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 چکیده
هدف از این تحقیق . برا  امرار معاش جوامع محلی اطرافه برکوردارند ها حد فاصللل  ب و کشللکی هسللزنده از اهمیت زیاد با توجه به این که تاالب

شد. سزان گیالن می با ست که معیار تعیین عوامل مؤثر بر تخریب تاالب امیرکالیه واقع در ا شده ا سیپا در نظر گرفزه  ساس اهداف  ها  مورد نظر بر ا
مشارکت با  معیارزیرمعیاره  5 موزش شامل  معیارزیرمعیاره  6معیار ارتباطات شامل  معیار ارتباطاته  موزشه مشارکت و  گاهی افزایی می باشد. 4شامل 

سی قرار گرفزند.زیرمعیار  6 گاهی افزایی با  معیارزیرمعیار و  3 . شدند اولویت بند ه معیارها و زیرمعیارها دلفی فاز  تکنیك از بهره گیر  با مورد برر
شان داد سازمان ها   نزایج ن شی نگر   ضوابط و رژیم حقوقی تاالب امیرکالیهه ذ  نفعبخ شنایی به  مبود ک عدم توجه و تکیه بر دانش بومیهه عدم  

 از مهم ترین عوامل مؤثر شناکزه شدند.  عدم اصالح و به روز رسانی قوانین بازدارنده )مانند جرایم(و   گاهی از ارزش ها و کارکردها و تهدیدها  تاالب
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Abstract 
 

Wetlands are between water and land; they are of great importance for the livelihoods of the local 

communities. The aim of this study is to determine the factors influencing the destruction of Amir 

Kalayeh wetland in Guilan province. The criteria are based on CIPA goals, including 4 criteria as 

communication, education, participation and awareness-raising. Communication criteria consisted of 6 

sub-criteria, education criterion with 5 sub-criteria, participation criteria with 3 sub-criteria and 

awareness-raising criterion with 6 sub-criteria. The criteria and sub-criteria were prioritized using fuzzy 

Delphi technique. The results showed the sectional viewpoint of the organizations, lack of knowledge 

of the rules and legal regime of Amir Kalayeh wetland, lack of attention and reliance on indigenous 

knowledge, lack of awareness about the values, functions and threats of wetlands, and lack of reform 

and updating of deterrent laws (such as crimes) were identified as the most important contributing 

factors. 
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 مقدمه -1
 هاه احزاب و ...هاه سازمانگروهزیسزیه کنوانسیون تنوع 13به موجب ماده 

ت زیسها   گاهی عمومی محیطباید برا  ارتقاء و توسعه  موزش و برنامه
  گاهی رسانی واطالع  موزشه تالش کنند. این ماده ارتباطاته مشارکته

 Communications, Education, and Publicافزایی )

Awareness, CEPAه دانششود. تقویت ارتباطات( را شامل می-

   پیشها  تاالبی از دو دههبومزیست رسانی دربارهگسزر  و  گاهی
قرار گرفت. چشم انداز « رامسر نامهپیمان»مورد توجه کشورها  عضو 
ها حفاظته تاالب»این است که  2024-2016برنامه سیپا برا  بازه زمانی 

ه تمامی افراد بها توسط شوند و منافع  نبردار  کردمندانه و احیا میبهره
یت برا  دسزیابی به موفق «.شودرسمیت شناکزه شده و ارزش گذاشزه می

در هر گونه سیاست حفاظت تاالب نیاز به اسزفاده موثر از ابزارهایی است 
نفعان که حمایت مردم را به دنبال داشزه باشد. سیپا ابزار  است که ذ 

الب به طور مؤثر مدیریت گانه را برا  برنامه ریز  و اجرا  حفاظت تاچند
می کند. با مدیریت درست این فرایندهاه احساس مالکیت مردم برانگیخزه 

د. یابشود و حل مشکالت و عملکردها به طور پایدار و دائمی ادامه میمی
عنوان یك ابزار به تنهایی مورد اسزفاده قرار داد زمانی توان به سیپا را می

نباشند و مردم  مادگی تغییرات داوطلبانه که موانع و مشکالت زیاد بزرگ 
همراه با ابزارها  دیگر مورد اسزفاده قرار  را داشزه باشند. سیپا اغلب

 ,.Hesselink et al) کندگیرد و به عنوان پشزیبان عمل میمی

ها رنج ها  کشور از برکی مشکالت و تنشدر حال حاضر تاالب.(2007
کارکردها  اصلی  نها از جمله حفظ می برند که در برکی از موارد حزی 

