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چکیده
 هدف از این تحقیق.با توجه به این که تاالبها حد فاصللل ب و کشللکی هسللزنده از اهمیت زیاد برا امرار معاش جوامع محلی اطرافه برکوردارند
 معیارها مورد نظر بر ا ساس اهداف سیپا در نظر گرفزه شده ا ست که.تعیین عوامل مؤثر بر تخریب تاالب امیرکالیه واقع در ا سزان گیالن می با شد
 زیرمعیاره معیار مشارکت با5  زیرمعیاره معیار موزش شامل6  معیار ارتباطات شامل. معیار ارتباطاته موزشه مشارکت و گاهی افزایی می باشد4 شامل
. با بهره گیر از تکنیك دلفی فاز ه معیارها و زیرمعیارها اولویت بند شدند. زیرمعیار مورد برر سی قرار گرفزند6  زیرمعیار و معیار گاهی افزایی با3
نزایج ن شان داد بخ شی نگر سازمان ها ذ نفعه عدم شنایی به ضوابط و رژیم حقوقی تاالب امیرکالیهه عدم توجه و تکیه بر دانش بومیه کمبود
.گاهی از ارزش ها و کارکردها و تهدیدها تاالب و عدم اصالح و به روز رسانی قوانین بازدارنده (مانند جرایم) از مهم ترین عوامل مؤثر شناکزه شدند
:کلمات کلیدی
""معیار"ه "دلفی فاز "ه "تاالب امیرکالیه

Investigating the Factors Influencing Wetland Degradation According to
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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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 -1مقدمه
به موجب ماده  13کنوانسیون تنوعزیسزیه گروههاه سازمانهاه احزاب و ...
باید برا ارتقاء و توسعه موزش و برنامهها گاهی عمومی محیطزیست
تالش کنند .این ماده ارتباطاته مشارکته موزشه اطالعرسانی و گاهی
افزایی ( Communications, Education, and Public
 )Awareness, CEPAرا شامل میشود .تقویت ارتباطاته دانش-
گسزر و گاهیرسانی درباره زیستبومها تاالبی از دو دهه پیش
مورد توجه کشورها عضو «پیماننامه رامسر» قرار گرفت .چشم انداز
برنامه سیپا برا بازه زمانی  2024-2016این است که «تاالبها حفاظته
بهرهبردار کردمندانه و احیا میشوند و منافع نها توسط تمامی افراد به
رسمیت شناکزه شده و ارزش گذاشزه میشود» .برا دسزیابی به موفقیت
در هر گونه سیاست حفاظت تاالب نیاز به اسزفاده موثر از ابزارهایی است
که حمایت مردم را به دنبال داشزه باشد .سیپا ابزار است که ذ نفعان
چندگانه را برا برنامه ریز و اجرا حفاظت تاالب به طور مؤثر مدیریت
می کند .با مدیریت درست این فرایندهاه احساس مالکیت مردم برانگیخزه
میشود و حل مشکالت و عملکردها به طور پایدار و دائمی ادامه مییابد.
سیپا را میتوان به عنوان یك ابزار به تنهایی مورد اسزفاده قرار داد زمانی
که موانع و مشکالت زیاد بزرگ نباشند و مردم مادگی تغییرات داوطلبانه
را داشزه باشند .سیپا اغلب همراه با ابزارها دیگر مورد اسزفاده قرار
میگیرد و به عنوان پشزیبان عمل میکند ( Hesselink et al.,
.)2007در حال حاضر تاالبها کشور از برکی مشکالت و تنشها رنج
می برند که در برکی از موارد حزی کارکردها اصلی نها از جمله حفظ
تنوع زیسزیه کدشه دار شده و کسارات بزرگ ماد و معنو به کشور
وارد میکند .مشکالت در واقع جنبهها بروز یافزها از موانع ریشها
مدیریت تاالبها میباشند که الزم است برا فائق مدن بر این
مشکالته ابزدا موانع ریشها نها چارهجویی شود .تنها راه حفاظت تنوع
زیسزی تاالبها و جلوگیر از نابود نها جلب همکار و مشارکت
افراده سازمانها و گروهها در جامعه است .سیپا نقش مهمی در توسعه این
همکار و تغییر در جامعه ایفا میکند .هرکدام از حوزهها مسئول
بخشهایی از مشکالت بوجود مده هسزند .سیپا شامل طیف وسیعی از
ابزارها اجزماعی شامل ارتباطاته تبادل اطالعاته گفزگو مشارکزی و
موزش در مورد حفاظت از تاالب استه بهطور که منافع مشزرک را در
بین ذ نفعان برا حفاظت و اسزفاده پایدار از تاالب به ارمغان می ورد.
سیپا ابزار مهمی برا ایجاد اعزماده درک و توافق مشزرک بهمنظور اقدام
است که از طریق توسعه یك چشمانداز مشزرک و مثبت برا تاالب و
افزایش مشارکت و فعالیتها مردم محور میتواند منجر به افزایش
اعزماد مزقابل و همکار شود ( Hesselink et al., 2007; Yang
 .)et al., 2008; Ibrahim et al., 2012هدف از این مطالعه
بررسی مشکالت و مسائل تاالب امیرکالیه با توجه به رویکردها سیپا
شامل ارتباطاته موزشه مشارکت و گاهی افزایی می باشد Mafi .و
همکاران ( )2015به اولویت بند عوامل مؤثر منفی بر جنگل ها مانگرو
با اسزفاده از روش دلفی فاز پرداکزند  .نزایج نشان داد تنشها و شفزگی
ها ناشی از فعالیزها انسانی درمجموع از اهمیت باالتر نسبت به
سایر عوامل منفی اثرگذار محیطی برکوردار بودند Lin .و Chuang
( )2012به بررسی عوامل موثر بر اکوتوریسم بر پایه اصول توسعه پایدار
با اسزفاده از روش دلفی فاز در تایوان پرداکزند Lee .و Hsieh

