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مبانی پایه و مفاهیم مدیریت اکوسیستمی

علی نظری دوست

مدیر ملی طرح

بسمه تعالی

طرح بین المللی حفاظت از تاالبهای ایران



اکوسیستم چیست؟

جانورانگیاهان

خاکهواآب



جایگاه انسان در اکوسیستم؟

جانورانگیاهان

خاکهواآب

انسان؟

انسان؟

انسان؟



مدیریت اکوسیستمی چیست؟

 کشور 188کنوانسیون تنوع زیستی که توسط بیش از
تمی جهان به امضاء رسیده است، رویکرد مدیریت اکوسیس
. را بعنوان ساختار پایه عملیاتی خود معرفی نموده است

ع مدیریت اکوسیستمی راهبردی است برای مدیریت جام
زمین، آب و منابع زیستی که تقویت کننده حفاظت و

.  پایداری بهره برداری عادالنه است

میم در مدیریت اکوسیستمی مردم و حیات آنها در مرکز تص
گیری مدیریت و حفاظت قرار می گیرند و به همین این
.رویکرد تفاوت عمده ای با روشهای سنتی حفاظت دارد



مدیریت اکوسیستمی

 به بیان ساده مدیریت اکوسیستمی به دنبال حفظ

شده اکوسیستمهای طبیعی و احیای اکوسیستمهای تخریب
است ولی همزمان با تامین نیازهای جوامع انسانی 



اصول مدیریت اکوسیستمی

.تاهداف مدیریت زمین، آب و منابع زیستی مسئله انتخاب اجتماعی اس1.

. مدیریت باید به کوچکترین سطوح امکان پذیرتمرکززدایی شود2.

ا بر مدیران اکوسیستم باید اثرات بالقوه و بالفعل فعالیتهای خود ر3.
. اکوسیستمهای مجاور و سایر اکوسیستمها در نظر بگیرند

م را از با درنظر گرفتن منافع حاصل از مدیریت، مدیران باید اکوسیست4.
یت چنین برنامه های مدیر. دیدگاه اقتصادی درک نموده و مدیریت نمایند

:اکوسیستمی باید موارد ذیل را دربر داشته باشند
.کاهش فعالیتهای اقتصادی که بر تنوع زیستی اثرات سوء دارند1.

ارهدایت فعالیتها در راستای ارتقا حفاظت تنوع زیستی و بهره برداری پاید2.

تا حدا امکان داخلی نمودن هزینه ها و منافع در درون اکوسیستم3.

حفاظت از ساختارو کارکردهای اکوسیستم به منظور بقاء خدمات 5.
.اشداکوسیستم باید یکی از اهداف اولویت دار مدیریت اکوسیستمی ب

اکوسیستمها باید در محدوده های کارکردهای خود مدیریت شوند6.



اصول مدیریت اکوسیستمی

.ت پذیردمدیریت اکوسیستمی باید در مقیاس متناسب فضایی و زمانی صور7.

ه ضمن درنظر گرفتن مقیاسهای موقتی و اثرات کوچکی که شکل دهند8.

ورت بلند فرایندهای اکوسیستم هستند، اهداف مدیریت اکوسیستمی باید به ص

.  مدت تنظیم گردد

. تندمدیریت باید درنظر داشته باشد که تغییرات قابل پیش بینی هس9.

و بهره رویکرد اکوسیستمی باید به دنبال تعادل مناسب و تلفیق حفاظت10.

برداری از تنوع زیستی باشد

، بومی و مدیریت اکوسیستمی باید کلیه اشکال اطالعات مرتبط شامل علمی11.

