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 هاییکتکن یببا ترک یرکالیهتاالب ام CEPA ۀبرنام یراهبرد یلتحل

SWOT-QSPM یدارپا یبرداربا هدف حفاظت و بهره 

 1زاده ینعابد یلوفرن؛ 1یعابد یطوب

 

 یرانرشت، ا ی،جهاددانشگاه یستز یطپژوهشکده مح یاراستاد -1

 (02/20/22تاریخ پذیرش -02/20/22)تاریخ دریافت 

 :چکیده

افزایی برداری پایدار تاالب امیرکالیه برپایۀ برنامۀ ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهیقیق، شناسایی عوامل درونی و بیرونی مهم در دستیابی به حفاظت و بهرههدف این تح

(CEPAاست. چشم )های تاالب و آگاه از خطرهای رد ارزشدر مو دهیدآموزشنفعانی بومی پایدار است که توسط ذیانداز کلی این است که تاالب امیرکالیه زیست

برداری اطالعات و معرفی راهبرد حفاظتی و بهره لیوتحلهیتجز منظوربهشود. نفعان حفاظت میبرداری خردمندانه شده و با مشارکت و تعامل ذیۀ تاالب بهرهدکنندیتهد

بندی راهبردها پرداخته شد. به این به رتبه QSPMاده و در نهایت با استفاده از روش استف SWOTاز روش  CEPAپایدار برای تاالب امیرکالیه با توجه به معیارهای 

نتایج نشان داد که میانگین نمرۀ نهایی ماتریس نفعان تاالب تعیین شد. نفر از ذی 75تاالب امیرکالیه توسط حفاظت از  تهدیدهای ها وفرصت ،هاضعف ،هاقوتمنظور 

دهد این تاالب در بُعد عوامل داخلی دارای قوت محاسبه شده است که نشان می 29/9در تاالب امیرکالیه،  CEPAبرداری پایدار برپایۀ بهرهعوامل داخلی برنامۀ حفاظت و 

بعد عوامل خارجی ها و مقابله با تهدیدها و از دهد در خصوص استفاده از فرصتکه نشان می است 02/9میانگین نمرۀ نهایی ماتریس عوامل خارجی  که یدرحالاست. 

ایجاد تعامل بین راهبرد  ی پایدار از تاالب وبرداربهرهنفعان و جوامع محلی در حفاظت و مشارکت پایدار ذی( 1STراهبرد ) QSPMبندی ضعیف است. براساس رتبه

 بیشترین رتبه را داشتند. (5TSم حقوقی تاالب )های اجرایی و جوامع محلی از طریق تدوین برنامۀ مدیریت تاالب برای آشنایی با رژیها و دستگاهسازمان
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 مقدمه .1

 و هاااخطر کارکردهااا، ،هاااارزش درک آگاااهی و

 اساسایی هامهارت از بخشی باید هاتاالب تهدیدهای

تادوین باشد. بنابراین لازو   ننفعایذو  جوامع محلی

 و عماومی آگااهی افازای  راهباردی بارای ۀبرناما

 مهام بارای حامیاان عنوانباه مارد ی ساازحساس

 حفا  همچناین و هاایگذارسیاسات ،هایریگمیتصم

بازساازی  وظات حفااز جملاه  طبیعی یهاستمیاکوس

، آماوزش، ارتباطاات ۀباید درک شاود. برناما هاتاالب

مهمای در تاثییر  0(CEPAافزایای )مشارکت و آگاهی

دلیال باه. دارداین همکاری و تغییر در جامعاه  ۀتوسع

 ۀتوساع ،هااتاالبمسائل مرباو  باه  ۀگانماهیت چند

گوناه ضرورت دارد؛ در اینپیچیده عملیاتی  یهابرنامه

ت هاایی از مشاکالمسائول بخ  حاوزههر  ها،برنامه

دولتای  یهااوزارتخانهو  هاسازمان. است وجودآمدههب

 المللی نیاز دارناد.محلی و حتی بین ،به همکاری ملی

، هاا، گروهیساتیتنوع زکنوانسیون  03 ۀماد موجببه

آموزش  ۀتوسعو ارتقا  باید برای ها، احزاب و ...سازمان

. زیست تالش کنند محیطهای آگاهی عمومی و برنامه

 و رساانیاطالع آموزش، ،مشارکتارتباطات، این ماده 

. تقویاات شاودمایرا شااامل ( CEPA)افزایای اهیآگا

 ۀدربااار یرسااانیآگاااهگسااتری و ارتباطااات، دان 

پای  ماورد توجاه  ۀتااالبی از دو دها یهابو ستیز

قاارار گرفاات « رامساار ۀناماامانیپ»کشااورهای ع ااو 

(Ramsar Convention Secretariat, 2010 .)

باید در جهت تغییار  یرسانیآگاهمشارکت، آموزش و 

و  کنادبرداری از طبیعت عمل های نادرست بهرهشیوه

باه فعالیات  پایدار از مناابع طبیعای ۀاستفادبرمبنای 

ابزاری برای ایجاد شرایط الز  بارای  CEPA بپردازد.

                                                 
0Communication, Education, Public Awareness 

هاا و هاا، انگیازهطوری که سیاسات، بهاستهمکاری 

و  تااالبمشوق حفاظت از  هامقررات در سراسر بخ 

 ۀدهندتوساعه CEPA ت.از آن اسا پایدار برداریبهره

نوآوری در  ۀکه برپایاست یندهای آموزشی اروابط و فر

مستلز  انتشاار گیرد و شکل میها و سازمان مؤسسات

بارای  ها است.ها و یادداشتاطالعات از طریق گزارش

 ،هاای دولتایبر سازمانافزونحفاظت از تنوع زیستی 

جواماع باومی و  ی وردولتایغهای سازمانبه همکاری 

گیاری، هاای مااهیکشاورزان و انجمان)مانند  محلی

ابازار  CEPAاسات. نیااز و...(  های زنان، جوانانگروه

مهمی برای ایجاد اعتماد، درک و توافق مشترک برای 

هاای اقدا  و کاه  اختالف بارای کاار باا ایان گاروه

در جواماع  رای همکااری و ناوآوریو با است مختلف

هاا و نا ، ارزشگساترش اطالعاات، دامحلای در راه 

هاا پشاتیبانی ظرفیات ۀتوساع، عمل کرده و از اهداف

حفاظت مسئولیت های مختلف درگیر، تا گروه کندمی

هاای مشاارکت پروژه تاکنون. را بر عهده بگیرند تاالب

 عمااومی در جهااان اجاارا شااده اساات کااه سااوابق و

را در کشااورهای هنااد، برزیاال،  CEPAایربخشاای 

ا، مکزیک، استرالیا، اماارات جامائیکا، مجارستان، کاناد

 عربی، اکوادور و چین به ایبات رسانده ۀمتحد

 Hesselink et al., 2007; Conservationاست ) 

of Iranian wetlands project. 2019.) منظاوربه 

 و مناابع ۀنایبه تیریماد بایاد تااالب، از حفاظات

 .دشاو اتخااذ یساتیز طیمحا مناساب یهااساتیس

تقیم و مهماای بااین عملکاارد مساا ۀرابطاا یطورکلبااه

دارد. مادیریت  وجودریزی راهبردی مدیریتی و برنامه

ساطو  و  ۀکارا در پی رسیدن به اهداف خاود در هما

شناسایی و از میان بردن مسائل و مشکالت بر سر راه 

ایاان اهااداف اساات. باارای رساایدن بااه ایاان هاادف، 

ریاازی راهبااردی بااه یاااری ماادیریت سااازمانی برنامااه



 ...تاالب امیرکالیه CEPAتحلیل راهبردی برنامۀ 

 555صفحه 

یان راساتا عوامال و عناصار متعاددی در آید. در امی

 لیوتحلهیاتجزریزی راهبردی نقا  دارناد کاه برنامه

گذاری صاحی،، تعیاین محیط خارجی و داخلی، هدف

 Ghaed) استانداز و تعیین رسالت از آن جمله چشم

Rahmati and Khavarian, 2016 هادف اصالی .)