( )2018با اسزفاده از روش دلفی فاز مهم ترین شاکص ها و ابعاد مربوط
به گردشگر را در سطوح مخزلف مورد بررسی قرار دادند .سطح مربوط
به ذ نفعان در درجه اهمیت باال به دست مد Ocampo .و همکاران
( )2018با اسزفاده از روش دلفی فاز به بررسی عوامل موثر بر توسعه
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.
 -2روش انجام تحقیق

 محدوده مورد مطالعه
تاالب بین المللی امیرکالیه با مساحت  935هکزار در بخش رودبنه
شهرسزان الهیجان از اسزان گیالن واقع شدهاست .این منطقه بین طول-
ها شرقی " 50° 09´ 55الی " °50 12´ 24و عرضها شمالی
" 37° 18´08الی " 37° 22´ 16قرار دارد .در حاشیه تاالب امیرکالیه 8
باد به نامها امیر باده حسن بکندهه حسنعلی دهه ناصرکیادهه
سحرکیزمحلهه دهبنهه تی تی پریزاد و جیرباغ وجود دارند .در گویش محلی
این منطقه را به اسم تاالب شیخ علی کول میشناسند .تاالب امیرکالیه
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
میشود .فاصله تاالب تا شهرسزان الهیجان حدود  22کیلومزر میباشد و
رودکانه حشمترود نیز در قسمت غربی ن در ناحیه مرز شهرسزان
سزانهاشرفیه واقع شدهاست (شکل  .)1راهها دسزرسی به پناهگاه حیات
وحش امیرکالیه راه سفالزه چاف پایین به دسزك و راه کاکی چمخاله به
دسزك میباشد ( Environmental Research Institute,
 .)2018تاالب امیرکالیه یکی از سه تاالب بینالمللی اسزان گیالن می-
باشد که به دلیل ویژگیها منحصر به فرد زیسزگاهی همچنین حضور
پرندگان مهاجر زمسزانگذران بهعنوان یك زیسزگاه امن توسط
کنوانسیون رامسر ثبت بینالمللی شده و تحت حفاظت و مدیریت قرار
دارد .این منطقه همچنین به لحاظ حفاظزی از بین چهار طبقه تحت
مدیریت سازمان حفاظت محیط زیسته بهعنوان پناهگاه حیات وحشه
مدیریت میشود .تاالب امیر کالیه یکی از مهمترین پناهگاهها حدود
 147گونه پرنده است .دارا  90گونه گیاهی که از بین نها یك گونه
 Kosteletzky pentacarpaدر معرض کطر تهدید است .از بین
 18گونه پسزانداره  7گونه کزنده و  3گونه دوزیست که در تاالب امیرکالیه
زیست میکنده دو گونه شامل الکپشت برکها و مار بی در کطر
انقراض قرار دارند .از مجموع حدود  147گونه پرنده  4گونه شامل پلیکان
کاکسزر ه اردک بلوطیه عقاب کالدار بزرگ و دلیجه کوچك در معرض
کطر تهدید به انقراض و  5گونه شامل باکالن کوچكه عقاب دریائی دم
سفیده سنقر سفیده پاشلك بزرگ و قو کوچك جزو گونهها سیب پذیر
هسزند 15 .گونه ماهی در تاالب امیرکالیه زیست میکند (پژوهشکده
محیط زست جهاددانشگاهیه  .)1398با توجه به تنوع زیسزی مطلوب این
تاالب و با توجه به این که جزو مناطق حفاظت شده استه امر حفظ تنوع
زیسزی ن امر بسیار ضرور به نظر میرسد.
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 .)2003این روش یك راه حل عالی برا ایجاد اجماع نظر ذ نفعان
استه زمانیکه دادهها علمی قو و قابل اطمینانی موجود نباشد
(.)Goushegir et al., 2009; Lin & Chuang, 2012
درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارها با اسزفاده از مقیاس  1تا  9نشانداده
شد ( .)Rowe & Wright,1999هنگامیکه اجماع یا ثبات حاصل
شوده روش دلفی به اتمام می رسد ( & Murry
 .)Hammors,1995اطالعات با اسزفاده از فنون رتبه بند و درجه
بند تحلیل می شوند .باید مشخص شود که نمره هر مزخصص در
مقایسه با تصویر کلیه در کجا قرار دارد ( .)Powell, 2003در گام
نهاییه با بهره گیر از این مولفه ها و نیز تکنیك تصمیم گیر فاز ه
مشکالت و مسائل تاالب رتبه بند شدند .نزایج بدست مده از نظرات
ذ نفعان با اسزفاده از نرم افزار  Excelمورد زمون قرار گرفت .رتبه
بند زیر معیارها هر یك از معیارها به روش دلفی فاز انجام شد.

شکل  -1محدوده تاالب امیرکالیه (بستر ،حریم و پهنه آبی)

از نجایی که نیاز به بررسی ذ نفعان جوامع محلی به منظور تدوین برنامه
درست ارتباطاته مشارکته موزشه اطالعرسانی و گاهی افزایی میباشد.

 روش دلفی فازی
روش دلفی فاز در سال  1988تو سط کافمان و گوپزا ارائه شده ا ست.
این روش تعمیم روش دلفی در علم مدیریت ا ست .در روش دلفیه پیش
بینی ها ارائه شده توسط افراد مزخصص در قالب اعداد قطعی بیان می
شونده در حالیکه ا سزفاده از اعداد قطعی برا پیشبینیها بلند مدته
نزی جه پیش بینی را از واقع یت دور می سلللازد .از طرفی افراد کبره از
شایسزگی ها و توانایی ها ذهنی کود برا پیش بینی اسزفاده می کنند
و این ن شان میدهد که عدم قطعیت حاکم بر این شرایط از نوع امکانی
اسلللت نه احزمالی .امکانی بودن عدم قطعیت با مجموعه ها فاز
سازگار دارد و بنابراین بهزر ا ست با ا سزفاده از مجموعه ها فاز (با
به کار گیر اعداد فاز ) به تصللمیم گیر در دنیا واقعی پرداکت .در
روش دلفی فاز معموالً مزخصلللصلللان نظریات کود را در قالب حداقل
مقداره ممکن ترین مقدار و حداکثر مقدار (اعداد فاز مثلثی) ارائه می
دهند .سپس میانگین نظر مزخصصان (اعداد ارائه شده) و میزان اکزالف
نظر هر فرد از میانگین محاسللبه می شللود .در مرحله بعد این اطالعات
برا اکذ نظریات جدید به مزخصللصللان ارسللال می شللود ( Loo,
 .)2002مراحل اجرا روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فاز به شرح
زیر است:
 نظر سنجی از مزخصصان محاسبه اعداد فازبرا محاسلللبه اعداد فاز ) ~
 ( aنظرات حاصلللل از نظر سلللنجی از
ij
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
تعریف شد:

 روش دلفی
روش دلفی برا رسیدن به یك اجماع نظر در مورد وقوع یا عدم وقوع
رویداد در بازه زمانی مشخص در یندهه بهکار میرود .این روش بر پایه
پرسش از افراد مزخصص در زمینه مورد تحقیق اسزوار است ( Jebel
 .)Ameli et al., 2004; Asgharpour, 2003در این روش
یك گروه مزخصصان مجموعها از فرضیهها را دربارة موضوع تحت
بررسیه فرمولبند ملیکنند ( .)Pashaeizad, 2007روش دلفی
برا تعیین اولویتها (وزن دهی) و انزخاب یك گزینه از بین چندین
انزخاب ممکن به کار می رود ( ;Aliahmadi et al., 2009
 )Kamarulzaman et al., 2015به منظور دسزیابی به هدف
پیش رو در مطالعه حاضره در گام اول از ذ نفعان کواسزه شد تا مسائل
و مشکالت تاالب امیرکالیه را از دیدگاه ارتباطاته موزشه مشارکت و
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
ارتباطاته موزشه مشارکت و گاهی افزایی طبقه بند شدند (جدول .)1
الزم است مزخصصان با مساله مورد بحث درگیر و برا ادامه همکار
اطالعات کافی از مساله داشزه باشند و دارا انگیزه کافی برا شرکت
در فرایند دلفی باشند ( Tavakoli et al., 2013؛ Wheeller et
 .)al.,1990تعداد مزخصصان بین  10تا  15نفر برا رسیدن به یك
نزیجه کوب کافی است (Skulmoski et al., 2007؛ Tsaur et
 .)al., 2006; Linstone, 1978در این تحقیق  30نفر از ذ نفعان
سازمان ها مخزلف شامل اداره کل میراث فرهنگیه صنایع دسزی و
گردشگر ه شرکت ب منطقها ه اداره حفاظت محیط زیسته سازمان
نظام مهندسی کشاورز و منابع طبیعیه سازمان مدیریت و برنامه ریز ه
اسزاندار ه مرکز فنی و حرفه ا ه سازمان تش نشانیه ب و فاضالب
روسزاییه سازمان جهادکشاورز ه اداره کل منابع طبیعی و بخیزدار ه
سمن ها محیط زیسزیه دانشگاهه اداره کل موزش و پرورشه اداره راه
و شهرساز ه نیرو انزظامیه امور به پژوهشکده محیط زیست و دهیار
ها روسزاها حاشیه تاالب امیرکالیه به عنوان نمونه انزخاب شدند و
مادگی اولیه اجرا طرح برا نان از طریق برگزار جلسات به صورت
کارگاه به وجود مد .در ادامه به منظور اسزخراج و تبیین مشکالت و
مسائل تاالب امیرکالیهه ابزدا پرسشنامه ا با معیارها اولیه طراحی و
به اعضا گروه مزخصصان ارسال شد .هدف این پرسشنامه انزخاب
مشکالت و مسائل تاالب می باشند .تعداد دفعات ارسال پرسشنامه ها به
درجه توافق گروهی در بین مزخصصان بسزگی دارد ( Asgharpour,