.دانش و همچنین نوآوریها و تجار را در نظر بگیرد

یر مدیریت اکوسیستمی باید کلیه بخشها، جوامع و مراجع علمی را درگ12.
. برنامه نماید



گامهای اصلی مدیریت 
اکوسیستمی

تعیین گستره اکوسیستم و ذینفعان اصلی آن

تعیین ساختار و کارکردهای اکوسیستم 

جنبه های اقتصادی اجتماعی

مدیریت مکانی اکوسیستم

مدیریت زمانی اکوسیستم

مدیریت اکوسیستمی



تعیین گسترده اکوسیستم و ذینفعان : گام اول
اصلی آن

اصول مرتبط

اهداف مدیریت آب، خاک و .1
منابع زیستی بعنوان یک

موضوع اجتماعی

ی درنظر گرفتن مرزهای فضای.7
و زمانی

ال درنظر گرفتن کلیه اشک. 11
اطالعات

ای دربرگرفتن کلیه بخشه. 12
اجتماعی و علمی

تعیین ذینفعان

 شناسایی مرزها و گستره
اکوسیستم

ایجاد ارتباط بین اجزاء فوق



تعیین ساختارها و کارکردهای اکوسیستم. گام دوم

اصول مرتبط:

تمرکز زدایی مدیریت. 2

حفاظت ساختار و کارکردها . 5

به منظور تداوم خدمات

ده مدیریت اکوسیستم در محدو. 6

کارکردها

تعادل و تلفیق جنبه های . 10
حفاظتی و بهره برداری

تمتعیین ساختارهای اکوسیس

تمتعیین کارکردهای اکوسیس

تنظیم سازوکارهای مدیریت و
پایش اکوسیستم



جنبه های اقتصادی اجتماعی . گام سوم

 شناسایی منافع حاصل از

(اقتصادی)مدیریت 

ه کاهش فعالیتهای اقتصادی ک-

دارنداثر منفی بر تنوع زیستی

فظ هدایت فعالیتها در راستای ح-

تنوع زیستی و بهره برداری

پایدار

داخلی سازی منافع وهزینه -
های در درون اکوسیستم 

ا شناسایی محورهای اقتصادی ب

اهمیتی که بر اکوسیستم و

.اجزاء آن اثر می گذارند

کدام جنبه های اقتصادی نقش

ای تعیین کننده ای در گزینه ه
.مدیریتی اکوسیستم دارند



مدیریت فضایی اکوسیستم:گام چهارم

درنظر گرفتن اثرات مدیریت.3

های اکوسیستم بر اکوسیستم

مجاور و سایراکوسیستمها

ر اعمال رویکرد اکوسیستمی د.7

یمقیاس مناسب فضایی و زمان

ر اثرات احتمالی اکوسیستم ب

اکوسیستمهای مجاور که این

موضوع بر داخلی سازی 

واهد هزینه منفعت اکوسیستم خ
. کاست



مدیریت زمانی اکوسیستم:گام پنجم

با درنظر داشتن تنوع مقیاسهای . 8

زمانی و اثرات بلند مدت که ممکن

ار است فرایندها را تحت تاثیر قر

دهند، اهداف مدیریت اکوسیستمی 

.ندباید برای بلند مدت تنظیم گرد

قابل باید درنظر گرفت که تغییرات. 9
.  پیش بینی هستند

 تنظیم مناسب مدیریت در مقیاس

زمانی، در برگیرنده اهداف بلند 

مدت و راههای انعطاف پذیری 

برای دستیابی به آنها 

ا غیر برخی مسائل قابل پیش بینی ی

ف قابل پیش بینی، ممکن است اهدا

آنها بلند مدت و روشهای دستیابی به

.را تحت تاثیر قرار دهند

 اهداف بلند مدت و راههای رسیدن

به آنها باید بطور مداوم مورد 
رندقرار گی( یا بازنگری/و)بررسی 



مهمترین محورهای مدیریت اکوسیستمی

از تمرکز بر حفظ جامعیت اکوسیستم از طریق حفاظت

زیستگاه ها کلیدی

اعمال ارزشهای انسانی

همکاریهای بین سازمانی

درگیر نمودن ذینفعان مختلف

بکارگیری ابزارهای طرح ریزی و برنامه ریزی



برای اجراء مدیریت اکوسیستمی