تنوع زیسزیه کدشه دار شده و کسارات بزرگ ماد  و معنو  به کشور 
 ا ا  از موانع ریشهها  بروز یافزهمشکالت در واقع جنبه .کندوارد می

باشند که الزم است برا  فائق  مدن بر این ها میمدیریت تاالب
جویی شود. تنها راه حفاظت تنوع ا   نها چارهمشکالته ابزدا موانع ریشه

ها جلب همکار  و مشارکت ها و جلوگیر  از نابود   نزیسزی تاالب
ها در جامعه است. سیپا نقش مهمی در توسعه این ها و گروهافراده سازمان

ها مسئول کند. هرکدام از حوزههمکار  و تغییر در جامعه ایفا می
سزند. سیپا شامل طیف وسیعی از هایی از مشکالت بوجود  مده هبخش

ابزارها  اجزماعی شامل ارتباطاته تبادل اطالعاته گفزگو  مشارکزی و 
طور  که منافع مشزرک را در  موزش در مورد حفاظت از تاالب استه به

 ورد. نفعان برا  حفاظت و اسزفاده پایدار از تاالب به ارمغان میبین ذ 
دام منظور اقاده درک و توافق مشزرک بهسیپا ابزار مهمی برا  ایجاد اعزم

 و تاالب برا  مثبت و مشزرک اندازیك چشم است که از طریق توسعه
 افزایش به منجر تواندمحور می مردم ها فعالیت و مشارکت افزایش

 Hesselink et al., 2007; Yang) شود همکار  و مزقابل اعزماد

et al., 2008; Ibrahim et al., 2012 ) .از این مطالعه  هدف
بررسی مشکالت و مسائل تاالب امیرکالیه با توجه به رویکردها  سیپا 

و  Mafiافزایی می باشد.   گاهی شامل ارتباطاته  موزشه مشارکت و
به اولویت بند  عوامل مؤثر منفی بر جنگل ها  مانگرو  (2015همکاران )

 شفزگی  و نزایج نشان داد تنشها با اسزفاده از روش دلفی فاز  پرداکزند .
 به باالتر  نسبت اهمیت از درمجموع انسانی فعالیزها  از ناشی ها 

 Chuangو Lin  .بودند برکوردار محیطی اثرگذار منفی عوامل سایر
به بررسی عوامل موثر بر اکوتوریسم بر پایه اصول توسعه پایدار ( 2012)

 Hsiehو  Lee پرداکزند.با اسزفاده از روش دلفی فاز  در تایوان 

با اسزفاده از روش دلفی فاز  مهم ترین شاکص ها و ابعاد مربوط ( 2018)
سطوح مخزلف مورد بررسی قرار دادند. سطح مربوط در  را به گردشگر 

و همکاران   Ocampoبه ذ  نفعان در درجه اهمیت باال به دست  مد. 
 امل موثر بر توسعه( با اسزفاده از روش دلفی فاز  به بررسی عو2018)

اکوتوریسم در فیلیپین پرداکزند و هدف  نها ارائه روشی بود که به منافع 
ذینفعان مخزلف بپردازد در حالی که عدم اطمینان ذاتی فرایند تصمیم 

 گیر  را بر ورده سازد. 

 

 روش انجام تحقیق   -2

   محدوده مورد مطالعه 

هکزار در بخش رودبنه  935تاالب بین المللی امیرکالیه با مساحت 
-است. این منطقه بین طولشهرسزان الهیجان از اسزان گیالن واقع شده

ها  شمالی و عرض °50 12´ 24"الی  50° 09´ 55"ها  شرقی 
 8امیرکالیه  تاالب حاشیه قرار دارد. در 37° 22´ 16"الی  °37 18´08"

 ادههدهه ناصرکی بکندهه حسنعلی حسن امیر باده ها نام به  باد 

جیرباغ وجود دارند. در گویش محلی  و پریزاد تی تی دهبنهه سحرکیزمحلهه
یه شناسند. تاالب امیرکالاین منطقه را به اسم تاالب شیخ علی کول می

از غرب به بخش کیاشهر در شهرسزان  سزانه اشرفیه و از شرق به دریا  
 کزر و از جنوب شرقی نیز به بخش مرکز  شهرسزان لنگرود منزهی

باشد و کیلومزر می 22شود. فاصله تاالب تا شهرسزان الهیجان حدود می
رود نیز در قسمت غربی  ن در ناحیه مرز  شهرسزان رودکانه حشمت

ها  دسزرسی به پناهگاه حیات (. راه1است )شکل اشرفیه واقع شده سزانه
 وحش امیرکالیه راه  سفالزه چاف پایین به دسزك و راه کاکی چمخاله به

