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 تاالببرداری پایدار از  نفعان برای بهره های جمعی و فردی ذیتوسعه ظرفیت

  دالن شهرستان بروجرد بیشه
 

 4نژاد یطاهر فرهاد و 3یسلطان جعفر محمد ،2ییطباطبا رضامحمود دیس ،1*یهندزیفر ییمرتضا قاسم
پژوهشکده حفاظت خاک  اریاستاد 1 ،رانیتهران، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ،یزداریپژوهشکده حفاظت خاک و آبخ استاد 2

 قات،یسازمان تحق ،یزداریپژوهشکده حفاظت خاک و آبخ يمرب 9 ،رانیتهران، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ،یزداریو آبخ

، قاتی، سازمان تحقلرستاناستان  يعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق اریاستاد 4و  رانیتهران، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو

 رانی، الرستان ،یکشاورز جیآموزش و ترو

 

 10/21/2911تاریخ پذیرش:   20/60/2911تاریخ دریافت: 

 

 دهیچک

تعادل اکولوژیکي آن شکننده و ناپایدار  ،وضعیت مطلوبي نداشته دالن نیزبیشهکشور، تاالب  های تاالب بیشتر مانند

و چگونگي استفاده دالن شهیببا هدف تدوین و اجرای یک برنامه آموزشي در مورد اهمیت تاالب  ،ژوهشپاین  .است

در این  .استده شنفعان دولتي و غیردولتي و با هدف ترمیم و حمایت از احیاء آن انجام  ذی وسیلهبهمسئوالنه از آن، 

 فرهنگي منطقه مورد مطالعه،و  اجتماعي، فناوری، سیاسيمنظور آگاهي و شناخت از موضوعات اقتصادی، هارتباط، ب

گیری از نظرات نخبگان، نقاط  با بهره ،کارگاه آموزشي به روش غیرتصادفي هدفمند در منطقه برگزار شد. سپس 26

شامل راهبرد  چهار ،CEPA برنامه عملتاالب شناسایي و پس از آن، مطابق با  ها،ها و تهدید ، فرصتها ، ضعفها قوت

های ملي در خصوص حفاظت و مدیریت  ارتقاء همکاری، رساني و مسائل اقتصادی اجتماعي اطالع-مشارکت مردمي

بندی  رتبه سپس رسیدن به وضعیت مطلوب محیط زیست و رسیدن به وضعیت مطلوب آب و خاک تعیین و، تاالب

راهبرد   ،QSPM  شده از ماتریسگرفتهبندی راهبردها و همچنین نتایج  دست آمده از رتبههبا توجه به نتایج ب .ندشد

 تولید صنایع دستي و فروش غیر ،تعیین شد. در این راهبرد راهبرد اصلي برای منطقه مطالعاتي ،WOکارانه  محافظه

 مستقیم و غیرضمن اشتغال  تواند، شمار آمده که ميهبمنطقه  یها فرصتمستقیم محصوالت آن به گردشگران، از 

بودن سطح درآمد خانوار، ضعف امکانات پایینمستقیم جوامع محلي، موجب کاهش نقاط ضعف منطقه )نظیر 

در توانمندسازی جوامع محلي ژوهش، پحاصل از این نتایج . بر اساس دشوزیرساختي اولیه در روستاها و نظایر آن( 

 .  استدالن بیشه برداری پایدار از تاالب بهره در راستای هاراهبردبهترین یکي از  ،مدیریت مشارکتي تاالبدستیابي به 
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 296کل آب قابل تجدید ایران ساالنه حدود  ،موجود