CEPA نفعان از طریاق آماوزش و افزای  آگاهی ذی

رکت و ارتباطات سازنده باا در نظار گارفتن جلب مشا

بارداری پایادار از حفاظات و بهاره منظوربهمنافع آنها 

 تاالب امیرکالیه است. 

Martínez-Navarro ( به بررسای 9191و همکاران )

 -عواماال راهبااردی گردشااگری پااارک ملاای خشااکی

در کوبا با توجه به تناوع زیساتی  Caguanesدریایی 

تناوع و غناای کاه ج نشاان داد منطقه پرداختند. نتای

تناوع مادیریت صاحی،  نباود ؛ وای از نقا  قوتگونه

بازاریااابی  ۀمتخصصااان در زمیناا نبااودو  یسااتیز

. اساتتارین نقاا  ضاعف منطقاه گردشگری از مهام

Sebastiá-Frasque ( باه بررسای 9107و همکاران )

هاا و ابزارهاای مادیریتی باا اساتفاده از سیاست ریتثی

های مناطق سااحلی والنسایا البدر تا SWOTروش 

بااا Jaafari and Arazzade (9100 )پرداختنااد. 

 و هاایتوانمناد جاامع یابیارزبه  SWOTاستفاده از 

در راستای حفاظات و مادیریت  یانزل تاالب یتنگناها

 ،یصنعت پسابکه آن پرداختند. نتایج نشان داد  ۀبهین

 سامو  از هیارویبا اساتفاده و رساوبات زبالاه، ورود

 حفاظت موانع نیترمهم ی ازصنعت ۀتوسع و یشاورزک

 پرنادگان و یاگوناه و یساتگاهیز . تناوعاستتاالب 

 یهاهیسارما تاالب، جاذب یالمللنیب تیاهم مهاجر،

 و یمهااجرت یهاشااهراه سار بار یریقرارگ ،یخارج

 یاجارا در مشاارکت ۀزیاانگ باا یمحل جوامع ح ور

. اسات بتااال یهاایتوانمناد از یحفااظت یهااطر 

Tarazkar ( باا9105و همکااران ) روش از اساتفاده 

SWOT  حفاظت تاالب بختگان را تعیاین راهبردهای

فازی آنها را  تاپسیس و فازی مراتبیو با تحلیل سلسله

 ،شادهنیتدوراهکارهاای  میاان کردناد. از یبندرتبه

ۀ دربار آموزشی و یرساناطالع ،یسازآگاه ۀبرنام اجرای

 در آن، احیای در جوامع محلی نق  و تاالب وضعیت

( باه 9191) Jensiو  Abedi گرفات. قارار اول ۀرتبا

بررساای عواماال مااؤیر باار تخریااب تاااالب امیرکالیااه 

نفااع، هااای ذینگااری سااازمانپرداختنااد و بخشاای

آشنایی به ضوابط و رژیم حقاوقی تااالب امیرکالیاه، نا

و تکیه بر دانا  باومی، کمباود آگااهی از  یتوجهبی

هااا و کارکردهااا و تهدیاادهای تاااالب و اصااال  ارزش

قااوانین بازدارنااده )ماننااد  دنرسااانن روزبااهو نکااردن 

 Foladi د.مردنشبرترین عوامل مؤیر از مهمرا ( جرائم

 یتیریمادراهبردهاای  نیتادو( به 9191و همکاران )

باا اساتفاده از  یآبابا تثکید بر منابع  انیجازمورب التا

مراتبای حلیال سلسالهپرداختند و باا ت SWOTمدل 

 به که نتایج نشان دادکردند. بندی راهبردها را اولویت

ساپس و  و احیای پوش  گیااهی باومی  ترتیب حف

بیشاترین  زآبریا ۀیریت حوضادمشارکت مردمی در م

قرار  مراتبیو در صدر تحلیل سلسلهرا داشتند اولویت 

 ند. گرفت

 ۀاز کالسایک باه ناوین، توساع توساعهبا تغییر روناد 

یکای  منزلۀبهمحیطی آن مسائل زیست در پیپایدار و 

اصالی  ۀپایادار باه دغدغا ۀاصالی توساع یهامؤلفهاز 

، ارتباطااتجهان تبادیل شاده اسات. در ایان میاان 

 درباارۀافزایی مرد  جامعاه آموزش، مشارکت و آگاهی

پایادار و  ۀاهمیت مسائل محیط زیستی در قالب توسع

 وبرخاوردار اسات  زیادیبرداری پایدار از اهمیت بهره

 CEPAهااای ماادیریتی از جملااه برنامااهتاادوین بااه 

 زمینااۀدر  ریاازی راهبااردیبرنامااه. تاساا انجامیااده

و نقا   حفاظت از محیط زیست با توجه باه جایگااه
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 و گیری بسایار اهمیات داردیند تصمیماآن در فرمهم 