 ,Environmental Research Instituteباشد )دسزك می

-می المللی اسزان گیالن(. تاالب امیرکالیه یکی از سه تاالب بین2018

ها  منحصر به فرد زیسزگاهی همچنین حضور باشد که به دلیل ویژگی
عنوان یك زیسزگاه امن توسط گذران بهپرندگان مهاجر زمسزان
المللی شده و تحت حفاظت و مدیریت قرار کنوانسیون رامسر ثبت بین

تحت  دارد. این منطقه همچنین به لحاظ حفاظزی از بین چهار طبقه
عنوان پناهگاه حیات وحشه مدیریت سازمان حفاظت محیط زیسته به

ود ها  حدترین پناهگاهشود. تاالب امیر کالیه یکی از مهممدیریت می
نه اهی که از بین  نها یك گوگونه گی 90گونه پرنده است. دارا   147

Kosteletzky pentacarpa  در معرض کطر تهدید است. از بین
گونه دوزیست که در تاالب امیرکالیه  3گونه کزنده و  7گونه پسزانداره  18

ا  و مار  بی در کطر پشت برکهکنده دو گونه شامل الکزیست می
گونه شامل پلیکان  4گونه پرنده  147انقراض قرار دارند. از مجموع حدود 

کاکسزر ه اردک بلوطیه عقاب کالدار بزرگ و دلیجه کوچك در معرض 
گونه شامل باکالن کوچكه عقاب دریائی دم  5کطر تهدید به انقراض و 

یب پذیر ها   سسفیده سنقر سفیده پاشلك بزرگ و قو  کوچك جزو گونه
وهشکده کند )پژگونه ماهی در تاالب امیرکالیه زیست می 15هسزند. 

(. با توجه به تنوع زیسزی مطلوب این 1398محیط زست جهاددانشگاهیه 
تاالب و با توجه به این که جزو مناطق حفاظت شده استه امر حفظ تنوع 

 .رسدزیسزی  ن امر  بسیار ضرور  به نظر می
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 پهنه آبی(محدوده تاالب امیرکالیه )بستر، حریم و  -1شکل 
 

نفعان جوامع محلی به منظور تدوین برنامه از  نجایی که نیاز به بررسی ذ 
 باشد.می افزایی  گاهی و رسانیاطالع  موزشه همشارکتدرست ارتباطاته 

 روش دلفی 

روش دلفی برا  رسیدن به یك اجماع نظر در مورد وقوع یا عدم وقوع 
این روش بر پایه  رود.کار میهرویداد  در بازه زمانی مشخص در  یندهه ب

 Jebelپرسش از افراد مزخصص در زمینه مورد تحقیق اسزوار است )

Ameli et al., 2004; Asgharpour, 2003روشین (. در ا 
تحت ع موضورة بارا درفرضیهها ا  از مجموعهن مزخصصاوه یك گر

 روش دلفی (.Pashaeizad, 2007یکنند )لم  بندلفرموه سیربر
انزخاب یك گزینه از بین چندین و  )وزن دهی(ها تعیین اولویتبرا  

 ;Aliahmadi et al., 2009)به کار می رود انزخاب ممکن 

Kamarulzaman et al., 2015) هدف به دسزیابی به منظور 

از ذ  نفعان کواسزه شد تا مسائل اول  گام در حاضره مطالعه در رو  پیش
 موزشه مشارکت و  و مشکالت تاالب امیرکالیه را از دیدگاه ارتباطاته

 گاهی افزایی )سیپا( نوشزه و با اسزفاده از تکنیك بارش فکر  این 
مشکالته جمع  ور  و با نظرسنجی از کود ذ  نفعان در چهار دسزه 

(. 1 )جدولارتباطاته  موزشه مشارکت و  گاهی افزایی طبقه بند  شدند 
همکار  ادامه  برا و  درگیر بحث مساله مورد با الزم است مزخصصان

 شرکت برا  کافی انگیزه دارا  و داشزه باشند مساله ازکافی  اطالعات

 Wheeller et؛ Tavakoli et al., 2013دلفی باشند ) فرایند در

al.,1990.)  نفر برا  رسیدن به یك  15تا  10بین  مزخصصانتعداد
 Tsaur et؛ Skulmoski et al., 2007) نزیجه کوب کافی است

al., 2006; Linstone, 1978 .)ذ  نفعان از  نفر 30 در این تحقیق
 و دسزی صنایع فرهنگیه اداره کل میراثشامل سازمان ها  مخزلف 