میلیارد مترمکعب است که مصارف آبي فعلي به بیش 

رسد که مطابق ميمیلیارد مترمکعب  11از 

به بالغ بر  2466های انجام شده تا سال  بیني پیش

مترمکعب خواهد رسید. این رشد در  میلیارد 264

درصد و صنعتي  14درصد، کشاورزی  11بخش شرب 

با توجه به  ،ترتیببدیندرصد خواهد بود.  0/111

توزیع نامناسب مکاني و زماني  ،کمبود آب و همچنین

بارش در کشور، در صورت ادامه روند کنوني اجرای 

های توسعه منابع آب خصوصا ساخت سدها و طرح

ناپذیر اجتنابای آب هضحوهای آبي و انتقال بین سازه

 (.1621، و همکاران Mortezaieبود )خواهد 

تأمین منابع آب شیرین پایدار به یک معضل در 

است. افزایش  شده یلبسیاری از کشورهای جهان تبد

و از سوی  سو یکشدن جهان از صنعتيجمعیت و 

تغییرات در میزان گرمایش دمای کره زمین که  ،دیگر

در اقصي   سبب افزایش خشکسالي، طوفان و سیل

به مشکالت مربوط به کمبود  ،نقاط جهان شده است

آب جزء مهمي از اقتصاد ملي و  .زنند آب دامن مي

محلي است و برای ایجاد و حفظ مشاغل در همه 

 یرویاز ن یمين .یاز استن موردی اقتصادی ها بخش

وابسته به  یعکار جهان در هشت صنعت آب و صنا

 یگیری،ماه ی،جنگلدار ی،کشاورزشامل  یعيمنابع طب

کار  نقل و  ساخت و حمل یافت،باز ید،تول ی،انرژ

عوامل رشد و  مهمترینمدیریت آب یکي از  .کند يم

های  یرساختزمدیریت آب پایدار،  .توسعه پایدار است

و  اعتماد  قابلایمن،  تأمینآب و دسترسي به 

از آب و خدمات بهداشتي مناسب،  صرفه به مقرون

، گسترش اقتصاد محلي ،بهبود استانداردهای زندگي

یری پذ انعطافو  تر مناسبی ها شغلمنجر به ایجاد 

 همکاران،و  Mortezaie)شود  يمبیشتر اجتماعي 

 (.1629 و همکاران، Jafari ؛1621

با توجه به جمعیت رو به رشد جهان و فشار امروزه 

های مناطق  روزافزون بر منابع طبیعي، توجه به ارزش

 .استشده برای آینده حیات بشر بیشتر شده  حفاظت

تواند بقای تنوع  اما احداث این مناطق به تنهایي نمي

با افزایش . ها را تضمین کند زیستي و موجودیت آن

برداری  دنبال آن نیاز بیشتر به بهره بهجمعیت انساني و 

از منابع طبیعي مشکل حفظ و حراست از این منابع 

 Iran's) یابد تری مي روز به روز ابعاد پیچیده

Environmental Protection Agency ،1620) . 

