساختار اجتمووا
اقتصا،
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و

شک ،هن این ساختار هستن اما ،ر بع م یریت این م یریت است ک شک

،هن مضامین اصل م شی .،ب ایوون معنو کو اسووتقرار و برپووای مو یریت بسترسوواز
میضی ات است کو ،ر قالووب مضووامین اصوول آور ،شو ، .ر بعو سوواختار اجتمووا
اقتصا،

،ر بین کنشها اجتما

اقتصا ،و فرهنگ موور،ر چنووین مضووامین بو طیر

طبیع رخ م ،ه و بخش ج ای ناپذیر فرهنگ و زیستجغرافیای مر،ر است.
برنام ها و طرح ها
م یریت

م یریت فراسازمان
م یریت سازمان

م یریت اجرای جنگ
قیانین و مقررات

بع م یریت

تأثیر جیامل محل
بر ساختار جنگ

بع ساختار اجتما

و اقتصا،

تعاون ها و سازمانها
مر،ر نها،
و یژگ ها فرهنگ

مشارک ت جیامل محل

وابستگ جنگ نشینان
ب جنگ

و

بخش خصیص

و یژگ ها اجتما

و یژگ ها اقتصا،

شکل .1ارتباط مضامین با بعد ساختار اجتماعی و اقتصادی و بعد مدیریتی

اما نکت بسیار مهم جایگا این ،و بع ،ر ارتباط با یک یگر اسووت .تحلیو ایوون جایگووا ،ر
واقل تحلی جایگا مسا اجتما
شک شمار ( )1آم

،ر م یریت جنگ ها کشیر خیاه بی .،همانطیر ک ،ر

بع ساختار اجتما

و اقتصا ،ذی بع م یریت قرار م گیوور .،یعنو

مضامین اصل بع م یریت بر مضامین اصوول بعو سوواختار اجتمووا

و اقتصووا ،مسوولط و

محاط هستن  .این محاط بی،ن ب گین ا است ک اساسا کلیت مضووامین سوواختار اجتمووا

و

اقتصا، ،ر پایینترین ر ،سلس مراتب اهمیت قرار ،ارن (شک  .)2مطاب این شک م یریت
فراسازمان قیانین و مقررات م یریت سازمان برنامو هووا و طوورحهووا مو یریت و مو یریت
اجرای ب ترتیب ،ر سلسل مراتب مضامین م یریت قرار ،ارن  .ب این معن ک م یریت اجرایو
،ر زیر مممی برنام ها و طرحها م یریت برنام ها و طرحها م یریت خی ،زیر مممی و
م یریت سازمان و این م یریت خی، ،ر گستر قیانین و مقررات فعالیووت مو کنو و ،ر نهایووت
م یریت فراسازمان تمام مضامین م یریت را پیشش م ،ه  .همووانطیر کو ،ر ایوون شووک
نمایش ،ا ،ش است ،ر ساختار میجی ،م یریت کالن رص هووا جنگلو کشوویر مضووامین
ساختار اجتما

و اقتصا، ،ر زیر مممی م یریت اجرای واقل ش ان  .این میضوویع نشووان

م ،ه ،ر وضعیت میجی ،چشمان از م یریت جنگ ها کشیر اساسا سوواختار مناسووبات و
کنشها اجتما

و اقتصا ،معمیل ،ر جیامل روسووتای جنگلو جایگوواه ،ر طوورحهووا و

برنام ها م یریت م یریت سووازمان قوویانین و مقووررات و ،ر نهایووت مو یریت فراسووازمان
ن ارن و تنها م یریت اجرای و ملیات جنگ است ک ،ر حین اجرا پروژهووا مو یریت بو
ک ،ر بخش ا،بیووات نظوور

ناچار با مر،ر و مناسبات آنها میاجه پی ا م کن  .مسا اجتما
ً
ب آنها اشار ش ماهیتووا بو نیان مضوومینهووا فر و ،ر ،رون مضووامین اصوول ب خصوویص
مضمین "وابستگ جنگ نشیان ب جنگ " قرار ،ارن (ج ول شمار .)4
،ر مقامت میر ،تحلی مسا اجتما