شناسایی شفاف اهداف

لفارزیابی گزینه های مختلف برای رسیدن به اهداف مخت

تلفیق مقیاسهای مختلف

درنظر گرفتن چارچوبهای قانونی و سازمانی

کار توام و مشترک با مردم

درنظر گرفتن جنبه های اقتصادی و اجتماعی

اجرای برنامه ، پایش نتایج، بازنگری و تکمیل



دكتر مایكل موزر

به نمایندگي از

دبیرخانه مشترك دریاي وادن

ویلهلمزهیون

www.waddensea-secretariat.org

دریایي با رویكرد -حفاظت از یك محدوده ساحلي: دریاي وادن

فرامرزي



دریاي وادن

هلند

آلمان

دانمارك

Lower Saxony

Hamburg

Schleswig-

Holstein

• داراي وسیع ترین پهنه دشت هاي سیالبي یكسره در سراسر جهان

• داراي اكوسیستم بسیار مولد

• میلیون پرنده مهاجر از این منطقه عبور مي كنند12تا 10ساالنه حدود 

• كشور3مشترك بین 



دریاي وادن

The Netherlands

Germany

Denmark

Lower Saxony

Hamburg

Schleswig-

Holstein



اهمیت دریاي وادن



روش هاي حفاظتي ملي



به منظور حفاظت و نگهداري از دریاي وادن و 1978سه كشور هلند، آلمان و دانمارك از سال 

تمامیت اكولوژیك آن، همكاري مشتركي را آغاز نموده اند

1982بیانیه مشترك 

ر د) هاي خود در اجرایي كردن ابزارهاي قانونيسازي فعالیتمنظور هماهنگاین سه كشور، به” 
جانوران  شامل)مربوط به حفاظت یكپارچه از حیات جانوري(المللي و كمیسیون اروپایيسطح بین

“.و گیاهي محدوده دریاي وادن با یكدیگر همكاري خواهند نمود( زي و پروازيدریازي، خشكي

دبیرخانه مشترك دریاي وادن

تاسیس شده و در ویلهلمزهیون آلمان مستقر است1987این دبیرخانه در سال •

تسهیل و هماهنگ نمودن فعالیت ها و همكاري هاي فعالیت هاي این دبیرخانه شامل حمایت،•

مشترك است

مشاركت سه جانبه در دریاي وادن



Conservation Area

Wadden Sea Area

IMO-PSSA Particularly Sensitive Sea Area

Birds Directive SPAs

Ramsar Areas

Habitats Directive SAC

تقسیم بندي هاي بین المللي: دریاي وادن



مشاركت سه جانبه دریاي وادن

:چارچوب مدیریت مشترك

اهداف سه جانبه•

سیاست مشترك•

اقدامات سه جانبه•

1997)طرح دریاي وادن )

یك اصل مهم

مكان بدون حتي االدستیابي به یك اكوسیستم طبیعي و پایدار، ”

“.آسیب رساندن و اخالل در روند طبیعي منطقه

Blue mussel 

bed



:قوانین درمورد

كشاورزي•

صید ماهي•

شكار•

الیروبي وتخلیه زباله•

استخراج شن و ماسه•

گردشگري•

كشتیراني•

(باد، گاز، نفت) منابع انرژي•

موارد دیگر•

طرح سه جانبه دریاي وادن

:اهداف

مناظر زیبا و مسائل فرهنگي•

آب و مواد رسوبي•

نمك زارها•

محدوده هاي ) مناطق جزرومدي•

جزرومدي و زون هاي 

(زیركشندي

سواحل و تپه هاي شني•

مصب ها•

محدوده دور از ساحل•

پرندگان•

پستانداران دریایي•



اهداف

• وسعت بخشیدن به زمین هاي جزرومدي بدون اخالل و مناطقي كه زیر جزرومد قرار مي گیرند

• افزایش دادن وسعت منطقه و پراكنش و گسترش طبیعي تر بستر هاي دست نخورده صدف

مدیریت و سیاست  هاي سه جانبه

• صید صدف)محصوركردن دائمي مناطق  )