ا ه اداره حفاظت محیط زیسته سازمان گردشگر ه شرکت  ب منطقه
نظام مهندسی کشاورز  و منابع طبیعیه سازمان مدیریت و برنامه ریز ه 

مرکز فنی و حرفه ا ه سازمان  تش نشانیه  ب و فاضالب اسزاندار ه 
روسزاییه سازمان جهادکشاورز ه اداره کل منابع طبیعی و  بخیزدار ه 

ه کل  موزش و پرورشه اداره راه سمن ها  محیط زیسزیه دانشگاهه ادار
و شهرساز ه نیرو  انزظامیه امور  به پژوهشکده محیط زیست و دهیار  

 و شدند انزخاب نمونه به عنوانتاالب امیرکالیه  حاشیهها  روسزاها  
از طریق برگزار  جلسات به صورت  برا   نان طرح اجرا  اولیه  مادگی
مشکالت و  تبیین و اسزخراج ربه منظو ادامه  مد. در به وجود کارگاه

و  طراحی اولیه معیارها  با ا  ابزدا پرسشنامه همسائل تاالب امیرکالیه
 انزخاب این پرسشنامه شد. هدف ارسال مزخصصان گروه اعضا  به

تعداد دفعات ارسال پرسشنامه ها به می باشند.  مشکالت و مسائل تاالب
 ,Asgharpour) بسزگی دارد مزخصصاندرجه توافق گروهی در بین 

 ذ  نفعان(. این روش یك راه حل عالی برا  ایجاد اجماع نظر 2003
 باشدها  علمی قو  و قابل اطمینانی موجود نکه دادهزمانیاسته 

(Goushegir et al., 2009; Lin  & Chuang, 2012 .)
داده نشان 9تا  1درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارها با اسزفاده از مقیاس 

که اجماع یا ثبات حاصل (. هنگامیRowe & Wright,1999) شد
 & Murryشوده روش دلفی به اتمام می رسد )

Hammors,1995.) جه   و درتبه بندن رفنوده از سزفاابا ت طالعاا
در  هر مزخصصه نمرباید مشخص شود که تحلیل می شوند.   بند

 گام رد (.Powell, 2003ار دارد )کجا قره در مقایسه با تصویر کلی

فاز ه  گیر  تکنیك تصمیم نیز و مولفه ها از این گیر  بهره با نهاییه
نزایج بدست  مده از نظرات  .رتبه بند  شدندمشکالت و مسائل تاالب 

مورد  زمون قرار گرفت. رتبه  Excelبا اسزفاده از نرم افزار  ذ  نفعان
 بند  زیر معیارها  هر یك از معیارها به روش دلفی فاز  انجام شد. 

 روش دلفی فازی 

سال  ست.  1988روش دلفی فاز  در  شده ا سط کافمان و گوپزا ارائه  تو
ست. در روش دلفیه پیش  این روش تعمیم روش دلفی در علم مدیریت ا

مزخصص در قالب اعداد قطعی بیان می بینی ها  ارائه شده توسط افراد 
سزفاده از اعداد قطعی برا  پیششونده در حالی ها  بلند مدته بینیکه ا

یت دور می سلللازد. از طرفی افراد کبره از  جه پیش بینی را از واقع نزی
شایسزگی ها و توانایی ها  ذهنی کود برا  پیش بینی اسزفاده می کنند 

شان می شرایط از نوع امکانی دهد که عدم قطعو این ن یت حاکم بر این 
فاز   با مجموعه ها   مالی. امکانی بودن عدم قطعیت  نه احز اسلللت 
سزفاده از مجموعه ها  فاز  )با  ست با ا سازگار  دارد و بنابراین بهزر ا
به کار گیر  اعداد فاز ( به تصللمیم گیر  در دنیا  واقعی پرداکت. در 

یات کود را در قالب حداقل نظر مزخصلللصلللانروش دلفی فاز  معموالً 
ئه می  فاز  مثلثی( ارا عداد  مقداره ممکن ترین مقدار و حداکثر مقدار )ا

)اعداد ارائه شده( و میزان اکزالف  مزخصصاندهند. سپس میانگین نظر 
نظر هر فرد از میانگین محاسللبه می شللود. در مرحله بعد این اطالعات 

 ,Loo)د  شللو ارسللال می مزخصللصللانبرا  اکذ نظریات جدید به 

شرح  (.2002 سله مراتبی دلفی فاز  به  سل مراحل اجرا  روش تحلیل 
 زیر است:

 نظر سنجی از مزخصصان -

 محاسبه اعداد فاز  -

)~(برا  محاسلللبه اعداد فاز   ija  نظرات حاصلللل از نظر سلللنجی از
مزخصصان به طور مسزقیم مد نظر قرار گرفت. اعداد فاز  در این مرحله 
بر اسللاس تابع عضللویت روش مثلثی )با توجه به کاربرد زیاد و سللهولت 
محاسبه( محاسبه شد. در این حالت یك عدد فاز  به صورت روابط زیر 

 د:شتعریف 

(1)  ijijijij ,,a  
(2) n,,1k),(Min ijkij  

(3) 
n,,1k,

n/1
n

1k

ijkij  











 

(4)   n,,1k,Max ijkij  

ijk :  اهمیت نسللبی پارامزرi  بر پارامزرj  از دیدگاه مزخصللصk  امه

ij  وij  :  به ترتیب حد باال و پایین نظرات مزخصللصللان وij  :
صان ص سی نظرات مزخ ست که مؤلفه ها  عدد  .میانگین هند بدیهی ا
فاز  به گونه ا  تعریف شللده اند که: 

ijijij    در ضللمن .

مقادیر این مؤلفه ها در بازه 








9,

9

 تغییر می کنند.  1

 تشکیل ماتریس معکوس فاز  -
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با  مده در مرحله قبله در این مرحله  به دسلللت   فاز   عداد  به ا توجه 
 ماتریس مقایسه زوجی فاز  بین زیر معیارها به شرح زیر تشکیل شد:

(5)   n,,2,1j,i1a~a~a~A
~

ijijij  
 یا به صورت:

     

   

 

































































1,1,1
1

,
1
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11

,
1

,
1

,,1,1,1
1

,
1

,
1

,,,,1,1,1

A
~

232323131313

232323

121212

131313121212 

 محاسبه وزن فاز  نسبی پارامزرها -

 وزن فاز  نسبی پارامزرها از روابط زیر محاسبه می شوند:

(6)              n/1

iniji a~a~Z
~

  
(7)  niii Z

~
Z
~

/Z
~

W
~

  

که در  ن  21212121 ,,~~   aaaa   بوده و

iWنماد جمع اعداد فاز  است.  نماد ضرب اعداد فاز  و 
~
یك بردار  

   ام می باشد. iدهنده وزن فاز  پارامزر  وسطر  است 

 غیر فاز  کردن وزن پارامزرها -

یاره  ها  هر مع یار فاز  کردن وزن زیر مع به منظور غیر  در این مرحله 
میانگین هندسلللی مؤلفه ها  عدد  از طبق رابطه زیر وزن زیر معیارها

صورت یك عدد  ست می  ید و بدین ترتیب وزن پارامزرها به  فاز  به د
 .(Zand Basiri, 2014) قطعی بیان می شود

(8)              3/1
3

1j

iji wW













 



 

معیارها و زیر معیار ها  مؤثر بر روند صللدور مجوز و در نهایت  درنزیجه
 پیشنهاداتی ارائه می گردد.

 نتایج -3

 مشللارکتزیرمعیاره معیار  5با   موزشزیرمعیاره معیار  6با رتباطات معیار ا
یار  3 با یار و مع گاهی افزاییزیرمع یار مورد بررسلللی قرار  6با    زیرمع

 1در جدول  ا  مورد اسللزفاده در روش دلفیگرفزند. معیارها و زیرمعیاره
  مده است.

 معیارها و زیرمعیارهای مورد استفاده در روش دلفی -1 جدول

 

سه زوجی مزناظر با هر  شنامه ها  موجوده ماتریس مقای س با توجه به پر
یك از زیرمعیارها از نظر مزخصصان مخزلف به صورت جداگانه برا  هر 

ست.  شده ا شکیل  صص ت شکیل سپسمزخ صله برا  ت  کلیه نزایج حا
ماتریس مقایسلله زوجی اصلللی زیرمعیارها مورد اسللزفاده قرار گرفزند. در 
تشللکیل ماتریس مذکور از تابع عضللویت مثلثی و در نزیجه اعداد فاز  

اسزفاده شد. در مرحله بعد با اسزفاده  (4)تا  (1)مثلثی طبق روابط ریاضی 

( اعداد فاز  6از رابطه )
iZ

~
ازا  زیرمعیارها  مخزلف محاسللبه شللد به 

 ارائه شده است.  2جدول که نزیجه محاسبات در 

 
 
 

 