 ،رانیا در زین و ایدن در شده حفاظت مناطق شتریب 

 ساکن جوامع یسو از تیموجود رشیپذ عدم مشکل با

 نیمسئول از يبرخ يحت و ها آن رامونیپ ای و درون در

 اعمال لیدلبه .هستند مواجه يدولت یها سازمان و

 به باال یها یریگ میتصم و هیسو کی یها تیریمد

 در را مناطق نیا تیموجود ساکن يمحل جوامع ن،ییپا

 و نندیب يم خود يشتیمع و یاقتصاد منافع با تضاد

و مقررات مرتبط با حفاظت  نیقوان رشیاز پذ ،نیبنابرا

مختلف سرباز  یها وهیها تا حد امکان و به ش آن

 یبرا یقهر یها استیاثر بودن سکم ای اثر يب. زنند يم

 از ها یانداز دست و ها بیآس مقابل در مناطق نیا حفظ

 نیدر ا. است دهیرس اثبات به زین يمحل مردم یسو

 و مشارکت نهیزم زیچ هر از شیپ يستیبا ط،یشرا

 ،یدیکل نفعیذ یها گروه شتریب چه هر حضور

حفاظت و  ت،یریدر مد ،يخصوص جوامع محل هب

موجود در  يعیخردمندانه از منابع طب یبردار بهره

 .دشوشده فراهم  مناطق حفاظت

کردن  همراهعنوان یکي از راهکارها برای به

هایي از سرزمین باید برای مردم با حفاظت از بخش

ها بر مبنای انگیزهاین  .دکرها انگیزه کافي ایجاد آن

شناخت از روابط تاریخي و عرفي مردم با مناطق مورد 

نباید از این نکته  ،حالبا این . نظر قابل ایجاد هستند

چارچوب و نظام مشخصي  ،غافل شد که نیاز است

های  برای مشارکت جوامع بومي و محلي و تشکل

این . دشومدني، چه محلي و چه غیربومي، مشخص 

ها و با توجه به  امر باید با مشارکت این گروه

 .ها صورت گیردها و تجارب آن توانمندی

مؤثر میان سازمان نکته دیگر آنکه، برای مشارکت 

زیست و جوامع محلي در حفاظت پایدار از   محیط

برای . طرفه استدومناطق نیاز به ایجاد فضای اعتماد 

های بسیار باالی  باید از توانمندی ،نیل به این مقصود

های مردمي در ایجاد ارتباط و تعامل میان  تشکل

 ،از سوی دیگر. نهادهای دولتي و مردم بهره برده شود

تدوین برنامه مدیریت مشارکتي، رهیافتى است براى 

مدیریت جامع و یکپارچه منابع زیستى که حفاظت 

برداری خردمندانه و پایدار از این منابع را  پایدار و بهره

محیطي مؤثر،  ریزی زیست برنامه .دهد ترویج مي



 2600/  . . . یبردار بهره یبرا نفعان یذ یو فرد يجمع هایتیتوسعه ظرف

آوری ساختار الزم برای  نیازمند اطالعات کافي و فراهم

که تمامي   نحوی طالعات است، بهاستفاده از این ا

سازی  یکپارچه .مند شوند نفع از آن بهرههای ذی گروه

شده همراه با  موفق در مدیریت مناطق حفاظت

بخش  رضایت سامانهمدیریت سایر مناطق، نیاز به یک 

 .های دیگر دارد برای مشارکت مردم محلي و سازمان

در راستای تدوین راهکارهای مناسب  ،بنابراین 

برای جلب مشارکت مردم در مدیریت مناطق 

شده، این پروژه در پي آن است که با شناخت  حفاظت

شده و  ای بین مردم و منطقه حفاظت ارتباطات ریشه

های آنان در مورد این منطقه، امکان استفاده از  دیدگاه

های ذینفع را برای  مشارکت مردمي و سایر گروه

بررسي قرار  همراهي با رویکردهای حفاظتي مورد

 .دهد

پروژه حاضر گامي در راستای استقرار رویکرد 

شده خواهد بود  مشارکتي برای مدیریت منطقه حفاظت

های مردمي و اداره  که با همکاری و مشارکت تشکل

 .شودميزیست استان لرستان اجرا  کل محیط

از با استفاده میانکاله استان مازندران  درپژوهشي 

2 تجزیه و تحلیل
SWOT ا استفاده از ب ،انجام پذیرفت

 ارزیابي عوامل خارجي و 1(IF) داخلي  ارزیابي عوامل

(EF)9، تعیین راهبردهای مناسب از ماتریس SWOT 

 ریزی کميبرنامهبه کمک   SPACEمحیطدر 

QSPM 4 که  نشان داد ،نتایج این پژوهش .انجام شد

تخصیص بهینه منابع  برایبندی منطقه زونراهبرد 

امتیاز و راهبرد توسعه مدیریت تلفیقي آفات  بیشترین

 و استفاده از کود شیمیایي کمترین امتیاز را دارد

(Jafari  ،1629و همکاران.) 

تاالب آلماگل  ي درپژوهشطي  ،ترتیبهمینبه 

از مدل تجزیه و تحلیل  احیا و بازسازی تاالب برای

با استفاده از ارزیابي که د شاستفاده SWOT  راهبردی

 راهبرد SWOT عوامل دروني و بیروني و ماتریس

صورت عیني و بدون اعمال بهحاصل از مرحله تطبیق 

 با توجه به ضریب راهبردبهترین انجام و نظر شخصي 

راهبرد تدافعي  شدهکسباهمیت و نمره جذابیت 

 (.Danekar، 1620و  Beagleer Fadafen) تعیین شد
                                                           
1
 Strength WeaknesOpportunity Threats 

2
 Internal Factors 

3 
External Factors  

4
 Quantitative Strategic Planning Matrix 

تغییر اقلیم و ای و انتشار گسترده گازهای گلخانه

های متعاقب آن، همراه با مصرف فزاینده اليسخشک

های اخیر  های سطحي و زیرزمیني طي دههمنابع آب

های آب زیرزمیني شده،  موجب افت شدید سفره

ها و در  شدن چاه که تداوم آن سبب خشکطوری به

نهایت توسعه مناطق بیاباني و تخلیه روستاها خواهد 

؛ 1620، همکاران و Salehpour Jamشد )

Salagegheh در این ارتباط  .(1620، و همکاران، 

های منابع طبیعي و مشارکت مردمي در اجرای پروژه

دن مشکالت مربوطه، گامي اصولي در کر مرتفعنیز 

هاست مواجه با مشکالت و بهبود وضعیت تاالب

(Agidew  ؛1621 ،همکارانو Soleimanpour  و

 ،و همکاران Salehpour Jam ؛1621، همکاران

1621.) 

منظور ارائه راهبردهای توسعه به در تاالب شادگان

با استفاده از و  SWOT صنعت اکوتوریسم از مدل

از  ،دشانجام 1 (AHP) مراتبيسلسلهفرایند تحلیل 

. شدتعیین  کمي راهبردریزی برنامه  QSPM ماتریس

بیني تاثیر سایر عوامل داخلي و خارجي و پیش

دهي بر اساس میزان جذابیت راهبرد و تجمیع  نمره

نشان داد که راهبرد ، نمرات برای هر کدام از راهبردها

های جاذبههای خاص برای معرفي برنامهتدوین 

امتیاز( مهمترین راهبرد  112/2) ، باتاالبگردشگری 

 (.Farokhian، 1621) باشدميتدافعي 

در پژوهشي مشابه با آباد خرم شهرستان در

 فضایي تحلیلپژوهش منطقه تاالب شادگان، 

اکوتوریستي مورد پردازش قرار گرفت که  های جاذبه

 گردشگری، زیربنایي، خدمات امکانات طي آن ضعف

 وظایف تداخل مدیریت، ضعف آموزش، ضعف

 گردشگری نیافتگي توسعه در و تبلیغات ها مانزسا

 (.1620 و همکاران، Josieاست ) بوده موثر شهرستان

بهترین راهبرد بیشتر تحقیقات فوق نتایج طبق 

همراه با برداری  برای بهرهتوانمندسازی جوامع محلي 

 ،و همچنین استعنوان شده  هاتاالب شرایط یپایدار

ضعف امکانات زیربنایي سبب عدم توسعه گردشگری 

پژوهش فوق در نوع اهداف مورد هار چتفاوت است. 