هاای جای جبران مقطعی تخریبتواند بههمچنین می

. ها بپاردازدل و عوامل این تخریبمحیطی به علزیست

ریازی راهباردی مساتلز  برخاورداری از تفکار برنامه

نگاری راهبردی است. منظاور از تفکار راهباردی ژرف

خردمندانه است. بنابراین دساتیابی باه فرایناد تفکار 

ای اساات کااه باارای تاارین تجربااهراهبااردی مهاام

شاود. هادف از ریزی حاصل مایاندرکاران برنامهدست

تحقیق، شناسایی عوامل درونی و بیرونی مهام در این 

 ۀبرداری پایدار تاالب بر پایدستیابی به حفاظت و بهره

انداز کلای ایان اسات کاه است. چشم CEPA ۀبرنام

بومی پایدار اسات کاه توساط زیست ،تاالب امیرکالیه

هاای تااالب و در ماورد ارزش دهیدآموزشنفعانی ذی

باارداری االب بهرهتاا ۀدکنناادیتهد هااایآگاااه از خطر

نفعااان و بااا مشااارکت و تعاماال ذی شاادهخردمندانااه 

  شود.حفاظت می

 مواد و روش ها .2

 ۀ پژوهشمنطق. 2-1

هکتاار  0931باا مسااحت  المللی امیرکالیهتاالب بین

شهرستان الهیجان در استان گایالن  ۀدر بخ  رودبن

 95 لنگارود، شامال یلاومتریک 91 در فاصلۀ تقریبی

 یلاومتریک 97 و الهیجاان شارقیشامال  یلومتریک

منطقاه باین  نیاا. اساتشاده  واقاع اشاهریک بخ 

تاا  یانیاه 55دقیقاه و  2درجه و  51 شرقی یهاطول

 شمالی یهاعرضو  یانیه 97دقیقه و  09درجه و  51

 99درجاه و  34یانیاه تاا  8دقیقه و  08درجه و  34

 ,Ashori and Abdosدارد )قارار  یانیه 05دقیقه و 

در  اشااهریکتاااالب از غاارب بااه بخاا  یاان ا (.2012

خازر و از  یایدراز شرق به  ،هیاشرف ۀشهرستان آستان

شهرساتان لنگارود  یمرکزبه بخ   زین یشرقجنوب 

یکاای از سااه تاااالب  و (0)شااکل  شااودیماا یمنتهاا

که به لحاظ حفااظتی از  استاستان گیالن  یالمللنیب

تحات ماادیریت ساازمان حفاظاات  ۀطبقااباین چهاار 

حیات وح  مادیریت  پناهگاهعنوان ت، بهمحیط زیس

 21 ،گونه مااهی 05، گونه پرنده 074. حدود شودیم

 3گوناه خزناده و  4پساتاندار، گونه  08 ،گیاهی ۀگون

 دناکنگونه دوزیست در تااالب امیرکالیاه زیسات می

(Modaberi and Shokoohi, 2020) . با توجاه باه

نااطق جازو م کهنیاتنوع زیستی مطلوب این تاالب و 

اساات، حفاا  تنااوع زیسااتی آن بساایار  شاادهحفاظت

 .رسدیمضروری به نظر 

 CEPAبرنامۀ  -2-2

CEPA  را بارای چندگاناه نفعاان است که ذیابزاری

طور مااؤیر بااه ی و اجاارای حفاظاات تاااالبزیربرنامااه

ایان فراینادها،  مادیریت درساتباا کند. می مدیریت

شااود و حاال احساااس مالکیاات ماارد  برانگیختااه می

پایادار و دائمای اداماه  طورباهکالت و عملکردهاا مش

ابتاادا بااه شناسااایی  CEPAریزی یابااد. در برنامااهمی

نفعاان، نفعان تاالب امیرکالیاه پرداختاه شاد. ذیذی

 ریتثییی هستند که بر برنامه هاسازمانو  هاگروهافراد، 

 ریتاثیآن  جینتااز  اگذارند یمی میرمستقیغ ای میمستق

 در مورد مسائله مختلف یهاسازمان نق . رندیپذیم

بررسای  هادگاهیاو تناوع د موضوع حفاظت از تاالب و

نماینادگان  شد و از طریاق مشاارکت و ارتباا  باین

هاای در جلسات و کارگاه هاسازمانو نمایندگان مرد  

نفار از  75پرداختاه شاد.  هادگاهیدمختلف به بررسی 

ان و نفعااان تاااالب امیرکالیااه اعاام از کارشناسااذی

 هاااکارگاهنمایناادگان و جوامااع محلاای در جلسااات و 

حفاظات  کل ۀادارنفعان شامل شرکت کردند. این ذی

محیط زیسات، اساتانداری، ادارۀ آماوزش و پارورش، 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ادارۀ میارا  
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ها، فرهنگاای و گردشااگری، صاادا و ساایما، دانشااگاه

ریزی، و برناماه نمایندگان مجلاس، ساازمان مادیریت

فرمانااداری، بخشااداری، دهیاااری و شااورای محاال، 

جمعیت بانوان، جمعیت هنرمندان و ورزشکاران، ادارۀ 

کاال منااابع طبیعاای و آبخیاازداری، ادارۀ کاال راه و 

شهرسازی، جوامع محلی اطاراف تااالب، کشااورزان و 

دامداران، صیادان و شکارچیان پرنادگان، ساازمان آب 

محیط زیساتی، ساازمان فنای و ی هاسمنای، منطقه

ای،  ادارۀ اوقاااف و امااور خیریااه، گردشااگران و حرفااه

داوطلبان محلای، ساازمان جهااد کشااورزی، نیاروی 

انتظامی و سازمان تبلیغات اسالمی بودند. کارشناسان 

سازمان خود بودند. رواباط  اریاالختتا از افراد مطلع و 

ارزیاابی نفعاان، از جملاه اندرکاران یاا ذیمیان دست

از بابات مناافع و  آنهاات ادهای بالقوه یا بالفعل میان 

 آنهاابررسی و ظرفیت و توانایی هر یک از  انتظاراتشان

در زمینۀ پیشبرد هدف برنامۀ مورد نظر سنجیده شد. 

هااا، هااا، بررساای قااوتهاادف از برگاازاری ایاان کارگاه

 طوربههای تاالب امیرکالیه ها، تهدیدها و فرصتضعف

با استفاده از روش بارش فکری باود. تعیاین  جمعی و

توساط  تیااهمکمانداز، هدف و عوامال مهام و چشم

نفعااان تاااالب امیرکالیااه باارای اندرکاران و ذیدساات

 Conservation ofانجاا  گرفات ) برناماه تادوین

Iranian wetlands project, 2019.)   