()1
()2
()3

a ij   ij , ij ,  ij 

 ij  Min (ijk ), k  1,, n
1/ n

 n

ij    ijk  , k  1,  , n
 k 1


()4
 ij  Max  ijk , k  1,  , n
 :  ijkاهمیت نسللبی پارامزر  iبر پارامزر  jاز دیدگاه مزخصللص  kامه

  ijو  :  ijبه ترتیب حد باال و پایین نظرات مزخصللصللان و :  ij
میانگین هند سی نظرات مزخ ص صان .بدیهی ا ست که مؤلفه ها عدد
فاز به گونه ا تعریف شللده اند که .  ij   ij   ij :در ضللمن
مقادیر این مؤلفه ها در بازه   1 ,9تغییر می کنند.
9 
 
 -تشکیل ماتریس معکوس فاز
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در این مرحله با توجه به اعداد فاز به دسلللت مده در مرحله قبله
ماتریس مقایسه زوجی فاز بین زیر معیارها به شرح زیر تشکیل شد:
~
~ a ij 
a ij  1

i, j  1,2,, n

()5

 

~
~ A
a ij

یا به صورت:
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 محاسبه وزن فاز نسبی پارامزرهاوزن فاز نسبی پارامزرها از روابط زیر محاسبه می شوند:
()6



1/ n



~
~ Zi 
~ a ij   
a in



()7
~ a
که در ن ~  a  a ,    ,    
 aبوده و 
1
2
1
2
1
2
1
2
~
~ ~
~
Wi  Zi / Zi    Z n

نماد ضرب اعداد فاز و  نماد جمع اعداد فاز است.

~
Wi

سطر است و دهنده وزن فاز پارامزر  iام می باشد.
 غیر فاز کردن وزن پارامزرهادر این مرحله به منظور غیر فاز کردن وزن زیر معیارها هر معیاره
طبق رابطه زیر وزن زیر معیارها از میانگین هندسلللی مؤلفه ها عدد
فاز به د ست می ید و بدین ترتیب وزن پارامزرها به صورت یك عدد
قطعی بیان می شود (.)Zand Basiri, 2014
1/ 3

()8

 3

Wi    w ij 
 j1


درنزیجه معیارها و زیر معیار ها مؤثر بر روند صللدور مجوز و در نهایت
پیشنهاداتی ارائه می گردد.
 -3نتایج
معیار ارتباطات با  6زیرمعیاره معیار موزش با  5زیرمعیاره معیار مشللارکت
با  3زیرمع یار و مع یار گاهی افزایی با  6زیرمع یار مورد بررسلللی قرار
گرفزند .معیارها و زیرمعیارها مورد اسللزفاده در روش دلفی در جدول 1
مده است.

یك بردار

جدول  -1معیارها و زیرمعیارهای مورد استفاده در روش دلفی

معیار

ارتباطات

آموزش

مشارکت

آگاهی افزایی

زیر معیار
بخشی نگر سازمان ها ذ نفع
عدم تخصیص اعزبارات کافی و تجهیزات موزشی برا تاالب
تضاد منافع جوامع محلی با برکی از سازمان ها ذ نفع و عدم اعزماد بین نها
عدم نظارت اصولی و صحیح بر اجرا قوانین
توجه ناکافی رسانه ها به موضع تاالب
عدم تعامل سازمان ها در تدوین طرح هاد
عدم شنایی به ضوابط و رژیم حقوقی تاالب امیرکالیه
کمبود موزش ها محیط زیسزی برا جوامع محلی و سایر ذ نفعان (دفع پسماند و مصرف کود و سموم
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
عدم توجه و تکیه بر دانش بومی
عدم وجود الگو کار مشارکزی و سیاست ها تشویقی و انگیزشی برا مشارکت در تصمیم گیر ها
عدم وجود زیر ساکت ها
ضعف فرهنگ محیط زیسزی
کمبود گاهی از ارزش ها و کارکردها و تهدیدها تاالب
عدم اصالح و به روز رسانی قوانین بازدارنده (مانند جرایم)
عدم صراحت قوانین برا جلب و همراه نمودن برا اقدامات مشارکزی
فقر اقزصاد
عدم تخصص برکی از مسئولین تاثیرگذار