از جمل وابستگ اقتصا ،مر،ر ب جنگ و ر

مشارکت محل از جمل مهمترین چالشها م یریت اجرای هستن  .م یریت اجرای کنووین
تنها با رفل این چالشها امکان پیا ،ساز و اثرگذار میفقیت آمیز خیاه ،اشت .ب تعبیر ،یگر
مضامین چین ویژگ ها اجتما

اقتصا ،و فرهنگ اگر همسی با اه اف م یریت اجرایو

نباشن چالش ب حسا م آین و بای بووا تو ابیر ایوون میانوول را مرتفوول نمووی .،تمربو اجورا
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طرحها م یریت ،ر مناط مختلب نشان مو ،هو و ر سوونخیت ویژگو هووا طوورحهووا و
برنام ها اجرای با ویژگ ها اجتما
اجتما

نیز خیان م شی ،با

و فرهنگ جامع محل کو بو نووی

و ر پووذیرش

ش است اجرا این طرحها ل رغم هزین ها فوراوان بووا

شکست میاج باش ، .ر این رویکر ،اگر تعاون ها و سازمانها مر،ر نها ،بخش خصیص و
مکانسیم آمیزش و ترویج ب خیب سازمان ه شی ،ابزار مناسب برا

ملیات نمی،ن م یریت

اجرای فراهم خیاه ش  .یک از مضامین قاب تیج ،ر این مبح ک ب خوویب جایگووا بعو
و اقتصا ،را کنار بع م بریت

ساختار اجتما

یان م کن مضمین "تأثیر جیامل محلو بوور

ساختار جنگ " است ک نشان م ،ه جیامل محل و فعالیتها معیشت آنها ب نیان یام
تأثیرگذار بر ساختار جنگ شناخت م شین و ام مخر و باز،ارن اه اف م یریت هسووتن
و اینگین تصیر م شی ،ک هر منطق جنگل ک کمترین یامو انسووان تأثیرگووذار بوور سوواختار
جنگ را ،ار ،بهترین رص برا اجرا برنام هووا مو یریت اسووت .اتفاقووا بوور اسوواس همووین
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سیاست است ک سازمان منابلطبیعو و آبخیووز،ار کشوویر تووالش مو نمایو کو طوورحهووا و
برنام ها م یریت خییش را جای استقرار ،ه ک با کمترین چالش اجتمووا
سیاست ک با

روبوورو باشو .

رها ش ن و ب ون طرح و برنام ،اشتن رص ها وسیع از جنگ ها کشیر

ش است ک جنگ نشینان با جنگ ،رهمتنی گ بیشتر ،ارن .
م یریت فرا سازمان
ساختار اجتما

و اقتصا،
قیانین و مقررات
مسا اجتما

م یریت اجرای جنگ

م یریت سازمان
برنام ها و طرح ها م یریت

شکل . 2جایگاه مضامین ساختار اجتماعی و اقتصادی در سلسله مراتب مدیر یت جنگل

جنگ

 .6بحث و نتیجهگیری

تغییر سیاستها برنام ریز نسبت ب منابلطبیع

یک از کلی ترین راهکارها

جلیگیر از تش ی رون تخریب ،ر گستر ها طبیع است (هابرت بیزی

چن و

جیلیان .)374 2010 1نها،ها بینالملل ب طیر ویژ کشیرها ،ر حال تیسع را ب

ر ایت الگیها تیسع پای ار و حفظ منابل طبیع ترغیب و ،ر این راستا ترکیب از
نیآور ها سیاستها برنام ریز و م یریت طرحها بهر ور کارآم و تغییر ،ر الگی
مصرف را برا بهبی ،شرایط میجی ،پیشنها ،م کنن (فا ی و یینپ.)57-72 2020 2