• محدود نمودن صید به نواحي زیر جزرومدي

• عدم گسترش محدوده هاي پرورش صدف آبي

سیاست ها و مدیریت: صید صدف



مدیریت صید صدف



طرح پایش سه جانبه

اهداف طرح سه جانبه پایش و ارزیابي

ط انجام ارزیابي علمي از موقعیت و شرای•

اكوسیستم منطقه

هاي “تارگت”ارزیابي نحوه اجراي •

سه جانبه طرح دریاي وادن

(TMAP)طرح سه جانبه پایش و ارزیابي



TMAPشاخص هاي

مجموعه مشترك شاخص هاي TMAP

شاخص هاي كاربري انسان•

میگو/صدف   هاي خوراكي/صید صدف•

فعالیت هاي تفرجي•

كاربري هاي كشاورزي•

اقدامات حفاظتي در سطح ساحلي•

شاخص هاي كلي

ژئومورفولوژي•

آب گرفتگي•

كاربري زمین•

شرایط جوي•

شاخص هاي بیولوژیك

فیتوپالنكتون ها•

جلبك هاي عظیم•

علف مارماهي•

ماكروزوبنتوس•

پرندگان زادآور•

پرندگان مهاجر•

بررسي پرندگان ساحلي•

فك معمولي•
شاخص هاي زیستگاهي

پهنه هاي صدف آبي•

نمكزارها•

سواحل و تپه هاي شني•

شاخص هاي شیمیایي

مواد مغذي•

وجود فلز در رسوبات•

در رسوباتTBTوجود•

وجود آالینده هاي شیمیایي در صدف هاي •

آبي، سفره ماهي و تخم هاي پرندگان



گزارش شرایط كیفي 2004

طرح سه جانبه پايش و ارزيابي (TMAP)

ارائه داده به كنفرانس سه جانبه دولتي سوم نوامبر 

2005

پیشنهاداتي براي

پایش و تحقیقات•

سیاست و مدیریت•



گزارش شرايط كيفي 2004

میزان مواد مغذي ورودي 

اما كاهش پیدا كرده است، 

محدوده دریاي وادن همچنان 

با مشكل پرغذایي مواجه 

است

سطح آالینده هاي شیمیایي 

روبه كاهش است، اما مقادیر 

)زیادي از مواد جدید و متنوع
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گزارش شرايط كيفي 2004

ف جمعیت قابل توجهي از انواع مختل

پرندگان مهاجر كاهش یافته اند

نوع پرنده  مهاجري كه در 34از 

جمعیتاین منطقه مشاهده شده است،

گونه از آن ها كاهش یافته 22

(2000-1999.)است

گونه از پرندگاني كه با كاهش 19

جمعیت مواجه شده اند از گونه هاي 

موجود در اعماق اقیانوس تغذیه 

.مي كنند

Gre a t Co rm o ra n t
Eu ra s ia n S p o o n b il l
B a rn a c l e Go o s e
Co m m o n S h e ld u c k *
R in g e d P lo v e r *

Co m m o n Te a l
N o r t h e rn S h o v e le r
Co m m o n Eid e r
Ke n t is h P lo v e r
Ru f f
W h im b re l
C. B la c k - h e a d e d Gu l l
Co m m o n Gu ll

Tr e n d s in M ig r a t o r y B i r d s 1 9 9 2 - 2 0 0 0

* = s t a t is t ic a l ly n o t s ig n if ic a n t

Gre a t Co rm o ra n t
Eu ra s ia n S p o o n b il l
B a rn a c l e Go o s e
Co m m o n S h e ld u c k *
R in g e d P lo v e r *

F iv e s p e c ie s (in b o l d )
s h o w a ls o a lo n g - t e rm
d e c re a s e (1 9 8 0 - 2 0 0 0 )
w h e re a s t h e o t h e r
s p e c ie s w e re s t a b le
o v e r t h a t p e r io d .