 SWOT روش .2-3

راهباارد  ۀاطالعااات و ارائاا لیوتحلهیااتجز منظوربااه

برداری پایدار برای تاالب امیرکالیه باا حفاظتی و بهره

استفاده  SWOTاز روش  CEPAتوجه به معیارهای 

. هدف اصلی ایان تحقیاق شناساایی آن دساته از شد

عواماال دروناای و بیروناای اساات کااه در دسااتیابی بااه 

 CEPA ۀبارداری پایادار تااالب برپایاحفاظت و بهره

عات باه دو دساته تقسایم اهمیت دارند. بنابراین اطال

 و هااهاا و ضاعف: عوامل درونی شاامل قاوتشوندیم

تهدیدهاست. این کار ها و عوامل بیرونی شامل فرصت

گیارد. پاس از هاا انجاا  میاز طریق تشکیل ماتریس

هاا، هاا، ضاعفشناسایی عوامل داخلی و خارجی قوت

بارداری پایادار ها و تهدیدهای حفاظات و بهرهفرصت

های عوامل رکالیه مشخص شد و در ماتریستاالب امی

داخلی و خارجی برای هر یک از این عوامال امتیاازی 

ی نحوباهاهمیت هر عامل در نظر گرفته شد.  برحسب

و در  91بیشترین امتیاز در ماتریس عوامل داخلی  که

است. در مرحلۀ بعد به هر  02ماتریس عوامل خارجی 

 0یات( و اهمعامل یک ضریب وزنای باین صافر )بای

)بسیار مهم( اختصاص داده شد و از نرمال کردن برای 

شده باه هار عامال دهی استفاده شد. ضریب دادهوزن

نظر از بیانگر اهمیت نسبی آن در موفقیت است. صرف

عامل ماورد نظار نقطاه قاوت و ضاعف داخلای  نکهیا

حساب آید، باید باه عامال دارای بیشاترین سازمان به

بیشترین ضریب را داد. ساپس  ایر در عملکرد سازمان

= 0) 7تاا  0وضع موجود هر عامال باا امتیاازی باین 

= بسایار 7= بااالتر از متوساط، 3= متوسط، 9ضعیف، 

شود که به آن امتیااز وضاع موجاود خوب( تعیین می

گویند. با ضرب امتیاز هر ردیف از عوامل درونای و می

بیرونی سازمان در وزن نرمال شده، امتیااز ماوزون یاا 

دار هر عامل محاسبه و در یک ستون جدیاد در  وزن

دار محاسبه ی وزنازهایامتشد. در این مرحله مجموع 

 استفاده 0رابطۀ  از نیز ضرایب کردن نرمال شد. برای

 است: شده

 0رابطۀ 

 





n

ni

ni

d

d
d 

 عوامل از نشده( هر یکاولیه )نرمال ، وزنdآن  در که
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خارجی و یا داخلی
nid عوامل از هریک نهایی وزن 

 است. گفتنی کردن از نرمال پس خارجی یا داخلی

 از هریک در شدهنرمال ضرایب مجموع است

 Karbasiشود ) 0 مساوی باید مذکور، هایماتریس

et al., 2010).  

باشد به این  5/9اگر نمرۀ نهایی عوامل درونی کمتر از 

یریت تاالب از نظار عوامال کلی مدطورمعناست که به

درونی دچار ضعف است. همچناین اگار نمارۀ عوامال 

باشااد، بااه ایاان معناساات کااه  5/9خااارجی کمتاار از 

ها و ماادیریت تاااالب در خصااوص اسااتفاده از فرصاات

ی عماال نکاارده اساات خوببااهمقابلااه بااا تهدیاادها 

(., et al Zarei., 2011; et alAbedinzadeh 

2018; Farrokhian et al., 2015; Hoveidi et 

, 2019.al) . 

هاای در مرحلۀ بعد با تحلیل نتایج حاصال از ماتریس

ارزیابی عوامال درونای و بیرونای و باا ایجااد راهبارد 

و  راهبردهااشده برای برآورد امتیازات هر یک از طر 

اساتفاده شاد  QSPMبندی آنهاا از مااتریس اولویت

(., et alZarei  ., 2011;et alAbedinzadeh 

2018; Jaafari et al., 2013; Farrokhian et 

al., 2015; Tarazkar et al., 2016; Hoveidi et 

al., 2019   .) 

ارزیابی راهبردها با استفاده از ماتریس  .2-4

 (QSPMراهبردی کمّی )

ماتریس راهبردی کمّی روشی تحلیلی است که باا آن 

شود. با این روش جذابیت نسبی راهبردها مشخص می

صورت عینی راهبردهای گوناگونی را که در توان بهمی

زمره بهترین راهبردها هساتند مشاخص کارد. بارای 

ریزی راهباردی کمّای از نتیجاۀ تهیۀ ماتریس برناماه

ماتریس ارزیاابی عوامال داخلای و خاارجی و نتیجاۀ 

 باا مرحلاه این شود. دراستفاده می SWOTماتریس 

کمّاای  ردیریزی راهباابرنامااه ماااتریس از اسااتفاده

(QSPM) قبال مرحلاۀ در شادهمشخص راهبردهای 

 ایان از اساتفاده منظورباه شاوند.می بنادیاولویت

 ضارایب و خارجی و داخلی عوامل همۀ ابتدا ماتریس

 ساتونی صاورتبه مرحلاۀ قبال، در آنهاا به شدهداده

 9(ASجذابیت ) امتیاز عامل، هر به سپس و شد مرتب

 امتیاز تعیین شد. در داده نظر با راهبرد مورد متناسب

 ایان آیاا کاه داد پاسخ هاپرس  این به باید جذابیت

 آیاا اسات  دخیال نظر مورد راهبرد انتخاب در عامل

 دهدیم قرار ریتثی تحت را عامل این نظر مورد راهبرد

 ترتیبباه 7 و 3 ،9 ،0 جاذابیت امتیازهاای خیار  یا

 ابلق حد در جذاب، حدودی تا جذابیت، عد  معنایبه

هساتند. ایان نماره مهیاا  جذاب بسیار و جذاب قبول

بودن شرایط عوامل درونی و بیرونی در اجرای راهبارد 

کند و بدیهی است عواملی کاه در تعیاین را تبیین می

اند بیشاترین نمارۀ جاذابیت را هر راهبرد نق  داشته

باشاد، « نه»کنند و اگر پاسخ به پرس  باال کسب می

که در فرایند انتخااب راهبردهاا ۀ این است دهندنشان

این عامل هیچ نقشی )از نظر موفقیت راهبارد( نادارد 

که در آن صورت نباید به ایان عامال نمارۀ جاذابیت 

 داده شود.

 برابار کاه 3(TASکل ) جذابیت امتیاز مرحلۀ بعد در

 در عامال هار جاذابیت امتیااز ضاربحاصل باا است

شاد. هرچاه جماع  آن محاسابه باه مرباو  ضاریب

های جذابیت بیشتر باشد، راهبرد مدنظر جذابیت رهنم

 امتیااز جمع حاصل نهایت بیشتری خواهد داشت. در

 آن براسااس و محاسابه راهبرد برای هر کل جذابیت

 Mohammadizadeh etبندی شد )راهبردها اولویت

al., 2013; Biglar Fadafen and Danehkar, 

2018; Gazabizadeh et al., 2019.) 

                                                 
9Attractiveness Score  
3Total Attractiveness Score 
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 ضریب ،ادشدهی عوامل به گاههیچ QSPM ریسمات در

این  بلکه شود،نمی ردیف داده یک در یکسان جذابیت

دیگاری باشاد  باا متفااوت گزیناه هر برای باید مقدار

(Shojae and Siahpush, 2012; Meshkini et 

al., 2017 ی مختلف راهبردها( با این روش، همزمان

 شوند.ی میبندتیاولوبررسی و 

 نتایج .3

تهدیااد  دوازدهفرصاات و  دهضااعف،  ساایزدهقااوت،  ده

 ۀبرناما ۀبرداری پایدار برپایحفاظت و بهره ۀبرای برنام

( CEPAافزایی )، آموزش، مشارکت و آگاهیارتباطات

 (.9و  0 هایدر تاالب امیرکالیه شناسایی شد )جدول

 ۀنهایی ماتریس عوامل داخلی برنام ۀمیانگین نمر

در تاالب  CEPA ۀار برپایبرداری پایدحفاظت و بهره

 (5/9حاسبه شده است )بیشتر از م 22/9امیرکالیه، 

عد عوامل داخلی موفق در بُ CEPAدهد نشان می که

نهایی ماتریس عوامل  ۀند. میانگین نمرکعمل می

 ( تاالب امیرکالیهCEPAافزایی )ی عوامل داخلی برنامۀ ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهیابیارز سیماتر -1جدول 