وم حفاظت از تاالب را دو  اولنظر بود که پژوهش 

                                                           
5
 Analytical Hierarchy Process 
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وم و چهارم به موضوع س پژوهشهدف قرار داده و 

پرداخته است و تشابه این و اکوتوریسم گردشگری 

 کمي راهبردریزی برنامهها در استفاده پژوهش

(QSPM)  مدلو SWOT  در سه پژوهش اول است که

از نظر ساختار روش  ،مورد نظر پژوهشاز این نظر با 

شده انجاماما تفاوت پژوهش  ،مشابهت دارد ،پژوهش

برنامه عمل آن به استفاده از آوری  دالن و نوعبیشهدر 

های کاربردی منطبق بر راهبردبا ارائه  2(CEPA) ملي

است که بر اساس آن کنوانسیون حفاظت از تاالب 

جلب مشارکت مردم در ، توانمندسازی جوامع محلي

های و توسعه ظرفیت شده مدیریت مناطق حفاظت

نفعان دولتي و غیردولتي برای  یجمعي و فردی ذ

برای ترمیم و حمایت از احیاء  مسئوالنهبرداری بهره

 دالن مورد بررسي قرار گرفته است. بیشهتاالب 

 

 ها مواد و روش

داالن، به گویش محلي بیشهتاالب : پژوهشمنطقه 

کیلومتری جنوب شرقي  21بیشه دالون، در فاصله 

شهر بروجرد استان لرستان قرار گرفته است. محدوده 

طول شرقي  41° 40'تا  41° 44'جغرافیایي تاالب از 

عرض شمالي بوده که  99° 41'تا  99° 40'و 

کش و کپرجودکي در محدوده تاالب چگنيروستاهای 

و روستاهای بوریاباف )شمال غربي(، کیدان )شمال 

اند. دیگر گرفتهشرقي( خارج از محدوده تاالب قرار 

مناطق مسکوني نزدیک تاالب نیز روستاهای رحیم 

. مختصات مرکز تاالب هستندآباد، شیروان و گنجینه 

عرض شمالي  99° 40'طول شرقي و  41° 41'نیز 

که در میانه بخش شرقي دشت سیالخور و در  است

حاشیه رودخانه تیره قرار گرفته است. حوزه آبخیز 

 استمربع  کیلومتر 101تاالب دارای مساحتي حدود 

بروجرد را -های مطالعاتي اشترینان و دورودمحدودهکه 

هکتار  1/129گیرد. مساحت تاالب حدود  بر مي در

، بخش 201به شماره  بوده که دارای سند مالکیت ملي

های کپر  روستا به نام هفتتعداد باشد.  بروجرد مي 4

کش، کاروانه، کیدان، کیوره و چگنيجودکي، بوریاباف، 

داالن قرار بیشهپاپولک پیرامون و در محدوده تاالب 

خانوار با جمعیتي بالغ بر  101اند که تعداد گرفته

                                                           
1 Communication Education, Participation and 

Awareness 

 نفر در این روستاها از طریق کشاورزی و 9921

(. روستاهای 2کنند )جدول  دامداری امرار معاش مي

کش مهمترین روستاهای مرتبط چگنيکپر جودکي و 

 دلیل قرار گرفتن در مرز محدودهبهبا تاالب هستند که 

فعلي تاالب و داشتن بیشترین مرز با آن، در زمان 

افزایش تراز آب تاالب بر اثر بارش، بیشترین تأثیر را بر 

 (.1624 و همکاران، Sadeghi nejad) دارند تاالب

هکتار به موجب ماده  1/226از این سطح، حدود 

، مراتعها و  برداری از جنگلبهرهقانون حفاظت و  94

است. ده شمتقاضي واگذار  06به  2901پیش از سال 

شده فاقد سند و مدرک مالکیتي تصرفمابقي اراضي 

صورت عدواني تصرف شده است. در حال بهبوده و 

یافته و تقلیلهکتار  16حاضر مساحت تاالب به حدود 

 General) استکیلومتر  1/1محیط آن نیز 

Directorate of Environmental Protection of 

Lorestan Province، 1620.) 

حدود ممنوع تاالب  دیشکار و ص حدودهممساحت 

. کیلومتر است 20هکتار و محیط آن برابر با  2106

های آزاد کمتر از تاالب از سطح آبارتفاع متوسط 

 166تا  966طور میانگین بین بهمتر بوده و  2166

متر از اراضي و ارتفاعات مجاور خود مانند کوه باغ بیرم 

 General Directorate) تر استپستپرور میشو کوه 

of Environmental Protection of Lorestan 

Province، 16202 (. )شکل.) 

ابتدا با مطالعه و  ،در این پژوهش پژوهش:روش 

شناخت مسائل اقتصادی، تکنولوژیکي، سیاسي، 

فرهنگي و اجتماعي منطقه مورد مطالعه و سپس با 

 کمک نظرات خبرگان و جوامع محلي، عوامل داخلي

ها و نقاط قدرت و ضعف( و خارجي )فرصت)

با ارزیابي و   ها شناسائي و پس از آنسامانهتهدیدهای( 

های ارزیابي عوامل ها )در قالب ماتریسبندی آنطبقه

 ا استفاده از مدلب EFE( IFE) داخلي و خارجي

SWOT  استراتژی کلي در زمینه حفاظت و مدیریت

ها مشخص و پس از آن ضمن ارائه راهبردهای تاالب

ریزی استراتژیک مشخص با استفاده از مدل برنامه

 وصیهت و بندیاین راهبردها رتبه (QSPM) کمي

 .شود مي
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 بروجرد شهرستان در داالنشهیب تاالب -1 شکل