رابط برنام ریز و م یریت جنگ ،ر کشیر ما ب شک واران و معکیس ،ی ش است.
ب این معن ک برنام ریز ح ش ،ر فراین م یریت است، .ر صوویرت کو بایو ابتو ا ،ر
فراین برنام ریز برنام ها مشخص گر ،،و ،ر مرحل بعو مو یریت اجرایو ایوون برنامو هووا
م نظر قرار گیر .،ب طیر کل برنام ریز ،ر حیز منابل جنگل ،ر خ مت م یریت و هوور ،و
،ر خ مت برنام ریز ها مل منطق ا و ناحی ا محصوویر هسووتن  .ایوون نوویع رویکوور ،و
نگرش ب مفهیر برنام ریز ،ر گستر ها جنگل ص مات زیا ،ب این رص ها و ناپای ار
ش ن میجی،یت و استفا ،از این منابل ،ر کشیر ب ،نبال ،اشت است، .ر وضعیت کنووین کو
ً
رص ها جنگل کشیر ،ر محیریت یک نیع برنام ریز کالن قرار ن ار ،کامال تحت تأثیر
سایر برنام ریز ها قرار گرفت ان ک این میضیع ب معن کم اهمیت جلی ،ا،ن این رص ها و
ب کارگیر آنها ،ر فراین تیسع ،ر برنام ریز ها ملو منطقو ا و ناحیو ا اسووت .ایوون
ام با

تغییر م پیششها طبیع جنگل ب کاربر ها مختلب است .ریش ایوون

تغییرات ،ر برنام ریز ها کالب

است ک نگا آنها ب منابل طبیعو بو نیان اراضو رهووا

ش است لذا از این فرصت برا تیسع منطق ا استفا ،م شی .،استفا ،ا ک اغلب بو
ناپای ار تیسع منمر م گر( ،،محمی ،فقه و مخ ور .)46 1399
،ر واقل وضعیت کنین برنام ریز و م یریت ،ر جنگ ها کشیر ب گین ا است ک
شرایط و بستر تخریب کم و کیف آنها را ش ت مو بخشو لووذا ا مووال رویکوور ،نوویین
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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برنام ریز و م یریت ،ر این خصیص ضرورت انکارناپذیر است .ا مووال رو یکوور ،نوویین
برنام ریز و م یریت ،ر گستر ها جنگل زمان اتفاق خیاه افتا ،ک فهم واقل بینان ا
از مسا و چالشها جنگ ها کشیر ،اشت باشیم .تالش برا ،سووتیاب بو فهووم واقوول
بینان ،ر نگا صرفا رشت ا امکووان پووذیر نیسووت بلکو ضوورورت ،ار ،تووا نگوواه فرا/میووان
رشت ا را ،ر میر ،مسا جنگ بکار گیریم.
،ر نظار م یریت جنگ ها کشیر ساختار اجتما
ک مسا اجتما

و اقتصا،

رص هووا جنگلو

،رون آنها زا ،م شی، ،ر اختیار و محصیر ،ر آخوورین حلقو سلسوول

مراتب م یریت قرار گرفت است .محصیر بی،ن مضامین ساختار اجتمووا

و اقتصووا، ،ر

زیر می ها م یریت نشان م ،ه ک ،ر نظووار فکوور و ملیووات مو یریت جنگو هووا
کشیر ویژگ ها ساختار اجتمووا

و اقتصووا ،جنگو نشووینان بو نیان وویامل کو

استاتیک و تثبیت ش هستن و مجرر مانن سایر اجزا بوویرسووازگان بایو موویر ،کنتوورل و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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م یریت قرار گیرن فرض مو شووین  .نووی

و

نگووا شو پنو ار بو سوواختار اجتمووا

اقتصا ،و اینک جنگ نشینان و مسا مرتبط ب آنها بای تابل م یریت اجرای و ،سووتیر
باشن  .اما ،ر م م بینیم ک این اتفاق رخ نم ،هو و مقاومووت و و ر ارتبوواط جیاموول
محل با اق امات م یریت ب

ر میفقیت طورحهووا و آسوویب بیشووتر بو سوواختار طبیعو

جنگ ها م شی .،این میضیع ب طیر مشخص ام اصل میف نبی،ن اجورا طرحهووا
جنگ ،ار چ ،ر جنگ هووا شوومال و چو جنگو هووا خووارج از آن اسووت .مطالعووات
مختلب از جمل حبیب