 وزن عوامل داخلی
 وزن

 شدهنرمال

امتیاز وضع 

 موجود

 داروزنامتیاز 

(iW) 

  (S) هاقوت

 073/1 3 174/1 04 ی و جمعیت پرندگان مهاجراتنوع گونه. 0

 095/1 3 179/1 05 . تنوع زیستگاهی گیاهی و جانوری تاالب امیرکالیه9

 073/1 3 174/1 04 ی تاالب امیرکالیهشناسییبایز. ارزش 3

 125/1 9 174/1 04 آبی تاالب ۀپهنزیاد وسعت . 7

 059/1 3 151/1 08 . استفاده از آب تاالب برای کشاورزی5

 035/1 3 175/1 05 های گردشگری تاالب. قابلیت5

 919/1 7 151/1 08 . رفع نیازهای معیشتی جوامع محلی4

 147/1 9 134/1 07 ی محلیهادا بخشی از علوفۀ مورد نیاز  نیتثم.  8

 095/1 3 179/1 05 پرندگان مهاجر. زیستگاه 2

  (W) هاضعف

 حیات پناهگاه. تداخل طر  هادی روستایی با محدودۀ تاالب و 0

 وح 
07 132/1 9 48/1 

 052/1 3 155/1 91 ها، کارکردها و تهدیدهای تاالب. ناآگاهی از ارزش9

 007/1 3 138/1 05 فقر اقتصادی جوامع محلی .3

های اجرایی و جوامع محلی با ضوابط دستگاه نفعانیذ. ناآشنایی 7

 و رژیم حقوقی تاالب امیرکالیه
91 155/1 9 009/1 

 052/1 3 155/1 91 توجهی و تکیه بر دان  بومی. بی5

 907/1 7 153/1 02 ی به جوامع محلیلگریتسههای . کمبود آموزش5

 073/1 3 174/1 04 . تصرف اراضی حاشیۀ تاالب4

 073/1 3 174/1 04 رمجاز و تغییر کاربری اراضیغی وسازساخت. 8

. صید و شکار غیرمجاز )نابودی ذخایر آبزیان بومی، کاه  تنوع 2

 زیستی(
02 153/1 7 907/1 

 035/1 3 175/1 05 شویی سمو  از اراضی کشاورزی. ورود انواع فاضالب و آب01

 035/1 3 175/1 05 آب تاالب رمجازیغی و راصولیغ. پمپاژ 00

 148/1 9 132/1 07 . کمبود نیروهای حفاظتی09

 29/9  0 355 جمع کل
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 ۀکه برنام آن استبیانگر  که است 02/9خارجی 

CEPA ها و مقابله با در خصوص استفاده از فرصت

 .دچار ضعف استعد عوامل خارجی ز بُتهدیدها و ا

های عوامل داخلی و خارجی،  با توجه به ماتریس

تعیین شد  راهبرد برای تاالب امیرکالیه چهارده

 (.3)جدول 

 بحث و نتیجه گیری .4

نفعاان و جواماع محلای در راهبرد مشارکت پایدار ذی

( در 1STباارداری پایاادار از تاااالب )حفاظاات و بهره

هااا و جاااد تعاماال بااین سااازماناولویاات اول، و ای

  ( تاالب امیرکالیهCEPAخارجی برنامۀ ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی )عوامل  یابیارز سیماتر -2جدول 

 وزن عوامل خارجی
وزن 

 شدهنرمال

امتیاز وضع 

 موجود

 داروزنامتیاز 

(iW) 

  (O) هافرصت

 یخارج یهاهیجذب سرمافرصت برای  تاالب و ی بودنالمللنیب. 0

 یالمللنیب یهااز سازمان
07 138/1 3 005/1 

های تشویقی و . استفاده از الگوی کار مشارکتی و سیاست9

 هاگیریانگیزشی برای مشارکت در تصمیم
02 159/1 3 054/1 

نفعان های محیط زیستی برای جوامع محلی و دیگر ذی. آموزش3

 )دفع پسماند و مصرف کود و سمو  کشاورزی(
08 172/1 9 122/1 

 122/1 9 172/1 08 نفعیذهای اجرایی در سازمان روزبههای . آموزش7

 189/1 9 170/1 05 در مدیریت تاالب رگذاریتثی. استفاده از مسئوالن متخصص و 5

 189/1 9 170/1 05 . تحقیقات اکولوژیکی و ارزیابی ذخایر آبزیان بومی5

 189/1 9 170/1 05 . توسعۀ گردشگری سازگار با تاالب4

 144/1 9 138/1 07 گذاری بخ  خصوصی. تعیین سازوکار مشخص برای سرمایه8

 بومی و تعیین  قوانین مرتبط با مدیریت زیست بیتصو .2

 ی در برنامۀ ششم توسعهطیمحستیزهای حقابه
04 175/1 3 071/1 

 071/1 3 175/1 04 هاهای مرتبط با حفاظت تاالبدجه. تخصیص بو01

  (T) تهدیدها

 017/1 9 159/1 02 نفعهای ذینگری سازمان. بخشی0

 122/1 9 172/1 08 تخصیص نیافتن اعتبارات کافی و تجهیزات آموزشی برای تاالب 9

 122/1 9 172/1 08 . نبود نظارت اصولی و صحی، بر اجرای قوانین3

 179/1 0 179/1 05 ها به موضع تاالبناکافی رسانه . توجه7

برداری دن و صراحت نداشتن قوانین مرتبط با بهرهرسانن روزبه. 5

 و مشارکت مردمی( جرائمها )مانند تاالب
02 159/1 9 017/1 

 144/1 9 138/1 07 های غیربومی. ورود گونه5

 039/1 3 177/1 05 هابزیستی در زمینۀ محافظت از تاال. ضعف فرهنگ محیط4

 188/1 9 177/1 05 نفعان. نبود کارگروه تخصصی مدیریت تاالب با ح ور ذی8

 170/1 0 170/1 05 محیطی توسط وزارت نیرو. تخصیص نیافتن حقابۀ زیست2

 175/1 0 175/1 04 . نبود برنامۀ طر  جامع مدیریت تاالب01

 188/1 9 177/1 05 . تغییرات اقلیمی و کاه  عمق تاالب00

نفع و های ذی. ت اد منافع جوامع محلی با برخی از سازمان09

 اعتمادی بین آنهابی
08 172/1 7 102/1 

 02/9  0 357 جمع کل
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های اجرایی و جوامع محلی از طریاق تادوین دستگاه

برنامۀ مدیریت تاالب برای آشانایی باا رژیام حقاوقی 

 در اولویت دو  قرار دارند.   (5STتاالب )

 باارای تاااالب امیرکالیااه، CEPAبرنامااۀ  اندازچشاام

باومی پایادار اسات کاه باا مشاارکت و تعامال زیست

 ۀدکنندیتهد هایدیده و آگاه به خطرزشنفعان آموذی

و  گیااردباارداری خردمندانااه قاارار تاااالب مااورد بهااره

هادف  و حفاظات شاود.شده های آن ار  نهاده ارزش

ی پایادار از تاااالب باارداربهرهایان برنامااه، حفاظات و 

نفعان از طریاق امیرکالیه با اقدامات آگاهی افزایی ذی

ده با در نظار آموزش، جلب مشارکت و ارتباطات سازن

 گرفتن منافع آنهاست. 