 
 داالن شهیب تاالب رامونیپ یيروستا یخانوارها تعداد و تیجمع -1 جدول

 (نفر) تیجمع خانوار تعداد روستا نام فیرد

 944 266 يجودک کپر 2

 061 201 کشيچگن 1

 941 11 ابافیبور 9

 141 146 دانیک 4

 490 249 ورهیک 1

 411 212 کاروانه 0

 921 11 پاپولک 0

 9921 101 مجموع 1
 2911 سال یسرشمار جینتا ران،یا آمار مرکز**   و  2914 سال لرستان استان یآمار سالنامه لرستان، استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان* 

 

 دو به پژوهش این اطالعات در آوری جمع روش

 بر مبتني پیمایشي و اسنادی-ایکتابخانه صورت

 مشاهده صورتهب مورد استفاده ابزار و است نامه  پرسش

 .است برداریفیش و مصاحبه ،نامه پرسش ،آزمون و

 مباني و پیشینه موضوع با ارتباط در ایکتابخانه روش

 شناخت منظوربه میداني مطالعه و پژوهش نظری

 پیمایشي ابزار قالب در و زمین بر موجود واقعیت

وضع فعلي  بر این اساس ابتدا، .بود نامه خواهد پرسش

های پیرامون تاالب، پس از تلفیق کاربریو سازگاری 

و د شتعیین با نقشه زیستگاه وضعیت سیمای سرزمین 

 مشارکتي بابرگزاری جلسات در مرحله بعد با 

با مباني مدیریت اکوسیستمي و را ها آن ،نفعان ذی

 ،سپس ،دهکر چارچوب تدوین برنامه مدیریتي آشنا

ه زحوهای مشارکتي تدوین برنامه مدیریتي کارگاه

منطقه مطالعاتي نفعان  آبخیز تاالب با حضور کلیه ذی

و بر اساس آن تدوین و اجرای یک برنامه د ش برگزار

چگونگي استفاده های تاالب و آموزشي در مورد ارزش

نفعان صورت پذیرفت و  مسئوالنه از آن برای کلیه ذی

نفعان  های جمعي و فردی ذیتوسعه ظرفیت برای

برداری مسئوالنه برای بهرهدولتي و غیردولتي برای 

تاالب بیشه داالن

تاالب بیشه داالن

بروجرد
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ریزی مدیریتي برنامهترمیم و حمایت از احیاء تاالب 

ارائه الگوی مناسب مدیریت با آبخیز تاالب  زهحو

المللي و شرایط بینا توجه به استانداردهای مشارکتي ب

 QSPM و SWOT ای با استفاده از مدل ترکیبيمنطقه

-راهبردبا ارائه   CEPAو استفاده از برنامه عمل ملي  

های کاربردی منطبق بر کنوانسیون حفاظت از تاالب 

 کنوانسیون رامسر نشست اعضاء متعهد در دهمین

(COP10 برای منطقه تدوین )دش. 

 