 زیر معیار معیار

 ارتباطات

 بخشی نگر  سازمان ها  ذ  نفع
 عدم تخصیص اعزبارات کافی و تجهیزات  موزشی برا  تاالب

 نفع و عدم اعزماد بین  نهامحلی با برکی از سازمان ها  ذ تضاد منافع جوامع 

 عدم نظارت اصولی و صحیح بر اجرا  قوانین

 توجه ناکافی رسانه ها به موضع تاالب

 عدم تعامل سازمان ها در تدوین طرح هاد 

 آموزش

 عدم  شنایی به ضوابط و رژیم حقوقی تاالب امیرکالیه
زیسزی برا  جوامع محلی و سایر ذ  نفعان )دفع پسماند و مصرف کود و سموم کمبود  موزش ها  محیط 

 کشاورز (

 نبود  موزش ها  به روز در سازمان ها  اجرایی ذ  نفع

 اثربخش نبودن  موزش ها  ارائه شده

 کمبود  موزش ها  تسهیلگر  به جوامع محلی

 مشارکت

 عدم توجه و تکیه بر دانش بومی

 الگو  کار مشارکزی و سیاست ها  تشویقی و انگیزشی برا  مشارکت در تصمیم گیر  هاعدم وجود 

 عدم وجود زیر ساکت ها

 آگاهی افزایی

 ضعف فرهنگ محیط زیسزی

 کمبود  گاهی از ارزش ها و کارکردها و تهدیدها  تاالب

 عدم اصالح و به روز رسانی قوانین بازدارنده )مانند جرایم(

 قوانین برا  جلب و همراه نمودن برا  اقدامات مشارکزی عدم صراحت

 فقر اقزصاد 

 عدم تخصص برکی از مسئولین تاثیرگذار
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 وزن فازی نسبی معیارها مجموع  -2 جدول

iZ
~

 
 معیار

06/52  35/11  98/4  1 
56/26  20/13  56/5  2 
50/13  07/8  17/3  3 
07/10  11/5  08/4  4 

ارائه شده است. 3جدول محاسبه شده و نزایج در ( به ترتیب وزن فاز  و غیر فاز  معیارها 8( و )7سلللپس طبق روابط )
  هاوزن های فازی و غیر فازی معیارانگین یم -3 جدول

فاز  غیروزن   معیار وزن فاز  

10/0  50/0  10/0  02/0  1 

04/0  10/0  04/0  01/0  2 

31/0  34/0  13/0  05/0  3 

20/0  35/0  20/0  12/0  4 
 

 ارائه شده  5تا  2نمودار وزن نهایی فاز  دلفی زیرمعیارها در شکل ها  

 . است

 
 ارتباطاتوزن نهایی فازی دلفی زیرمعیارهای مربوط به معیار  -2شکل

 
 آموزشوزن نهایی فازی دلفی زیرمعیارهای مربوط به معیار  -3شکل 

0.14

0.17

0.20

0.20

0.20

0.25

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30

توجه ناکافی رسانه ها به موضع تاالب

…تضاد منافع جوامع محلی با برخی از سازمان های 

عدم تعامل سازمان ها در تدوین طرح هادی 

…عدم تخصیص اعتبارات کافی و تجهیزات آموزشی

عدم نظارت اصولی و صحیح بر اجرای قوانین

بخشی نگری سازمان های ذی نفع

0.11

0.15

0.18

0.22

0.26

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

اثربخش نبودن آموزش های ارائه شده

کمبود آموزش های تسهیلگری به جوامع محلی

کمبود آموزش های محیط زیستی برای جوامع محلی و سایر 

(  دفع پسماند و مصرف کود و سموم کشاورزی)ذی نفعان 

نبود آموزش های به روز در سازمان های اجرایی ذی نفع

عدم آشنایی به ضوابط و رژیم حقوقی تاالب امیرکالیه
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 مشارکتوزن نهایی فازی دلفی زیرمعیارهای مربوط به معیار  -4شکل 

 
 آگاهی افزاییوزن نهایی فازی دلفی زیرمعیارهای مربوط به معیار  -5شکل 

نتیجه گیری و بحث -4
 طبیعی ها محیط زیست بر انسانی اثرات عمده تاریخی لحاظ از

شی سزم از ازحدبیش بردار بهره و تخریب از نا سی  بوده هااکو

ست ساس مهم ترین (. Jackson et al., 2001) ا معیارها بر ا
 ه موزشمشلللکالت حال حاضلللر تاالب ناشلللی از عدم ارتباطاته 

تعیین شللد. ارتباطات به معنا  در میان و  گاهی افزایی  مشللارکت
فعان و نو تقسیم کردنه  موزش به معنا  فرایند  که ذ  گذاشزن