مطابق کنوانسیون رامسر بارای  CEPAاهداف برنامۀ 

ۀ نه هدف است که ایان رندیدربرگ 9105-9197دورۀ 

هااای ماارتبط بااا ای از گروهاهااداف دامنااۀ گسااترده

CEPA شود )را شامل میRamsar Convension, 

(. از جملااۀ ایاان اهااداف، ایجاااد و پشااتیبانی 2015

نفعااان هایی باارای اطمیناان از مشااارکت ذیساازوکار

 CEPAچندگانه در مدیریت تاالب، وارد کردن برنامه 

ریزی و اجارای در تما  سطو  توسعه سیاست، برناماه

سازی فاردی، ساازمانی و کنوانسیون رامسر و ظرفیت

اجتماعی برای مارد  باا مسائولیت مساتقیم اجارای 

( Ramsar Convension, 2015کنوانسیون رامسر )

تااوان رویکاارد کنوانساایون رامساار در زمینااۀ را می

 در این تحقیق دانست.  آمدهدستبهراهبردهای 

ی راهبردهااا CEPAبرنامااۀ  اندازچشاامدر زمینااۀ 

های نادرسات مشارکتی بایاد در جهات تغییار شایوه

 ۀاساتفادبرداری از تاالب عمال کنناد و برمبناای بهره

مطابق هدف برنامۀ تاالب به فعالیت بپردازند. پایدار از 

CEPA  ،مراجع  همکاری ۀتوسعبرای تاالب امیرکالیه

 عهده گرفتن موجب توانمندسازی آنها در به صال ذی

توانمندسااازی از شااود. می گیریمساائولیت تصاامیم

، تصامیماجمااع سابب نفعاانذی ابا ارتباطاتطریق 

شود. بارای ایجااد همراهی میپذیری و گیری، ریسک

باه همکااری  ید وقت صرف شاود تاابااعتماد و  تعهد

ی وکارهاهااای دولتاای، کساابمیااان جوامااع، سااازمان

-Sebastiáبینجامااد )زیساات محاایط ماارتبط بااا

Frasquet, 2014.)   

 ( تاالب امیرکالیهCEPAافزایی ). راهبردهای برنامۀ ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی3جدول 
 راهبردها

1:ST ی پایدار از تاالب برداربهرهو جوامع محلی در حفاظت و نفعان مشارکت پایدار ذی 

2ST :ی اجتماعیهاشبکهی از طریق ابزارهای ارتبا  جمعی و رساناطالع 

3STها و کارکردهای تاالبهای اجرایی برای آشنایی با ارزشهای آموزشی برای جوامع محلی و مسئوالن دستگاه: برگزاری دوره 

4ST :عنوان معیشت جایگزین و پایدار جوامع محلیبه رتبط با گردشگریم یهارساختیایجاد ز 

5STهای اجرایی و جوامع محلی از طریق تدوین برنامۀ مدیریت تاالب برای آشنایی با رژیم ها و دستگاه: ایجاد تعامل بین سازمان

 حقوقی تاالب

6STهای مدیریتی تاالبها در برنامه: مشارکت دادن سمن 

7ST: هاهای جلب مشارکت عمومی در برگزاری جشنوارههای کنوانسیون رامسر در اجرای برنامهظرفیت از استفاده 

8ST : محورسمت الگوی پایدار سازگار و بو ی اراضی بههایکاربرو هدایت رفع تعارض 

9STکشاورزی یمحصولسرمایه برای ایجاد اشتغال و اجتناب از اقتصاد تک : جذب 

10STمحوردان های مالی و از طریق اعمال سیاست امع محلی حاشیۀ تاالبجو : افزای  درآمد  

11ST: تعیین و حف  محدوده و حریم تاالب 

12STهاگیری: مشارکت جوامع محلی در تصمیم 

13ST :و پایداری معیشت در جوامع محلی نیتثم 

14STافزای  نیروی انسانی و امکانات حفاظتی برایخصیص اعتبارات کافی : ت 
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 تاالب امیرکالیه CEPAراهبردهای ( QSPM)ی ریزی کمّماتریس برنامه -7ول جد

عوامل اصلی 

 1St 2St 3St 4St 5St 6St 7St 8St 9St 10St 11St 12St 13St 14St موفقیت

 AsWTAS i  

 هاقوت

 959/1  959/1  959/1 959/1  911/1 125/1 125/1 959/1 911/1 911/1 125/1  یاتنوع گونه. 9

 992/1     992/1  921/1 115/1 992/1 992/1 992/1 921/1 115/1 . تنوع زیستگاهی 9

. ارزش 1

  یشناسییبایز
125/1 911/1 125/1 125/1 125/1  959/1  911/1 911/1  125/1  959/1 

 ۀپهنزیاد وسعت . 5

 آبی تاالب
125/1  125/1 959/1  125/1 959/1 125/1 125/1  125/1   959/1 

. استفاده از آب 4

تاالب برای 

 کشاورزی

94/1  94/1 9/1 9/1 914/1 94/1   9/1  9/1 14/1  

های . قابلیت2

 گردشگری 
914/1 914/1 914/1 914/1 91/1 9/1 91/1  91/1 914/1 12/1  914/1 914/1 

. رفع نیازهای 4

 معیشتی 
9/1  9/1 94/1   9/1 9/1 91/1 9/1 9/1 9/1 9/1  

بخشی از  نیتأم. 1

 علوفه 
999/1  999/1   115/1   951/1 114/1  145/1 999/1  

. زیستگاه 2

 پرندگان مهاجر
159/1 921/1 159/1 992/1 921/1    921/1 992/1   921/1 992/1 

 19/1 225/1 212/1 915/1 294/1 954/9 925/1 921/9 429/1 429/1 191/9 15/9 254/1 115/9 جمع

 هاضعف
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عوامل اصلی 

 1St 2St 3St 4St 5St 6St 7St 8St 9St 10St 11St 12St 13St 14St موفقیت

 AsWTAS i  
تداخل طرح  .9

 هادی روستایی 
141/1    942/1   942/1 141/1 112/1 942/1    

  142/1 995/1 999/1 142/1 921/1 999/1 995/1 921/1 995/1 999/1 921/1 921/1 995/1 . کمبود آگاهی9

  949/1 995/1 1 995/1 949/1 142/1    949/1   949/1 فقر اقتصادی .1

آشنایی نا. 5

 ذینفعان
921/1 921/1 995/1  995/1 921/1 995/1 921/1 995/1 921/1 921/1 995/1 142/1 921/1 