  و بحث نتایج

 آوریجمع و میداني بررسي با ،منظور همین به

 راهبرد چهار برداران بهره و نخبگان از نامهپرسش

 اقتصادیمسائل  و رسانياطالع-يشامل مشارکت مردم

 خصوص در ملي هایهمکاریارتقاء  اجتماعي،-

 مطلوب وضعیت به رسیدن تاالب، مدیریت و حفاظت

 خاک و آب مطلوب وضعیت به رسیدن و زیست محیط
  .(1 و 4 ،9 یها )جدول شد یبندرتبه

طي بازدیدی که از منطقه با هدف بررسي وضعیت 

اجتماعي -تاالب و بررسي مسائل و مشکالت اقتصادی

مشخص شد که  ،خانوارهای روستایي صورت گرفت

کش مهمترین  روستاهای کپر جودکي و چگني

روستاهای مرتبط با تاالب هستند که بیشترین تأثیر را 

بر تاالب دارند.  مذاکره مستقیم و چهره به چهره با 

معتمدین و اعضای شورای اسالمي روستاهای 

تأثیرگذار انجام گرفت و اهداف برگزاری کارگاه و 

جامعه هدف برای  بیشترمشارکت  برایریزی برنامه

رسیدن  ،ها ي از اهداف فرعي کارگاهیک .دشآنان تشریح 

انداز مورد توافق از چشمبه یک رویکرد مشترک و 

فکری و تبادل آرا و تجربیات با جوامع محلي  طریق هم

نهاد و کارشناسان و مسئولین مردمهای  درگیر، انجمن

 .استربط  ذی

های  آموزشي در طي  ماه کارگاه 26 در این رابطه،

در مرکز خیریه الغدیر و مسجد  2910تیر  و مرداد 

دالن بروجرد برگزار بیشهجامع روستای کپرجودکي 

بحث مشارکت و راهکارهای  ،ها . در این کارگاهشد

برداری بهرهافزایش آن با رویکرد حفاظت، احیاء و 

آن داالن با توجه به شرایط بحراني بیشهبهینه از تاالب 

 (.1و جدول  1)شکل  دشتشریح 
های موفق مشارکت مردمي در  نمونه ،بر اینعالوه

های کشور معرفي شد. در خالل  امر مدیریت تاالب

ها، حاضرین های کارشناس مجری کارگاه صحبت

های خود در زمینه مشارکت و چگونگي تأثیر  پرسش

عوامل مختلف محیطي و انساني در تخریب تاالب را 

های علمي و کردند. کارشناسان با تکیه بر آموختهبیان 

شده  تجربیات اجرایي خویش پاسخگوی سواالت مطرح

پیشنهاداتي برای ایجاد توسعه پایدار  ،بودند. در نهایت

د. در شنفعان در منطقه ارائه  و مشارکت بیشتر ذی

هایي که با توجه نامه ها نیز پرسش حین برگزاری کارگاه

در بین  ،ت تاالب طراحي شده بودبه مسائل و مشکال

 ،سپسد. شآوری حاضرین توزیع و پس از تکمیل جمع

 با کمک نظرات خبرگان و جوامع محلي، عوامل داخلي

ها و تهدیدها( نقاط قدرت و ضعف( و خارجي )فرصت)

بندی ها شناسائي و پس از آن با ارزیابي و طبقهسامانه

و  يامل داخلارزیابي عو یهاریسها )در قالب ماتآن

راهبرد  SWOT با استفاده از مدل EFE و IFE ،يخارج

ها مشخص و تاالب تیریحفاظت و مد نهیدر زم يکل

راهبردهای مشخص با استفاده از پس از آن ضمن ارائه 

ی راهبردها (QSPM) ریزی راهبرد کميمدل برنامه

 د.شبندی و توصیه رتبه زیر

 

  

 مطالعاتي منطقه اسالمي شورای و اهالي با کارشناسي جلسات و هاکارگاه –2 شکل



 2602/  . . . یبردار بهره یبرا نفعان یذ یو فرد يجمع هایتیتوسعه ظرف

 *نخبگان و بردارانبهره سطح دو در SWOT با داالنبیشه تاالب هاینامه پرسش تحلیل -2 جدول
 تیاهم درجه نمره

(2-4) 

 (دالنشهیب) QSPM وزن

 هاقوت
ل

عوام
 

دورن
 ي

 یگردشگر یبرا منطقه مناسب میاقل -2 61/6 1 2/6
 نقل و حمل شبکه به يکینزد و يدسترس سهولت -1 21/6 4 06/6
 یگردشگر یبرا یزیربرنامه و یگذارهیسرما برای منطقه یباال استعداد -9 61/6 9 21/6
 يکوه قارچ زرشک، شن،یآو: جمله از یيدارو اهانیگ لحاظ از منطقه یباال لیپتانس -4 61/6 9 21/6

 منطقه در يطیمحستیز يآلودگ عدم لیدلبه تیفیک با آب وجود -1 69/6 2 69/6

 آن داریپا توسعه یبرا مطالعه مورد منطقه يکیاکولوژ یهااستعداد -0 61/6 1 2/6

 هاضعف

 نیمتخلف با برخورد برای يقانون یخألها وجود -2 60/6 2 60/6
 تاالب با مرتبط جوامع درآمد سطح بودننییپا -1 10/6 9 12/6
 تاالب محدوده در يقاتیتحق یهاتیفعال عدم -9 61/6 9 21/6
 مرتبط جوامع یبرا تاالب یکارکردها آموزش و جیترو عدم -4 61/6 1 2/6
 مرتبط جوامع با و هم با يدولت ادارات نیب یهمکار و يهماهنگ عدم -1 61/6 1 2/6
 تاالب یگردشگر تیریمد و یزیربرنامه عدم -0 61/6 1 2/6
 تاالب ياراض تصاحب سر بر تاالب محدوده انییروستا نیب اختالفات -0 64/6 1 61/6
 تاالب با مرتبط یروستاها در هیاول امکانات و هارساختیز ضعف -1 61/6 1 2/6

 هافرصت

ل
عوام

یب 
رون

 ي

 تاالب با مرتبط يمحل جوامع یبرا میرمستقیغ و میمستق یيزااشتغال -2 61/6 1 2/6
 يمحل جوامع فرهنگ سطح رفتنباال و يفرهنگ مبادالت -1 61/6 1 2/6
 گردشگران به محصوالت واسطه بدون فروش و يدست عیصنا دیتول شیافزا -9 61/6 1 2/6
 تاالب یگردشگر بخش در یگذار هیسرما به يخصوص بخش لیتما -4 69/6 2 69/6
 تاالب تیریمد امر در مشارکت یبرا يمحل جوامع لیتما -1 11/6 9 01/6
 هارساختیز بهبود و منطقه به نیمسئول توجه شیافزا -0 61/6 1 2/6

 هادیتهد

 ریاخ يمیاقل راتییتغ و يخشکسال وقوع لیدلبه ستمیاکوس بر فشار شیافزا -2 61/6 1 2/6
 باالدست در آب منابع از هیرو يب یبرداربهره لیدلبه تاالب به یورود آب تیکم کاهش -1 64/6 1 61/6
 تاالب هماهنگ و کپارچهی تیریمد عدم -9 61/6 1 2/6
 هازهکش احداث با تاالب یکاربر رییتغ -4 60/6 9 21/6
 فاضالب و یدامدار و یکشاورز یهاتیفعال جهینت در تاالب به یورود آب تیفیک کاهش -1 61/6 1 2/6