ها انگیزه و توانمند   به  ن ند و  کاران را مطلع می ک ندر دسلللت ا
حفاظت از تاالب را می دهد. مشارکت به معنا  درگیر کردن فعال 

نفعان در گسزرشه اجرا و ارزشیابی راهبردها دست اندرکاران یا ذ 
کردمندانه از تاالب و  گاهی افزاییه و اقداماتی برا  بهره بردار  

ها  اصلللی که قدرت مسللائل مربوط به تاالب را به افراد و گروه
تاثیرگذار  بر نزایج را دارنده عرضلله می کند و توجه  نان را جهت 

 فاز  مجموعه تئور  از اسلللزفادهحفاظت از تاالب جلب می کند.
سان ابهام شنا صمیم را در فرایند ذ  نفعان و کار  ورددر م گیر  ت

حث و داور  ها و زیر  موضلللوع مورد ب یار یك از مع در مورد هر 
در  .(Ocampo et al., 2018کنللد ) می برطرف معیللارهللا

سازمانی منافع کود را  شی نگر  یعنی هر  سی زیر معیارها بخ برر
ند.  هر کدام از سلللازمان ها به طور مقدم بر منافع عمومی می دا
ود هسزند مثال طرح هاد  مربوط جداگانه درصدد پیشبرد اهداف ک

سط  ب منطقه ا ه بهره بردار   ساز ه تامین  ب تو شهر به راه و 
از  ب توسللط سللازمان جهادکشللاورز  و ... هر کدام از  نها برنامه 

برند بدون  نکه هماهنگی و ارتباط بین  نها برقرار کود را پیش می
باشد. برا  مثال اجرا  طرح هاد  بدون توجه به محیط زیست به 

به دلیل نبود نظارت اصللولی و  تغییر کاربر  اراضللی می انجامد.
ل کنند و دلیل  ن سهصحیحه مردم نیز به رعایت قوانین اقدام نمی

سزگاه ها  اجرایی به انجام  ست. همچنین انگار  د وظایف کود ا
عدم نظارت موجب پایین  مدن سطح اعزماد عمومی شده و به این 

شود. شارکت در بین مردم و حاکمیت کمرنگ می  نامه بر ترتیب م
شده ها  زیرساکزی و پایه سناد باالدسزی تعریف  ا  مشزرک در ا
کمبود  ا  اجرا می شللوند.ها به صللورت جزیرهاسللت و لذا برنامه

طات  موزش تسللل با عدم ارت نا   به مع به جوامع محلی  هیلگر  
مناسلللب بین  موزش دهنده و  موزش پذیر و نداشلللزن مهارت و 

باعث می به افراد  قال دانش  نایی برا  انز که  ن دانش توا شلللود 
عدم کفایت  ثمربخشی الزم را نداشزه باشد و مشکلی را حل نکند.

 موزشللها  الزم چه در سللطح مدیریزی و چه جوامع محلی که به 
سزاها  اطراف تاالب  سد برا   موزش در ابزدا باید از رو نظر می ر

برا  ترغیب افراد و جوامع محلی به مشللارکت در شللروع شللود. 
شویقی در نظر گرفت و زمانی  ست ها  ت سیا ست  تاالب می بای

رکت رو  کواهند  ورد که انگیزه ذینفعان دولزی و مردم به مشلللا
عدم توجه به دانش بومی نیز  کار مشلللارکزی در  نان به وجود  ید.

سبب دلسرد  و عدم انگیزه افراد بومی و کاهش مشارکت  نها در 
شود. شزی  امر حفاظت تاالب می  شکالت معی صاد  و م فقر اقز

به د ذ  نفعان بای .سبب اسزفاده نادرست از منابع و تاالب می شود
طور کامل و علمی از وضللعیت موجود تاالب مطلع شللوند تا بزوان 
راهکارها  علمی و عملیاتی جهت اجراه نظارت و کنزرل و پایش 

فقر اقزصاد  ریشه بسیار  دائم شرایط موجود تاالب را اجرا نمود. 