DE CREA S IN G IN CRE A S IN G F LUCTUA TIN G

Com m o n Te a l
N o rt h e rn S h o v e le r
Co m m o n Eid e r
Ke n t is h P lo v e r
Ru f f
W h im b re l
C. B la c k- h e a d e d Gu l l
Co m m o n Gu ll

Da rk- b e llie d B re n t Go o s e
Eu ra s ia n W ig e o n
M a l l a r d
No rt h e rn P in t a il *
O y s t e r c a t c h e r
P ie d Av o c e t
G o ld e n P lo v e r *
G re y P lo v e r
No rt h e rn La pw in g *
R e d K n o t
S a n d e r l in g *
Cu rle w S a n d p ip e r
Du n lin
B a r- t a ile d Go d w it
Eu ra s ia n Cu rle w
S p o t t e d Re d s h a n k
Co m m o n Re d s h a n k
Co m m o n Gre e n s h a n k
Ru d d y Tu rn s t o n e
He r r i n g G u l l *
Gre a t B la c k- b a c ke d Gu ll*



منطقه دریاي وادن به جایي اطالق مي شود كه مردم در آن به زندگي، 

كار و تفریح مشغولند

(در جزایر.)سكنه دارد75000محدوده دریاي وادن حدود 

ي میلیون نفردر خشكي هاي مجاور منطقه دریاي وادن زندگ3.7حدود 

(به غیر از هامبورگ) مي كنند

منطقه دریاي وادن



محدوده فوق حساس دریاي وادن

2002این منطقه در سال •

به عنوان منطقه  IMOتوسط

.فوق حساس شناخته شد

ي این ناحیه به علت آسیب پذیر•

ر نسبت به اثرات كشتیراني د

اظت سطح بین المللي، نیاز به حف

.ویژه دارد

 PSSAاین منطقه پنجمین•

جهان است اما اولین 

امه منطقه ایست كه طبق تقاضان

مشترك سه كشور، به این 

.عنوان شناخته شد



یكپارچگي و اجراي استراتژي هاي بخشي•

(منطقه دریاي وادن) یكپارچگي دریاي وادن و محدوده هاي خشكي•

مشاركت مقامات مسئول•

هماهنگ سازي قواعد و قوانین•

(سازمان300بیش از ) درگیر ساختن ذینفعان•

:گروه تبادل نظر دریاي وادن اصول اولیه



پیشنهادات براي سیاست گزاري و اقدامات عملي

دستاوردها:  گروه تبادل نظر درياي وادن

براي منطقه دریاي وادن ICZMاستراتژي

لي براي مشاركت بیشتر در عرصه بین المل: امنیت كشتیراني•

جلوگیري و مقابله

پذیرش و استفاده مثبت از وسعت مقیاس: كشاورزي•

ارتقاء بیشتر منطقه دریاي وادن در سطح : گردشگري•

بین المللي

خوشه بندي انواع مختلف صنایع و : بندرگاه ها/صنعت•

گسترش مفهوم بندرگاه

منطقه نمونه براي ذخیره و بازیافت انرژي: انرژي•

Wadden sea labelمدیریت جامع شیالت و: صید•



Proposed Organisational Structure 
of the Trilateral Cooperation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Structure of the Working Groups/Task Forces to be determined by the Board 

Wadden Sea 
Governmental (Ministerial) Council 
3 Ministers, meeting formally once every 3 years 

Wadden Sea  
Board 

Up to 11 members, meeting 2 times per year 
 

 
 

Common Wadden 

Sea Secretariat 

Trilateral Evidence and 
Assessment Group* 

9-12 members, meeting  
2 times per year 

Task Forces* 

 

Strategy, Policy, Management 
Task Forces* 

 