~

با توجه به پر س شنامه ها موجوده ماتریس مقای سه زوجی مزناظر با هر
یك از زیرمعیارها از نظر مزخصصان مخزلف به صورت جداگانه برا هر
مزخ صص ت شکیل شده ا ست .سپس کلیه نزایج حا صله برا ت شکیل
ماتریس مقایسلله زوجی اصلللی زیرمعیارها مورد اسللزفاده قرار گرفزند .در
تشللکیل ماتریس مذکور از تابع عضللویت مثلثی و در نزیجه اعداد فاز
مثلثی طبق روابط ریاضی ( )1تا ( )4اسزفاده شد .در مرحله بعد با اسزفاده

از رابطه ( )6اعداد فاز  Z iبهازا زیرمعیارها مخزلف محاسللبه شللد
که نزیجه محاسبات در جدول  2ارائه شده است.

2592

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره پنجم  ،شماره دوم  ،فصل تابستان ،سال  ،1399صفحه 2596-2589
جدول  -2مجموع وزن فازی نسبی معیارها

~
Zi
11/53
13/20
8/07
5/11

25/60
26/65
13/05
10/07

معیار
4/98
5/56
3/17
4/08

سلللپس طبق روابط ( )7و ( )8به ترتیب وزن فاز و غیر فاز معیارها

1
2
3
4

محاسبه شده و نزایج در جدول  3ارائه شده است.

جدول  -3میانگین وزن های فازی و غیر فازی معیارها

وزن غیر فاز
0/10
0/04
0/13
0/20

وزن فاز
0/10
0/04
0/13
0/20

0/50
0/10
0/34
0/35

0/02
0/01
0/05
0/12

معیار
1
2
3
4

نمودار وزن نهایی فاز دلفی زیرمعیارها در شکل ها  2تا  5ارائه شده
است .
0.25

بخشی نگری سازمان های ذی نفع
0.20

عدم نظارت اصولی و صحیح بر اجرای قوانین

0.20

عدم تخصیص اعتبارات کافی و تجهیزات آموزشی…

0.20

عدم تعامل سازمان ها در تدوین طرح هادی
تضاد منافع جوامع محلی با برخی از سازمان های…

0.17
0.14
0.30

0.20

0.25

توجه ناکافی رسانه ها به موضع تاالب
0.10

0.15

0.00

0.05

شکل -2وزن نهایی فازی دلفی زیرمعیارهای مربوط به معیار ارتباطات

0.26

عدم آشنایی به ضوابط و رژیم حقوقی تاالب امیرکالیه
0.22

نبود آموزش های به روز در سازمان های اجرایی ذی نفع
کمبود آموزش های محیط زیستی برای جوامع محلی و سایر
ذی نفعان (دفع پسماند و مصرف کود و سموم کشاورزی)

0.18
0.15

کمبود آموزش های تسهیلگری به جوامع محلی
0.11

0.3

0.25

0.2

0.15

اثربخش نبودن آموزش های ارائه شده
0.1

0.05

0

شکل  -3وزن نهایی فازی دلفی زیرمعیارهای مربوط به معیار آموزش
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0.3

عدم توجه و تکیه بر دانش بومی

عدم وجود الگوی کار مشارکتی و سیاست های تشویقی و انگیزشی
برای مشارکت در تصمیم گیری ها