و  توجهیبی. 4

 تکیه بر دانش بومی
995/1  142/1  995/1 921/1 995/1  995/1 921/1  921/1 921/1  

. کمبود 2

های آموزش

 یلگریتسه

999/1 942/1   912/1 999/1 999/1  942/1 141/1  999/1 141/1  

. تصرف اراضی 4

 تاالبحاشیۀ 
125/1 959/1 959/1  911/1 125/1  959/1 911/1  959/1 959/1 911/1  

 وسازساخت. 1

 غیرمجاز
125/1 154/1 959/1 959/1 125/1   959/1   911/1 959/1 959/1  

  199/1 142/9  212/9    142/9 142/9 241/1 142/9 212/9 199/1 . صید و شکار2

واع . ورود ان91

 فاضالب
   914/1 12/1 12/1   154/1 914/1  12/1 914/1  

. پمپاژ 99

 آب یراصولیغ
914/1   12/1 12/1 12/1   91/1 12/1  12/1 914/1  

 942/1   994/1  994/1 141/1   141/1    994/1. کمبود 99
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عوامل اصلی 

 1St 2St 3St 4St 5St 6St 7St 8St 9St 10St 11St 12St 13St 14St موفقیت

 AsWTAS i  
 نیروهای حفاظتی

 195/1 122/5 921/5 119/1 159/1 414/9 149/1 115/1 152/1 512/5 521/9 412/1 412/9 52/4 جمع

 هافرصت

 بودن یالمللنیب. 9

 تاالب
141/1 995/1 142/1 995/1 142/1 995/1 949/1  949/1 142/1  995/1 949/1 949/1 

استفاده از الگوی . 9

 کار مشارکتی
911/1 942/1 915/1 942/1 915/1 911/1 911/1 915/1 942/1 911/1 942/1 911/1 149/1 911/1 

های . آموزش1

 محیط زیستی
922/1 922/1 121/1 954/1 121/1 954/1 922/1  121/1 121/1  922/1 121/1  

های . آموزش5

 روزبه
922/1  922/1 121/1 954/1 922/1 922/1 954/1 954/1 121/1  922/1 152/1  

. استفاده از 4

 ن متخصصمسئوال
925/1 925/1 991/1 991/1 991/1 991/1 991/1 991/1 991/1 925/1 991/1 991/1 991/1  

   119/1  991/1 991/1  925/1   119/1 991/1 119/1 925/1 اجرای تحقیقات . 2

توسعۀ . 4

 گردشگری 
925/1 991/1 991/1 925/1 119/1  925/1 119/1 925/1 925/1 991/1 991/1 991/1 

 

. تعیین سازوکار 1

مشخص برای 

 گذاری سرمایه

995/1 949/1 142/1 995/1 995/1  995/1  949/1 949/1 142/1 142/1 949/1 

995/1 

. تصویب قوانین 2

 مرتبط 
911/1 911/1 915/1 911/1 915/1    915/1 911/1 129/1 911/1 911/1 
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عوامل اصلی 

 1St 2St 3St 4St 5St 6St 7St 8St 9St 10St 11St 12St 13St 14St موفقیت

 AsWTAS i  
. تخصیص 91

 بودجه
911/1 911/1 915/1 915/1 915/1 911/1 915/1 911/1 915/1 915/1 911/1  911/1 915/1 

 54/1 92/9 942/9 411/1   514/9 511/9 1//425 212/9 292/1 999/9 512/9 914/9 154/9 441/9 جمع

 دهایتهد

نگری بخشی. 9

 نفعهای ذیسازمان
942/1 915/1 915/1 942/1 911/1   942/1 942/1 942/1 942/1    

 نیافتن تخصیص 9

 اعتبارات کافی 
922/1 954/1 922/1 954/1 121/1 922/1 922/1 954/1 922/1  954/1 954/1 121/1 915/1 

نظارت نبود . 1

اصولی و صحیح بر 

 اجرای قوانین

922/1 922/1  954/1 922/1 954/1 121/1 954/1 954/1 954/1 922/1 954/1 121/1 954/1 

. توجه ناکافی 5

ها به موضع رسانه

 تاالب

115/1 921/1 115/1 115/1 115/1 115/1 921/1  115/1 992/1  992/1   

و  دنرسانن روزبه. 4

صراحت نداشتن 

 قوانین 

911/1 911/1   911/1 942/1 942/1 942/1 911/1  911/1 942/1 942/1  

های . ورود گونه2

 غیربومی
111/1 995/1 995/1    995/1      919/1 915/1 

  155/1 919/1 919/1  942/1 11/1 942/1  111/1 919/1 942/1 942/1 942/1 . ضعف فرهنگ 4

  155/1 919/1 919/1  942/1 919/1 919/1  919/1 919/1   942/1. نبود کارگروه 1
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عوامل اصلی 

 1St 2St 3St 4St 5St 6St 7St 8St 9St 10St 11St 12St 13St 14St موفقیت

 AsWTAS i  
 تخصصی 

 نشدن نیتأم. 2

حقابۀ 

  محیطیزیست

119/1  991/1 991/1 991/1 991/1   925/1     111/1 

برنامۀ . نبود 91

 طرح جامع 
915/1   911/1 915/1 911/1 915/1 911/1 915/1  911/1 915/1 915/1  

. تغییرات 99

 اقلیمی 
111/1    111/1    919/1     129/1 

  922/1 922/1 954/1  922/1 954/1 121/1 954/1 411/1 954/1   922/1 . تضاد منافع 99

 414/1 992/9 994/9 942/9  192/9 999/9 199/9 229/1 149/9 99/9 441/1 924/9 41/9 جمع

نمرۀ مجموع 

جذابیت 

 راهبردها

119/2 915/2 222/2 251/5 199/1 144/2 191/4 449/9 119/2 415/4 91/1 15/4 42/4 92/9 
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بر حصول نتاایج مببات در حفاظات  CEPAعملکرد 

ی ریاازرنامااهببساازایی دارد.  ریتااثیتاااالب امیرکالیااه 

CEPA  در  ریناپااذییبخشاای جاادا مبابااۀبهاز ابتاادا

بسایار حفاظت تااالب  اهدافدر دستیابی به موفقیت 

رواباط کااری در نهایات از طریاق  .کمک خواهد کرد

دارای منااافع مشااترک هااای مشااارکتی بااین سااازمان

ها، پشاتیبانی ماالی و های مختلف، ایدهمهارت کاری،

گذاشاته شاده و تراک باه اشابرای حف  تااالب فنی 

نفعان در ماورد یعنی ارتقای آگاهی ذی CEPAهدف 

ها و ها و کارکردهای تااالب و ایجااد توانمنادیارزش

کسااب انگیاازه باارای  منظوربااههااای الز  آنهااا مهارت

بارداری پایادار از تااالب مشارکت در مادیریت و بهره

 ۀتوساعشود. آماوزش کاارکرد اساسای در برآورده می

هاای مرباو  باه نگرش ۀها، توسعارزش درک، تصری،

 حفاظات های الز  برایو ایجاد انگیزه و مهارتتاالب 

 دارد.