لیچیر و کیووا،لیر ( )1393یعقوویب فرانو کریمو و پرموویز

( )1396شوووام بوووانج شوووفیع و حسوووین زا )1397( ،و افووورو زارع مهرجووویی
امیرتیمیر میرزای خلی آبا ،و بن اس

( )1397نشان مو ،هو تضووا ،جو

،ر

اه اف طرح و آنچ مر،ر محل از جنگ انتظار ،ارن وجی، ،ار.،
تضووا ،کو تقابو بنیووا،ین را بووین حفووظ منووافل ملو و نیازهووا موور،ر جنگو نشووین ،ر
سیاستها م یریت جنگ را نشان م ،ه ک ،ر پژوهش شا ،طلب ( )1381ب آن پر،اخت
ش است .این فراین ب خصیص ،ر جنگ ها زاگوورس بووا تعبیوور متو اول شو
اجتما

و ر پووذیرش

طرحها جنگ ،ار مطرح است .این میضوویع ،ر پووژوهشهووا فتوواح ()1380

جزیر ا و ابراهیم رستاق ( )1384و غضنفر ( )1383طرح ش است .میضیع ،یگر اینک
،ر سووطج م و یریت فراسووازمان و تبوول آن سووطج سووازمان نشووان از مضوومین بووا ماهیووت
برنام ریز جنگ با آن مفهیم ک ب آن پر،اخت ش وجی ،ن ار ،و هم چیز ،ر قالب و شوواکل
امر م یریت ،ر زمر طرحها و برنام ها م یریت نها،ین ش است .همووانطیر کو اشووار شو
این نقیص بزرم میجی،یت جنگ ها کشیر را رقابت با سایر برنام هووا تیسووع ا بو خطوور
ان اخت است و آنچ ب نار تغییر کاربر جنگ ب سایر کاربر ها روایووت مو شووی ،محصوویل
همین ر استقرار مفهیر برنام ریز ،ر فراین م یریت کالن منابلطبیع و جنگ ،ار کشوویر
است .وقت برنام ریز جایگاه ،ر ،و سطج یا ،شو نو ار ،بو یه اسووت کو صووحبت از
جایگا مسا اجتما

جنگ ،ر فراین برنام ریز نیز محل از ا را ن ار .،بر اساس ،ی گا

جامع شناسان محیط زیست نگا ب ناصر طبیع بای همرا بووا نگوورش اجتمووا

باشو ، .ر

این صیرت است ک شناخت ابعا ،گیناگین و یکچارچو مو یریت یووک رصو طبیعو ممکوون
خیاه بی ،ساتن 2007( 1ب نقو از :صووالح  .)1392مطوواب ایوون رویکوور ،مو ل جایگووا
مضامین ساختار اجتما

و اقتصا، ،ر سلسل مراتب م یریت جنگ ک ،ر شک شمار ()2

آم است بای ،چار تغییر بنیا،ین شی ،ب گین ا ک ،ر این سلسل مراتب مو یریت مضووامین
ساختار اجتما
فر

و اقتصا ،بای بع از م یریت سازمان قورار گیرنو تووا بوور اسوواس مضووامین

نهفت ،ر این ساختار برنام ها و طرحها مو یریت سووامان یابنو و پووس از آن مو یریت

اجرای جنگ ملیات شی .،این مطلب خی ،ب نی نشووان مو ،هو فراینو تهیو طوورحهووا
ً
جنگ ،ار زمان جامل و ب ور از مشکالت کنین است ک ب شووک کووامال جو مضووامین
اجتما

و اقتصا، ،ر آنها ،ی شی.،

فشار روز افزون ب رص ها و منابل جنگل ،ر کنار لزور برنام ریز و م یریت پایو ار
این بیرسازگان چالش ها فن و پژوهش زیا ،را ،ر مرتفل ساختن بحران پای ار منابل
جنگل پ ی آور ،است، .ر این راستا امروز رویکر،ها تلفیق و بینرشت ا برا یووافتن
را ح ها م یریت پای ار جنگ م تیان راهگشا باش (شبیر و شمس .)143 1394
ب تیجه و ر حضیر محسوویس مسووا اجتمووا