 منابع از نادرست  یبرداروبهره یا منطقه یهالیپتانس به ستهیشا توجه کمبود-0 10/6 9 12/6 یشهر

 2910های آموزشي نتایج حاصله از برگزاری کارگاه *

 

 اجتماعي-اقتصادیو مسائل  رسانياطالعمشارکت مردمي،  اولراهبرد  -3 جدول

 سیاست دوره اهداف اقدامات مسئول نهاد همکار نهاد

 هادانشگاه

زیست،  محیط

عشایری، شیالت، 

 منابع طبیعي

 های هدفشناسایي گروه
 06تهیه و اجرای 

درصد برنامه 

رساني و  اطالع

 سازی آگاه

 سال 9

ي
اه

آگ
 

ي
وم

عم
ي 

سان
ر

 

 صدا و سیما،

 شوراها، سمن ها، دانشگاه
 های محلي رسانهرساني از طریق اطالع محیط زیست

 محیط زیست هاسمن
ادواری از تاالب به برگزاری بازدیدهای 

 همراه مسئولین

اجرای برنامه 

رساني و اطالع

سازی مراحل  آگاه

بعد با ارزیابي 

 مراحل قبل

21 

 سال
 محیط زیست هادانشگاه

های برنامهایجاد اعتماد مردم نسبت به 

ها در دولتي از طریق مشارکت دادن آن

 هابرنامه
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 های ملي در خصوص حفاظت و مدیریت تاالبهمکاریارتقاء  دومراهبرد  -4 جدول

نهاد  نهاد همکار

 مسئول
 سیاست دوره اهداف اقدامات

 دانشگاه
منابع 

 طبیعي
 بردارانآموزش بهره

 مدیریت منابع آب

داف اه

 مدت کوتاه

 ساله( 1)

یابي به یک اساسنامه ملي در  دست

راستای تامین مطمئن آب تاالب و 

 دریاچه

آب و  امور

 دانشگاه

 جهاد

 کشاورزی
 تغییر الگوی آبیاری

آب و  امور

 دانشگاه

 جهاد

 کشاورزی
 تغییر الگوی کشت

دانشگاه و 

 زیست محیط
 وزارت نیرو

تقویت  و های ایجادپروژه

های تولید زیرساخت

 انرژی

افزایش و تقویت 

-های بهره زمینه

 برداری

اهداف 

 مدت میان

 ساله( 21)

 دانشگاه
منابع 

 طبیعي

تهیه طرح مدیریت 

 مشترک تاالب

یابي به طرح دست

 جامع آبخیزداری

اهداف 

 بلندمدت

 ساله( 11)

 
  رسیدن به وضعیت مطلوب آب و خاک چهارمراهبرد  -5 جدول

 سیاست دوره اهداف اقدامات نهاد مسئول نهاد همکار

 هاسمن

 نمایندگان مردم، صیادان و عشایر

محیط اداره کل 

کل  زیست و اداره

 منابع طبیعي

تدوین نظام 

برداری خردمندانه  بهره

 و پایدار از منابع تاالب

برداری بهره

خردمندانه و 

 پایدار

 سال 1

مدیریت 

 تاالب

ها، نمایندگان مردم، دانشگاه، سمن

کل محیط زیست،  صیادان و عشایر، اداره

 اداره کل منابع طبیعي

 محیط زیست
اقتصادی گذاری ارزش

 تاالب

دستیابي به نظام 

مدیریت 

حفاظتي و 

حمایتي تاالب 

منظور استفاده هب

خردمندانه و 

 پایدار

 سال 21
ها، نمایندگان مردم، اداره کل میراث سمن

فرهنگي، صنایع دستي وگردشگری، اداره 

 کل امور عشایر و استانداری

 محیط زیست

مطالعه و تعریف 

با  مشاغل سازگار

 تاالبسیستم اکو

 

 
 QSPMبر اساس مدل  Wo کارانهمحافظه راهبرد -3شکل 

 

گرفته و تشکیل صورتهای بررسيبا توجه به 

2کارانه محافظه راهبردماتریس، نیاز به اجرای 
WO 

                                                           
1
   Weakness Opportunity 

 (.9)شکل است 

های فرصتکه از  است يمعنبه این  راهبرداین 

رفع نقاط ضعف موجود در این بخش  برایمنطقه 



 2609/  . . . یبردار بهره یبرا نفعان یذ یو فرد يجمع هایتیتوسعه ظرف

زایي  اشتغالفرصت  ،عنوان مثالهب استفاده شود.