 مساتلز  حفاظات تااالب، راهباردگوناه  موفقیت هار

را در  مرد  که حمایت استمؤیر از ابزارهایی  ۀاستفاد

نفعاان اسات کاه ذیابزاری  CEPAپی داشته باشد. 

ی راهبردهااارای ریزی و اجاارا باارای برنامااهچندگانااه 

بااا کنااد. می طور مااؤیر ماادیریتبااه حفاظاات تاااالب

احساس مالکیات مارد  این فرایندها،  مدیریت درست

 طورباهشود و حل مشکالت و عملکردها برانگیخته می

یابااد. جعفااری و اراززاده پایاادار و دائماای ادامااه می

 در مشاارکتۀ زیاانگ با یمحل جوامع ( ح ور0321)

 در صورت اند.ی را مهم دانستهحفاظتی هاطر  یاجرا

 CEPA ، ازداوطلباناه اتتغییاربارای مارد   گیآماد

 اغلبکرد، اما استفاده  ییتنهاابزار به منزلۀتوان بهمی

 ی راهبردها براساس جذابیتبندتیاولو -5دول ج
اساس اولویت بر

 جذابیت
 راهبردها

نمرۀ جذابیت 

 راهبردها

0 1:ST 839/2 ی پایدار از تاالببرداربهرهنفعان و جوامع محلی در حفاظت و مشارکت پایدار ذی 

9 
5STق تدوین های اجرایی و جوامع محلی از طریها و دستگاه: ایجاد تعامل بین سازمان

 برنامه مدیریت تاالب برای آشنایی با رژیم حقوقی تاالب
190/8 

3 13ST :45/4 و پایداری معیشت در جوامع محلی نیتثم 

7 12ST37/4 هاگیری: مشارکت جوامع محلی در تصمیم 

5 
3STهای اجرایی های آموزشی برای جوامع محلی و مسئوالن دستگاه: برگزاری دوره

 ها و کارکردهای تاالبارزشبرای آشنایی با 
552/5 

5 6ST354/5 های مدیریتی تاالبها در برنامه: مشارکت دادن سمن 

4 2ST :037/5 ی اجتماعیهاشبکهی از طریق ابزارهای ارتبا  جمعی و رساناطالع 

8 9ST189/5 کشاورزی یمحصولسرمایه برای ایجاد اشتغال و اجتناب از اقتصاد تک : جذب 

2 
10ST :های مالی و از طریق اعمال سیاست جوامع محلی حاشیه تاالب افزای  درآمد

 محوردان 
417/5 

01 
7ST: های جلب مشارکت های کنوانسیون رامسر در اجرای برنامهاز ظرفیت استفاده

 هاعمومی در برگزاری جشنواره
103/5 

00 
4ST :گزین و پایدار عنوان معیشت جایبه مرتبط با گردشگری یهارساختیایجاد ز

 جوامع محلی
278/7 

09 11ST: 03/3 تعیین و حف  محدوده و حریم تاالب 

03 8ST : 440/9 محوری اراضی به سمت الگوی پایدار سازگار و بو هایکاربرو هدایت رفع تعارض 

07 14ST02/9 افزای  نیروی انسانی و امکانات حفاظتی برایخصیص اعتبارات کافی : ت 
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و ماننااد  شاودمیهماراه باا ابزارهاای دیگار اساتفاده 

 کند. پشتیبان عمل می

، اجرای اندرکاراندستتداو  مشارکت  CEPAاهداف 

افزای  و ارتقای آگاهی، آماوزش و  اقدامات مربو  به

بخشای و همکااری مشارکت، تقویات ارتباطاات باین

ی در جمعاای و فااردی هاااتیظرف جااادیاها و سااازمان

در حفاظاات و  یریپذتیافاازای  مساائول یبااراماارد  

و تقویات مادیریت  هاتاالببرداری خردمندانه از بهره

گیارد. بناابراین هادف را در بار می هااتاالبیکپارچۀ 

CEPA  در تاااالب امیرکالیااه بااا راهبردهااای جلااب

نفعااان و ارتباطااات سااازنده بااا در نظاار مشااارکت ذی

بارداری حفاظات و بهره منظورباهگرفتن مناافع آنهاا 

شود. ارتباطات به بیان سااده پایدار از تاالب محقق می

به در میان گذاشتن و تقسیم اشاره دارد. اما پارداختن 

ایص عملکردی حاال حاضار به این مفهو  و نگاه به نق

ی اشاهیرکه هر علت  دهدیمۀ مدیریت نشان حوزدر 

بر اکوسیستم تااالب و شارایط  ریتثیممکن است چند 

مدیریتی حاکم بر آن و همچنین بار جواماع محلای و 

بیاانگر  توانادیماو از ساوی دیگار  داشته باشدبومی 

با یکادیگر  ربطیذی هاسازمان مؤیرناکارامدی ارتبا  

ۀ جامعاو  ربطیذی هاسازمانو تعامالت ناپایدار باشد 

 محلی را سبب شود.

که مشارکت جواماع  یطورهبراهبرد  هرجامع اجرای 

ول و ئمسااا ۀعنوان جامعاااباااومی و محلااای را باااه

باید در استقرار با توجاه باه کند، پذیر فراهم مشارکت

اطمینان از  .صورت گیرد آن جامعهواقعی  یهاتیظرف

بارداری نفعان در حفاظات و بهارهیتداو  مشارکت ذ

آن  ۀها و تقویت مادیریت یکپارچاخردمندانه از تاالب

ینااد ماادیریت افر ،اساات CEPAاز اهااداف اصاالی 

بار  CEPA ۀاین اساس برنام بر است بریکپارچه زمان

. ماؤیر باشاد توانادیسط، مشارکت ما یحف  و ارتقا

ها و از دسااتورالعمل یادیریت مشااارکتی مجموعااهماا

هاساات کااه موجااب درک عواماال و شاارایطی کلپروت

که افزای  رواباط و همکااری باین نهادهاا و  شودیم

 مختلف برای تبادل اطالعات و دانا  را در یهابخ 

نهایت، بر توانمندسازی جوامع محلی در  پی دارد و در

اجتمااعی  یهاتیراستای رفتارهای مدنی افراد و حما

در مقابال  یآوربه ساالمت اجتمااعی و افازای  تااب

و مالحظااات آن ایااربخ   یطیمحسااتیمع ااالت ز

باید گفت مادیریت محایط زیسات باا رویکارد  است.

جوامع محلی مت من پایداری  یریکارگمشارکتی و به

؛ (Hejazi and Arabi, 2000) محیطاای اساات

عنوان نقا  قوت ها بهمنظور توسعۀ ظرفیتبنابراین به

بایااد  CEPAباارای دسااتیابی بااه اهااداف برنامااۀ 

ریزی راهبردی با رویکرد مشارکتی تدوین شاود برنامه

تا ضمن افازای  احسااس تعلاق و مالکیات در افاراد 

های موجاود و نفع در مورد تاالب، بتوان از ظرفیتذی

 اساتفاده کارد. هاها برای جبران ضعفتقویت ظرفیت
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