0.27
0.25
0.31

0.29

0.3

0.28

0.27

0.26

عدم وجود زیر ساخت ها

0.25

0.24

0.23

0.22

شکل  -4وزن نهایی فازی دلفی زیرمعیارهای مربوط به معیار مشارکت

0.25

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

0.25

کمبود آگاهی از ارزش ها و کارکردها و تهدیدهای تاالب
0.22

عدم صراحت قوانین برای جلب و همراه نمودن برای اقدامات مشارکتی

0.22

فقر اقتصادی
0.17

ضعف فرهنگ محیط زیستی
0.15

0.3

0.25

0.2

0.15

عدم تخصص برخی از مسئولین تاثیرگذار
0.1

0

0.05

شکل  -5وزن نهایی فازی دلفی زیرمعیارهای مربوط به معیار آگاهی افزایی

 -4بحث و نتیجه گیری
از لحاظ تاریخی عمده اثرات انسانی بر محیط زیستها طبیعی
نا شی از تخریب و بهرهبردار بیشازحد از اکو سی سزمها بوده
ا ست ( .)Jackson et al., 2001معیارها بر ا ساس مهم ترین
مشلللکالت حال حاضلللر تاالب ناشلللی از عدم ارتباطاته موزشه
مشللارکت و گاهی افزایی تعیین شللد .ارتباطات به معنا در میان
گذاشزن و تقسیم کردنه موزش به معنا فرایند که ذ نفعان و
دسلللت ا ندرکاران را مطلع می کند و به نها انگیزه و توانمند
حفاظت از تاالب را می دهد .مشارکت به معنا درگیر کردن فعال
دست اندرکاران یا ذ نفعان در گسزرشه اجرا و ارزشیابی راهبردها
و اقداماتی برا بهره بردار کردمندانه از تاالب و گاهی افزاییه
مسللائل مربوط به تاالب را به افراد و گروهها اصلللی که قدرت
تاثیرگذار بر نزایج را دارنده عرضلله می کند و توجه نان را جهت
حفاظت از تاالب جلب می کند.اسلللزفاده از تئور مجموعه فاز
ابهام ذ نفعان و کار شنا سان را در فرایند ت صمیم گیر در مورد
موضلللوع مورد ب حث و داور در مورد هر یك از مع یار ها و زیر
معیللارهللا برطرف می کنللد ( .)Ocampo et al., 2018در
برر سی زیر معیارها بخ شی نگر یعنی هر سازمانی منافع کود را
مقدم بر منافع عمومی می داند .هر کدام از سلللازمان ها به طور
جداگانه درصدد پیشبرد اهداف کود هسزند مثال طرح هاد مربوط
به راه و شهر ساز ه تامین ب تو سط ب منطقه ا ه بهره بردار
از ب توسللط سللازمان جهادکشللاورز و  ...هر کدام از نها برنامه
کود را پیش میبرند بدون نکه هماهنگی و ارتباط بین نها برقرار
باشد .برا مثال اجرا طرح هاد بدون توجه به محیط زیست به

تغییر کاربر اراضللی می انجامد .به دلیل نبود نظارت اصللولی و
صحیحه مردم نیز به رعایت قوانین اقدام نمیکنند و دلیل ن سهل
انگار د سزگاه ها اجرایی به انجام وظایف کود ا ست .همچنین
عدم نظارت موجب پایین مدن سطح اعزماد عمومی شده و به این
ترتیب م شارکت در بین مردم و حاکمیت کمرنگ می شود .برنامه
ها زیر ساکزی و پایها مشزرک در ا سناد باالد سزی تعریف شده