،ر فراینو برنامو ریووز و مو یریت
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جنگ ها کشیر نشان م ،ه ک مزر است از چشمان از فرا/میان رشت ا ب جنگو و
مسا آن نگا کر .،قطعا با تیج ب ،رهمتنی گ زن گ امروز با محیطزیسووت و اجوزا
آن م طلب ک نگا صرف رشت ا ب این بیرسازگان ب نگا چنو بعو
منظر لیر اجتما
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سیق یاب .

بو خصوویص از

منابع
احم زا ،حمیرا؛ سلیمان محم لیما ( .)1395ارزیاب اقتصا ،استفا ،ها فعلو از جنگ (مطالعو
میر : ،جنگ ها شفارو ،استان گیالن) .فصلنامه تحقیقااات گن ااص و راانوان ا انان -567 )24(4
.559
اسالم

لیرضا ( .)1387گن صها و مناتع ا نان .تهران :انتشارات ح شناس.

افرو احم ؛ زارع مهرجیی محم رضا؛ امیرتیمیر سمی ؛ میرزای خلی آبا ،حمی رضا؛ بن اسو
یام مؤثر بر مشارکت بهر بر،اران محل ،ر م یریت حفظ
مصطف ( .)1397شناسای و اولییتبن
و احیاء جنگ ها بلیط استان لرستان .فصلنامه تحقیقات گن ص و راانوان ا انان (.393-405 3)26
ایرانمنش یعقی ؛ جهانباز گیجان حسن ( .)1394بررس روغن قاب استخراج از میووی بلوویط ایرانو ،ر
جنگ ها استان چهارمحال و بختیار  .فصلنامه تحقیقات گن ص و رنوان ا نان (.527-535 3)23
ایمان راستاب ممتب ؛ جلیلین حمی ؛ زن بصیر مه ( .)1392بررس مسووا اجتمووا  -اقتصووا،
جنگ ها سامان رف کلگچ زاگرس ،ر چهارمحال و بختیار  .اکوسیستمهای طبیعاای ا انان )4(2
.59-70
ایمان راستاب ممتب ؛ جلیلین حمی ؛ زن بصیر مه ( .)1399تعیین ارزشهووا آسووتان ،ر سیاسووت
گذار سامان رف کلگچ استان چهارمحووال و بختیووار  -زاگاان ب اااوم شناساای گن صهااای ا انان
.1-9 )16(8
بازگیر احم ؛ نمیرانیان منیچهر؛ یاطف همت؛ محم ( .)1396کم سوواز اسووتفا ،ها چوویب جنگو
نشیان از جنگ ها زاگرس ،ر ،هسووتان کاکاشوورف شهرسووتان خوورر آبووا .،گن ااص و فناورد هااای بااو
(.380-371 3)70
پیر مه ؛ مسنن مطفر مه ی ؛ جوواو،ان ابوراهیم ( .)1388بوورآور ،تمایو بو پر،اخووت افورا ،بورا ارزش
وجی ،جنگ ها (مطالع میر ،جنگ ها ارسباران) .گن ص و فناورد های بو (.343-357 4)62
جزیر ا

محم حسین؛ ابراهیم رستاق مرتض ( .)1384گن صشناسی زاگن ب تهنان، :انشگا تهران.