مستقیم و غیرمستقیم برای جوامع محلي مرتبط با 

گذاری در سرمایهو تمایل بخش خصوصي به  تاالب

رفع نقاط ضعف مانند  برایبخش گردشگری تاالب را 

بودن سطح درآمد جوامع مرتبط با تاالب و ضعف پایین

و امکانات اولیه در روستاهای مرتبط با  ها زیرساخت

های پژوهشي، که با نتایج طرحد شتاالب پیشنهاد 

 که ازتاالب شادگان  ،گردشگری سد ماملو و همچنین

بندی اولویتارزیابي و  واستفاده  SWOT مدل

 راهبردریزی برنامهراهبردها با استفاده از ماتریس 

های خاص برای برنامهراهبرد تدوین  ،(QSPM) کمي

امتیاز(  112/2) های گردشگری تاالب، باجاذبهمعرفي 

 پژوهش تحلیل ،هدکرمعرفي مهمترین راهبرد تدافعي 

 نیز آبادخرم اکوتوریستي شهرستان هایجاذبه فضایي

زیربنایي،  امکانات ضعف که رسیده نتیجه این به

 مدیریت، ضعف آموزش، ضعف گردشگری، خدمات

 نیافتگيتوسعه در و تبلیغات هامانزسا وظایف تداخل

و  Amiriاست ) بوده موثر شهرستان گردشگری

 ؛1629 و همکاران، Ahmadian ؛1624 همکاران،

Sadeghinejad ؛1624 همکاران، و Zare Garizy  و

 ؛1624و همکاران،  Akbari ؛1661 همکاران،

Amirian  ،در ادامه  ،(. همچنین1661و همکاران

ریزی برنامهراهبردهای مشخص با استفاده از مدل 

شامل راهبرد مشارکت مردمي، ( QSPM) کمي راهبرد

اجتماعي با ایجاد -اقتصادیمسائل   و  رسانياطالع

های دولتي از طریق برنامهاعتماد مردم نسبت به 

به بررسي ارتقاء  هابرنامهها در مشارکت دادن آن

 وآگاهي و جلب مشارکت مردمي در در تاالب 

های ملي در همکاریراهبرد ارتقاء  ،دالن بروجرد بیشه

با افزایش و تقویت  خصوص حفاظت و مدیریت تاالب

یابي به طرح جامع دستو  برداریبهرههای زمینه

آبخیزداری راهبرد رسیدن به وضعیت مطلوب محیط 

 سازگانبومزیست با مطالعه و تعریف مشاغل سازگار با 

با  راهبرد رسیدن به وضعیت مطلوب آب و خاک تاالب

 منظورهب دالنبیشه تاالب بندیپهنه مطالعات تکمیل

 منجر خواهد شد ورودی آب مطلوب از و بهینه استفاده

تاالب میانکاله فوق با نتایج پژوهش  پژوهشکه نتایج 

ماتریس  که با استفاده ازدر استان مازندران، 

بندی منطقه زونراهبرد  (QSPM) کميریزی  برنامه

است بیشترین امتیاز دارای تخصیص بهینه منابع  برای

احیا و بازسازی تاالب از  برایتاالب آلماگل و پژوهش 

به SWOT  هبردیمدل تجزیه و تحلیل را

 منطبق است ،دندکرسازی جوامع محلي اشاره توانمند

(General Directorate of Environmental 

Protection of Lorestan Province، 1620؛ Gorener 

 Cunha ؛1624و همکاران،  Zhang ؛1621 همکاران،  و

و همکاران،  Solaimani Sardo ؛1620و همکاران، 

 .(1621همکاران، و  Mortezaie ؛1629

 

 گیرینتیجه

که  دهنده آن استنشان حاضر پژوهشنتایج 

وانمندسازی جوامع محلي برای مدیریت مشارکتي ت

برداری پایدار از تاالب  بهرهتاالب بهترین راهبرد برای 

ضعف امکانات زیربنایي سبب عدم  ،و همچنین است

 پژوهشهای این  محدودیت .توسعه گردشگری است

دلیل نوآوری در پژوهش، عدم شناخت مردم با هب

ها در ابتدا بود که با تکرار و کارگاهشده در ارائهمفاهیم 

نفعان  مباحث این مطالب مورد استقبال ذیبرگزاری 

 که نوآوری طرح فوق ذکر است الزم به قرار گرفت.

با ارائه که  است CEPAاستفاده از برنامه عمل ملي 

های کاربردی منطبق بر کنوانسیون حفاظت از راهبرد

جلب ، توانمندسازی جوامع محليتاالب بر اساس 

و  شده مشارکت مردم در مدیریت مناطق حفاظت

های جمعي و فردی ذینفعان دولتي و توسعه ظرفیت

برای ترمیم و  مسئوالنهبرداری بهرهغیر دولتي برای 

بر  .دکنعمل مي دالن بیشهحمایت از احیاء تاالب 

توانمندسازی جوامع ، پژوهشحاصل از نتایج اساس 

یکي از مدیریت مشارکتي تاالب  در دستیابي به محلي 

 برداری پایدار از تاالب بهره در راستای هابهترین راهبرد

 .  است

 

 گزاری سپاس

 معنوی و مادی هایحمایت از وسیله بدین

محیط حفاظت  سازمانکارشناسان و مسئولین محترم 

 و خاک حفاظت پژوهشکده لرستان،زیست 

 طبیعي منابع مرکز تحقیقات کشاورزی و و  آبخیزداری

همکاری قابل توجه در به ثمر رساندن  دلیلهب لرستان

 .مکننتایج تحقیقات فوق قدرداني مي 
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