اسللت و لذا برنامهها به صللورت جزیرها اجرا می شللوند .کمبود
موزش تسلللهیلگر به جوامع محلی به مع نا عدم ارت با طات
مناسلللب بین موزش دهنده و موزش پذیر و نداشلللزن مهارت و
توانایی برا انزقال دانش به افراد باعث میشلللود که ن دانش
ثمربخشی الزم را نداشزه باشد و مشکلی را حل نکند .عدم کفایت
موزشللها الزم چه در سللطح مدیریزی و چه جوامع محلی که به
نظر می ر سد برا موزش در ابزدا باید از رو سزاها اطراف تاالب
شللروع شللود .برا ترغیب افراد و جوامع محلی به مشللارکت در
تاالب می بای ست سیا ست ها ت شویقی در نظر گرفت و زمانی
ذینفعان دولزی و مردم به مشلللارکت رو کواهند ورد که انگیزه
کار مشلللارکزی در نان به وجود ید .عدم توجه به دانش بومی نیز
سبب دلسرد و عدم انگیزه افراد بومی و کاهش مشارکت نها در
امر حفاظت تاالب می شود .فقر اقز صاد و م شکالت معی شزی
سبب اسزفاده نادرست از منابع و تاالب می شود .ذ نفعان باید به
طور کامل و علمی از وضللعیت موجود تاالب مطلع شللوند تا بزوان
راهکارها علمی و عملیاتی جهت اجراه نظارت و کنزرل و پایش
دائم شرایط موجود تاالب را اجرا نمود .فقر اقزصاد ریشه بسیار
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تصلللمیمگیر نقش قا بلمالح ظها در کارایی و موفق یت
برنامهها احیاء و مدیریت تاالب بر عهده دارد .در سللیپا اطالع
رسللانی و تبادل اطالعات با گفزگو بین بخشللی و ذینفعان برا
افزایش درک م سائل و برنامهریز م شزرک انجام میگیرد .به این
ترتیب ظرفیتسللاز برا افزایش مهارتها فرد و گروهها
اجزماعی از طریق موزش مشارکزی این امکان را به سازمانها می
دهد تا بزوانند برا حفاظت تاالب امیرکالیه به صلللورت کار مدتر
عمل کنند .موزشه نقش ا سا سی در تو سعه درکه ت صریح ارزش
هاه توسلللعه نگرش ها مربوط به تاالب و ایجاد انگیزه و مهارت
ها الزم برا حفاظت را فراهم میکند .توسللعه همکار مراجع
ذ صللالح نها را برا به عهده گرفزن مسللئولیت تصللمیمگیر
توانمند مینماید .با توانمندسلللاز از طریق اطالعرسلللانی به ذ
نفعانه مشلللاورهه ایجاد اجماعه تصلللمیمگیر ه ریسلللكپذیر و
همراهی محقق می شود .در نهایت از طریق روابط کار مشارکزی
بین سازمانهایی که با هم منافع مشزرک کار دارنده مهارتها
مخزلفه ا یده هاه پشلللزی بانی مالی و فنی را برا حفظ تاالب به
اشللزراک گذاشللزه و به این ترتیب هدف سللیپا که ارتقا سللطح
گاهی ذ نف عان در مورد ارزش ها و کارکرد ها تاالب و ای جاد
توانمند ها و مهارتها الزم نها به منظور کسلللب انگیزه برا
مشللارکت در مدیریت و بهرهبردار پایدار از تاالب اسللته بر ورده
میگردد.