حبیب بهرار؛ لیچیر حسن؛ کیا،لیر ها .)1393( ،بررس میزان مشووارکت جنگو نشووینان ،ر مو یریت
جنگ و چگینگ تقییت مشووارکت (مطالعو موویر : ،منطقو بابو کنووار شهرسووتان بابو ) .فراالنامه
تحقیقات گن ص و رنوان (.109-120 1)22
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حماریان مرضی ؛ حسین زا ،امی ؛ خضر ،اشکسن سی سما،؛ خیاط نژا ،آق گنبو سووعی (.)1397
 .مجله علااوم و
یام تخریب جنگ ها مانگرو با استفا ،از روش
شناسای و رتب بن
فنون در ا ی (.1-12 3)17
حسین سووی زهرا؛ رحوویم ملکنیووا؛ صووا،ق حم اللو ( .)1396رویکوور ،ترکیبو ،ر ارزیوواب معیارهووا و
شاخصها م یریت پایو ار جنگو ،ر سووطج محلو مطالعو موویر : ،حیضو آبخیووز لیرابو اسووتان
چهارمحالوبختیووووار  .فصاااالنامه تحقیقااااات گن ااااص و راااانوان ا اااانان (.159-149 1)25
حی ر مازیار؛ کرم وست مریان بهروز ( .)1395بررس و سیاست گذار برنام توونفس یووا بهوور بوور،ار
جنگ ها هیرکان (مطالع میر : ،جنگ ها حیز شفارو .)،فصلنامه تحقیقات گن ص و رنوان ا نان
(.736-724 4)24
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حی ر مازیار؛ لطفلیان ممی ؛ تشکر مرتض ؛ ول پیر احم ( .)1396سیاسووت گووذار ،ر مو یریت
سامان ها اگروفارستر میجی، ،ر جنگ ها بان  .زاگرس شمال فصلنامه تحقیقات گن ااص و راانوان
ا نان (.185-195 2)25
خ ر زا ،مه ؛ ملک نیا رحیم؛ ا،ل کامران؛ هنار خلیان جالل ( .)1396بررس میانل و زمینو ها
مشارکت جیامل محل ،ر م یریت جنگ (مطالع میر : ،بخش نم شیر شهرستان بانو ) .پژوهشهااای
علوم و فناوری بو و گن ص (.35-47 3)24
رحیمیان مه ؛ فراش مرضی ؛غالمرضای سعی ؛ براخاص امین ( .)1397تحلی اثرات طرح خووروج ،ار از
جنگ بر مر،ر محل  :مطالع میر ،روستا سیا، ،ر نهاون  .فصاالنامه روسااتا و توسااعه (.1-24 3)21
رضیان محم ؛ هاشمزا ،فهیم ( .)1392بررس یام مؤثر ،ر تخریب جنگ و تأثیرخروج ،ار از حوویز
 14جنگ ها شمال کشیر .نشن ه پژوهشهااای علااوم و فناااوری بااو و گن ااص (.125-138 3)20
ساتن فلیپ ،بیلی ( .)1392درآمدی ان گامعهشناسی محیط ز ست (مترجم :صا،ق صالح ) تهران :سمت.
سالم ل اصغر؛ یاطف همت محم ؛ حشمتالیا ظین سی مه ( .)1394بوورآور ،تووابل تقاضووا خطو
ً
تقریبا ای ال چی سیخت ،ر مناط روستای جنگ ها شمال ایران .مجله گن ص ا نان (.67-85 1)7
سلطان آرزو؛ شامخ تق ؛ نیر نایین محم سعی ؛ ر مازیار باس ( .)1389تأثیر جنگ و تیسع
محل ،ر تیزیل ،رآم و سطج فقر (بررس میر : ،حیز آبخیز تنووگ تووامرا .) ،گن ااص و فاناورد هووا
بو (.369-385 4)63