0.25

0.27

0.3

0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.3 0.31

عدم وجود زیر ساخت ها

زشی عدم وجود الگوی کار مشارکتی و سیاست های تشویقی و انگی

برای مشارکت در تصمیم گیری ها

عدم توجه و تکیه بر دانش بومی

0.15

0.17

0.22

0.22

0.25

0.25

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

عدم تخصص برخی از مسئولین تاثیرگذار

ضعف فرهنگ محیط زیستی

فقر اقتصادی

عدم صراحت قوانین برای جلب و همراه نمودن برای اقدامات مشارکتی

کمبود آگاهی از ارزش ها و کارکردها و تهدیدهای تاالب

(  مانند جرایم)عدم اصالح و به روز رسانی قوانین بازدارنده 
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از مشللکالت اسللت این امر از عدم همکار  سللازمان ها با مردم 
شدن ر شود. به کالی  شی می  سزاها از نیرو  کار جوان بر اثر نا و

شاره کردفقر اقزصاد   یار  بسو همچنین فقر را ریشه  می توان ا
مشللکالت دانسللت که منجر به تخلفاتی نظیر صللید و شللکار  از

عدم وجود برکی از زیرسللاکت ها در منطقه  غیرمجاز کواهد شللد.
برا  ارتقا سلللطح رفاه مردم و عدم تعامل سلللازمان ها  ذ  نفع 

 عدمناشللی از را می توان ا  ها  توسللعهایجاد زیرسللاکتبرا  
شارکت گروهی  ستم به علت کمبود  گاهی ذ  نفعان جوامع  .دان

ها  تاالب و عدم به ها و کارکردمحلی در زمینه  شللنایی با ارزش
روزرسانی قوانین بازدارنده مثل تعیین و به روزرسانی جرایم مشکل 

بی رویه و غیرمجاز از تاالب به وجود می  ید. به  بهره بردار  ها 
بدانند که چه میزان  ب تاالبهره بردار  از این معنی که اگر افراد 
و برا  بهره بردار  پایدار مجاز اسللت و کطر  برا  تاالب ندارد 

از تاالب باید چگونه عمل کنند قطعا به دلیل وابسللزگی معیشللت 
 عدم پشزوانه اجراییپردازند. می نها به تاالب به رعایت این اصول 

تاالب از معضلللالت و  ظت از  فا قوانین و مقررات الزم برا  ح
برا  تاالب ها قوانین بسیار سخزگیرانه ا  مشکالت موجود است. 

وجود دارد و سللازمان حفاظت محیط زیسللت در اجرا  این قوانین 
به این قوانین در  قاد عملی  ما اعز ند ا مل می ک جد  ع یار  بسللل

ست. ن ها سازما صص برکی از  مخزلف کم ا همچنین عدم تخ
سئولین  سو  برکی از م شود از  سئولین تاثیر گذار که باعث می  م

 این انجامدر جایگاه مدیریزیه تصللمیمات نادرسللزی اتخاذ شللود. 

 پشللزیبان ابزار یك عنوانبه  ن از حاصللل و نزایج بند اولویت

بل نقش گیر تصلللمیم ظهقا یت و کارایی در ا مالح  موفق

 اطالعدر سللیپا  .عهده دارد بر تاالب مدیریت و احیاء ها برنامه
را  و ذینفعان ب یگفزگو  بین بخشلل باتبادل اطالعات  ورسللانی 

سائل و برنامه شزرک افزایش درک م گیرد. به این انجام میریز  م
ها  و گروه فرد ها  افزایش مهارت سللاز  برا ظرفیتترتیب 

ها میسازماناین امکان را به   موزش مشارکزیاجزماعی از طریق 
ر صلللورت کار مدته بحفاظت تاالب امیرکالیه دهد تا بزوانند برا  

سی در  .عمل کنند سا صریح ارزش موزشه نقش ا سعه درکه ت تو
و ایجاد انگیزه و مهارتتاالب ها  مربوط به هاه توسلللعه نگرش

مراجع  کار همتوسللعه کند. را فراهم می حفاظت ها  الزم برا 
 ر گیمسللئولیت تصللمیم عهده گرفزن به برا  نها را  صللالحذ 

رسلللانی به ذ توانمندسلللاز  از طریق اطالعنماید. با می توانمند
پذیر  و گیر ه ریسلللكه تصلللمیماجماعنفعانه مشلللاورهه ایجاد 

روابط کار  مشارکزی شود. در نهایت از طریق همراهی محقق می
ها  مهارت م منافع مشزرک کار  دارندهکه با ههایی بین سازمان
یده مالی و فنی را مخزلفه ا بانی  تاالب هاه پشلللزی  بهبرا  حفظ 
گذاشللزه و به این ترتیب هدف سللیپا که ارتقا  سللطح اشللزراک 
گاهی ذ  عان در مورد ارزش  جاد نف تاالب و ای ها   کارکرد ها و 
برا  ها  الزم  نها به منظور کسلللب انگیزه ها و مهارتتوانمند 

بردار  پایدار از تاالب اسللته بر ورده مشللارکت در مدیریت و بهره
 گردد.می
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