از مشللکالت اسللت این امر از عدم همکار سللازمان ها با مردم
نا شی می شود .به کالی شدن رو سزاها از نیرو کار جوان بر اثر
فقر اقزصاد می توان اشاره کرد و همچنین فقر را ریشه بسیار
از مشللکالت دانسللت که منجر به تخلفاتی نظیر صللید و شللکار
غیرمجاز کواهد شللد .عدم وجود برکی از زیرسللاکت ها در منطقه
برا ارتقا سلللطح رفاه مردم و عدم تعامل سلللازمان ها ذ نفع
برا ایجاد زیرسللاکتها توسللعها را می توان ناشللی از عدم
م شارکت گروهی دان ست .به علت کمبود گاهی ذ نفعان جوامع
محلی در زمینه شللنایی با ارزشها و کارکردها تاالب و عدم به
روزرسانی قوانین بازدارنده مثل تعیین و به روزرسانی جرایم مشکل
بهره بردار ها بی رویه و غیرمجاز از تاالب به وجود می ید .به
این معنی که اگر افراد بدانند که چه میزان بهره بردار از تاالب
مجاز اسللت و کطر برا تاالب ندارد و برا بهره بردار پایدار
از تاالب باید چگونه عمل کنند قطعا به دلیل وابسللزگی معیشللت
نها به تاالب به رعایت این اصول میپردازند .عدم پشزوانه اجرایی
قوانین و مقررات الزم برا ح فا ظت از تاالب از معضلللالت و
مشکالت موجود است .برا تاالب ها قوانین بسیار سخزگیرانه ا
وجود دارد و سللازمان حفاظت محیط زیسللت در اجرا این قوانین
بسللل یار جد ع مل می ک ند ا ما اعز قاد عملی به این قوانین در
سازمان ها مخزلف کم ا ست .همچنین عدم تخ صص برکی از
م سئولین تاثیر گذار که باعث می شود از سو برکی از م سئولین
در جایگاه مدیریزیه تصللمیمات نادرسللزی اتخاذ شللود .انجام این
اولویتبند و نزایج حاصللل از ن بهعنوان یك ابزار پشللزیبان
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