شا ،طلب ژال ( .)1381ابعا ،اجتما

،ر م یریت جنگ  .اقتصاد کشاورزی و توسعه (.193-220 37)10

شامخ تق ( .)1392قوانین و مد ن ت منااع طبیعی (گن صها و مناتع) .تهران، :انشگا تهران.
شام جعفر؛ بانج شفیع باس؛ حسین زا ،امی ( .)1397شناسای معیارها مؤثر سازمان بر م یریت
پای ار ،ر جنگ ها زاگرس استان آذربایمان غرب  .فصلنامه پژوهش و توسعه گن ص (.177-161 2)4
شبیر سی محم ؛ شمس سی زهرا ( .)1394تحلیل بر برنام ،رسو میانرشوت ا آمویزش محویط زیسوت ،ر آمویزش
ال  .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی .127-145 )3(7
صا،ق کاج حم الل ؛ جعفر ل ؛ یار ل نب الل ( .)1394ارزیاب م یریت پای ار جنگ ،ر حیضو
آبخیز ،وپالن استان چهار محال و بختیار  .فصلنامه تحقیقااات گن ااص و راانوان (.490-501 3)23
اب جعفر حسن؛ تسلیم محم سعی و شیخ زا ،محم ( .)1390تحلی مضمین و شبک مضامین:
روش سا ،و کارآم برا تبیین الگیها میجی، ،ر ،ا ،ها کیف  .اند شااه مااد ن ت راهبااندی (2)5
.198-151
یاطف همت محم ؛ شامخ تق ؛ زبیر محمی،؛ ر ،او،رضا؛ قاض طباطبای محمووی.)1392( ،
،می تخریب جنگ  :بررس م ل ها ذهن کارشناسان منابل طبیع و مر،ر محل بووا اسووتفا ،از روش
پییای ها سیستم .نشن ه گن ص و فناورد های بو (.29-54 1)66
غضنفر ه ایتالل ( .)1383انرسی رو ش و تغیینات پناکنش قطنی اه منظور ال وی تنظیم گن ااص در منطقااه
اانه مطالعه موردی :هوار خول (رسال ،کتر ) .دانشکد منااع طبیعی دانش ا تهنان، .انشگا تهران.
فتاح محم ( .)1380مد ن ت گن صهای زاگن  .تهران :مؤسس تحقیقات جنگ ها و مراتل.
فالح اصغر؛ایمان راستاب ممتب ؛ نظریان نسترن ( .)1397بررس شوواخصها مووؤثر بوور مشووارکت ،ر
م یریت پای ار جنگ ها (پژوهش میر : ،سامان رف کلگچ استان چهار محال و بختیار ) .فصلنامه
پژوهش و توسعه گن ص (.273-288 3)4
قاسم قیچقار؛ سعی  .یار ل نب الل ؛ جعفر ل ؛ پیراصغر سنگاچین فرزار ( .)1395بررس و نها،ین
ساز اصیل و مبان برنام مل جنگ ،ر ایوران .نشاان ه پژوهشهااای علااوم و فناااوری بااو و گن ااص
(.68-49 1)23
قربان سهیال؛ مرا،نژا ،همایین؛ حی ر مه ( .)1396بررس اثرها اجتما زوال جنگ ها بلیط
ایران (مطالع میر : ،روستاها شهرستان ملکشاه استان ایالر) .فصلنامه تحقیقات گن ااص و راانوان
ا نان (.431 -440 3)25
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قنبر سما،؛ جعفر مصطف ؛ نصیر وحی ( .)1394اثر اجرا طرح صیانت ،ر مقو ار و نوویع سوویخت
مصرف روستا یان ،ر جنگ ها ارسباران .مجله پژوهش و توسعه گن ص (.67-83 1)1
قنبر سما،؛ باس نژا،الچین احم ؛ مرا ،غالمحسین؛ خالق باقر ( .)1397الگی پراکنش مکووان و
نقش ارزش اقتصا ،محصیمت فر پنج گین گر،و آلیچ زغال اخت زالزالک و ازگی ،ر ارسووباران.
پژوهشهای علوم و فناوری بو و گن ص (.19-33 2)25
کمال یحیو ( .)1397روش شناسو تحلیو مضوومین و کوواربر ،آن ،ر مطالعووات سیاسووتگذار
سیاست ذاری عمومی (.189-208 2)4

موویم .