ساختار دولتي 



فرصت ها و چالش هاي جدید

ارزش بي نظیر بین المللي•

درك صحیح از حفاظت و مدیریت•

حمایت از اقدامات حفاظتي•

افزایش جذابیت منطقه•

“بازاریابي”•

قرارگرفتن در فهرست میراث جهاني



2010توسعه بیشتر تا سال •

)یكپارچگي قوانین اتحادیه اروپا و طرح دریاي وادن•

موقعیت خوب / موقعیت مطلوب از نظر حفاظتي

(اكولوژیكي

مدیریت و پایش به صورت جامع•

استفاده پایدار•

طرح دریاي وادن

فرصت ها و چالش هاي جديد



اجراي -گروه تبادل نظر دریاي وادن•

استراتژي

امنیت كشتیراني•

حفاظت ساحلي-تغییرات اقلیمي•

(منظره) میراث طبیعي•

توسعه پایدار منطقه دریاي وادن

فرصت ها و چالش هاي جديد



سازمان حفاظت محيط زيست

معاونت محيط طبيعي و تنوع زيستي

دفتر زيستگاهها و امور مناطق

(1386-1378)گزارش بخش زيستگاههاي تاالبي 

کارشناس مسئول تاالبها–مهندس مسعود باقرزاده کريمی 

1386تیر



شورای عالی حفاظت 
محیط زيست

سازمان حفاظت محیط 
زيست

معاونت محیط انسانی
و معاونت توسعه مديريت

امور مجاس
معاونت آموزش
و برنامه ريزی

معاونت محیط طبیعی و 
تنوع زيستی

دفتر تنوع زيستی
دفتر امورحیات وحش 

وآبزيان
دفتر زيستگاهها 

وامورمناطق

GIS – RS پارک های ملی زيستگاههای خشكی زيستگاههای تاالبی

بيچارت سازماني بخش زيستگاههاي تاال



:پشتوانه قانوني مديريت تاالبهاي کشور

:  اصل پنجاهم قانون اساسي

ت رو  درجمهوري اسالمي ، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيا

ادي و غير آن  از اين رو فعاليت هاي اقتص. به رشدي داشته باشند ، وظيفه عمومي تلقي مي گردد

.تکه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا کند ممنوع اس



:( ادامه)پشتوانه قانوني مديريت تاالبهاي کشور

(1371/ 8/ 24و اصالحيه 1353/ 3/ 28مصوبه ) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از

(  الف)مذکور در بند مناطقدر محدودهواقعدولتبهمتعلقامالكو اعيانعرصهـ کليه16ماده

ازمانو سقرار خواهد داشتدر اختيار سازماندولتبهمتعلقتاالبهايکليههمچنين3ماده

مؤسساتقانونيمقاممذکور قائمو امالك( انزليمردابباستثناي)از تاالبها برداريدر بهره

.آنها را نداردعينواگذاريحقباشد وليميمربوطيا سازمانهاي



:( ادامه)پشتوانه قانوني مديريت تاالبهاي کشور

(1354/4/29مصوب )از قانون اراضی مستحدث و ساحلی 

متر  هكتار کاز پنجآبدر حداکثر ارتفاعآنسطحکهطبیعیبندان، يا آب، باتالقاز مرداباست، اعمـ تاالبج(  1)ماده 

.نباشد

.باشدبيا تااليا خلیجدريا يا درياچهآببهمتصلآنطرفيكکهاستيا مستحدثساحلیاز اراضی، قسمتیدـ حريم

نا بهآنها بمشخصهعالئمنصببرایالزمکشور و مدتها و تاالبهایدرياچهمستحدثو حدود اراضیحريمـ عرض2تبصره

.شودمیتعیینوزيرانهیأتوتصويبطبیعیو منابعکشاورزیپیشنهاد وزارت

بهنسبتکهآنها را ندارند و در صورتیثبتتقاضایحقو اشخاصاستدولتبهکشور متعلقمستحدثاراضیـ کلیه3ماده

زبور را از ماراضیثبتمكلفند تقاضایمحلثبتو اداراتباطلدرخواستباشد آنشدهثبتمذکور درخواستاراضی