گلیج ایی ؛ حسن زا ،ناورو ،ایرج؛ محم لیمای سوولیمان ( .)1395تبیووین معیارهووا و شوواخصها
م یریت پای ار جنگ (منطق میر ،مطالع  :ناو اسالم استان گیالن) .فصلنامه تحقیقات گن ص و رنوان
(.187-176 1)24
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گیالن پیر نمیب ؛ ا،ل کووامران؛ گیالن پوویر جوویا،؛ آریووا حمیو ( .)1390بررسو وضووعیت اقتصووا،
روسووتا یان و سوونمش می وزان وابسووتگ معیشووت آنهووا ب و جنگ و (مطالع و موویر : ،روسووتا کرچ و ).
اکوسیستمهای طبیعی ا نان (.48-54 4)1
لیان قاسم؛ ب الکریم اسما یل ( .)1392بررس آثار طرحها بهر بر،ار از جنگ ها شمال بر تنظوویم
وار،ات چی ب ایران .فصلنامه تحقیقات کشاورزی (.45-25 4)5
مالمیر الهار؛ رستم شاهراج تیمیر؛ حماز رخشا .)1391( ،بررس اثرها جنگ ،ار شهر از نظر
اقتصا ،انرژ (مطالع میر : ،شهر همو ان) .تحقیقااات گن ااص و راانوان (.324-333 2)20
مماب سی محم ( .)1396گزارش وضعیت محیط ز ست ا نان و گهان و تشن ح عملکندها .تهران :سازمان
حفاظت محیط زیست.
محمی،پیر ابراهیم ( .)1382کیمیای سبز .تهران :سازمان جنگلها و مراتل و آبخیز،ار کشیر.
محمی , ،بیتالل ؛ مرو مهاجر محم رضا؛ ،ان کار افشین؛ فقهو جهووانگیر ( .)1393بوورآور ،تغییورات
سطج پیشش جنگ ،ر پهن ها تیپیگرافیک استان مازنو ران نشاان ه محاایط ز ساات طبیعای (67)3
.341-331
محمی ،بیت الل ؛ بازگیر احم ؛ فقه جهانگیر؛ جعفر فاطم ( .)1394اولییتبن ،رجو وضووعیت
شاخصها تخریب ،ر رویشگاهها جنگل کشیر .گن ص و فناورد های بو (.919-930 4)68

محمی ،بیتالل ؛ فقه جهانگیر؛ مخ ور ممی ( .)1399م ل آمایش منابل جنگل راهبوور ،نوویین ،ر
برنام ریز رص ها جنگل کشیر .محیط ز ست و توسعه (.56-45 21)11
م ن مشا اله ؛ شامخ تق ؛ ضوورغار نصوورت اللو ؛ جزیوور ا محمو حسووین؛ اکبوور محمو ل
( .)1393بررس واگذار امتیاز بهر بر،ار از جنگ ها شمال ب شرکت روس کیسیس تئیفیالکتیس
و پیام ها آن .مجله گن ص ا نان (.403-417 4)6
مرکز پژوهشها مملس ( .)1394گزارش گا ا محیط ز ست در اننامههای توسعه کشور .تهران.
مرو مهاجر محم رضا ( .)1390گن صشناسی و پنورش گن ص .تهران :انتشارات ،انشگا تهران.
مشایخ زهرا؛ ،ان کار افشین؛ شرز ا غالمعل ؛ ماج وحی ( .)1396ارزیاب ترجیحووات گر،شووگران
برا بهبی ،وضعیت محیط زیست جنگ ها حرا با اسووتفا ،از روش آزمووین انتخووا (مطالعو موویر: ،
ذخیر گا زیستکرۀ حرا) .مجله گن ص ا نان (.273-287 2)9
معیر محم ها ،؛ اب سروستان احم ؛ شهرک محم رضا؛ کیس غراو یازمرا .)1394( ،تحلیو
ارتباط مشارکت و تیسووع روسووتاها جنگو نشووین (مطالعو موویر : ،تعاون هووا جنگو ،ار اسووتان
گلستان) .مجله گن ص ا نان (.137-150 2)7
یعقیب فران احم ؛ کریم سعی ؛ پرمیز فرشا .)1396( ،یام مؤثر بوور مشووارکت موور،ر ،ر طرحهووا
حفاظت از جنگ ،ر شهرستان گیالن غر  .نشن ه پژوهشهای علوم و فناوری بو و گن ص (2)24
.45-33
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