و منابعیکشاورزدارند با تأيید وزارتدر آنها تصرفاتیکهدولتیيا ساير سازمانهایطبیعیو منابعکشاورزیوزارت

.  بپذيرندطبیعی

ور تجاوز  کشها و تاالبهایدريا ودرياچهو حريمدولتبهمتعلقو ساحلیمستحدثاراضیبهقصد تصرفبهـ هرکس11ماده

يد  لعو خسالتا سهایجنحهحبسنمايد بهتخريبو سنگو خاکو ماسهشنمزبور را با برداشتکند و يا اراضی

.....خواهد شدمحكوم



:( ادامه)پشتوانه قانوني مديريت تاالبهاي کشور

(5/2/1378مصوب) جمهوری اسالمی ايران  آبزی آيین نامه اجرايی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع از

:آناجرايیو مقرراتقانونقلمرو اجرايی: دومفصل

:داخلیدر آبهایزيستمحیطحفاظتسازمانـ وظايفب(  42)ماده 

،  ایگونهکشور، ارزيابیداخلیدر آبهایآبزيانانواعو پرورشدار کردنبا آبزیمرتبطمطالعاتانجامو معیارهایضوابطـ اعالم1

.رهاسازیبرایمورد نظر شیالتآبزيانو کیفیتکمیت

.اندشدهانتخابيا پرورشداخلیآبهایدر منابعرهاسازیبرایشیالتاز سویکهآبزيانیایگونهـ تشخیص2

.يابندمیو پرورششدهرهاسازیآبزياندر آنها انواعکهداخلیآبهایـ پايش3

.  زيستطمحیحفاظتسازمانو مقرراتقوانینبهبا توجهنامهآيیناينپیوستدر فهرستمندرجآبیهایدر محیطـ مديريت4

در صید ماهیشكار و صید، صدور پروانهقانوناجرايینامهآيین( 17)و مادهزيستمحیطحفاظتقانون( 8)استناد مادهـ به5

زيستمحیطحفاظتسازمانتوسطاستدار شدهآبزیشیالتاز طريقکهداخلیآبهایاز منابعدستهآناستثنایبهداخلیآبهای

.شودمیانجام

دار شدهیآبزمذکور کهاز مخازنزيستمحیطحفاظتسازمانتوسطصید ماهیسدها و صدور پروانهپشتمخازنـ پايشتبصره

.نیرو باشدبايد با مجوز وزارتاست

شترکیمکاری، گروهايرانو شیالتزيستمحیطحفاظتسازمانبرایشدهمشخصمفاد وظايفدر انجاممنظور هماهنگیـ بهج

.شودمیتشكیلدو طرفاز نمايندگانمتشكل



:( ادامه)پشتوانه قانوني مديريت تاالبهاي کشور

(1378/2/5مصوب ) جمهوري اسالمي ايران آبزيآيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابعاز

آبزيانزيستاز محيطحفاظت: هشتمفصل

بطور مستقيميو کشاورز، شهريصنعتيفاضالبهايو تخليهمسريمؤثر يا انتشار بيماريهايآلودگيـ ايجاد هرگونه80ماده
مضر باتيا ترکيترکيبگونههيچحاويخروجيآباز اينكهواطميناناز تصفيهقبلقانون( 2)مادهموضوعآبهايبه

.  است، ممنوعنيستشدهتعيينباالتر از حد استانداردهايآبزيمنابعبراي

کشور، آبمنابعمديريتسازمانو با هماهنگيزيستمحيطحفاظتسازمانتوسطمادهاينموضوعـ استانداردهاي1تبصره
.  شودميو اعالمتعيينذيربطو ساير دستگاههايشيالت

.  نمايدضرر و زيانتقاضايواردهخسارتميزانتعيينضمنشكايتاز طرحپساستمكلفـ شيالت2تبصره

يو نيروهاشيالتبينهمكاري، نحوهآنموضوعجرايمو تعقيبمنظور کشفو بهقانون( 21)مادهـ در اجراي81ماده
اسالميجمهوريآبزياز منابعبرداريو بهرهحفاظتقانون( 21)تبصرةبا رعايتمشترکيدستورالعملبوسيلهانتظامي

هيات 1379/7/26اصالحيه مورخ . )خواهد شدرسد، مشخصکشور ميو وزارتجهادسازندگيوزارتتصويببهايران
(وزيران



المللیینبو تاالبهایزيستمحیطحفاظتمديريتتحتآبیمناطقفهرست
ریجمهوآبزیاز منابعحفاظتقانوناجرايینامهآيین( 43)مادهموضوع
ايراناسالمی

استانتاالبنامرديف
تهرانبند علیخان1
گیالنمرکزیانزلی2
گیالنسرخانكلانزلی3
گیالنشرقانزلی4
گیالنغربانزلی5
گیالنکشیمسیاهانزلی6
گیالنسلكهانزلی7
گیالنر                 بندر کیاشهالکون8
گیالنسفیدروددهانه9

گیالنامیرکاليه10
گیالنلوندويل11
مازندرانمیانكاله12
مازندرانمرزلپوزاغ13
مازندرانکنارفريدوندامگاه14
گلستانگومیشان15
گلستانگرگانخلیج16
گلستان(      آالگل)االگول17
گلستاناولماگل18
گلستانگلآجی19
شرقیآذربايجانگلقوری20
شرقیآذربايجانقشالققره21
غربیآذربايجانارومیهدرياچه22
غربیآذربايجانلیقوبه23

غربیآذربايجانشور گل24
غربیآذربايجانسلگیدرگه25
غربیآذربايجانيادکارلو26
اصفهانگاوخونی27
خوزستانشادگان28
خوزستانبهمنشیرخوراالمیه29
خوزستانخورموسی30
فارسارژن31
فارسپريشان32
فارسبختگان33
فارسطشك34
فارسکمجان35
فارسگمبان36
و بلوچستانسیستانصابریهامون37
و بلوچستانسیستانهیرمندهامون38
و بلوچستانسیستانپوزکهامون39
و بختیاریچهارمحالچغاخور40
و بختیاریچهارمحالگندمان41
بوشهرخورمندحله42
بوشهربند خورنای43
بوشهر خورخوران44
هرمزگانرود حرا دلتای45
هرمزگانشور دلتای46
هرمزگانرود جالبیدلتای47
هرمزگانلنگی حسنرود شیريندلتای48
هرمزگانرود تیابدلتای49
هرمزگانرود مینابدلتای50
هرمزگانرودگزدلتای51

:( ادامه)پشتوانه قانوني مديريت تاالبهاي کشور

......آبزي آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابعاز



تا مصبها از سرچشمهرودخانهفهرست

آبريز حوزهرودخانهنامرديف

خورـ اتركسفيد رودـ ارس52

گاو خونيرود زاينده53

جازموريانرود  هليل54

عمانو دريايفارسخليجـ مندـ مهرانـ کرخهکارون55

اروميهدرياچهرودرودـ زرينهسيمينه56

هامون(دو نخکال)شور هيرمندـ رودخانه57

کوير لوت(کلوهدامن)گلبافرودخانه58

قمقرهتجنرودخانه59

کوير نمکرودحبله60

آبزيز مرکزي(  شراء)چايقره61
نيريزکر62

يزد و اردستانـ نطنز(منجيل)برز63

......آبزی آيین نامه اجرايی قانون حفاظت و بهره برداری از منابعاز

:( ادامه)رپشتوانه قانوني مديريت تاالبهاي کشو



آبياري و آيين نامه مربوط به بستر رودخانه ها ، انهار ، مسيلها ، مردابها ، برکه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني ،» از 

(:1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب ( 51)به استناد ماده () 1379/8/11مصوب ) « زهكشي 

دريا گباشد و معموالً در مد بزرآبراههيا تعدادييکدارايکهاستو پستي،مسطحباتالقيزمين: ـ مردابت(  1)ماده 

موالً در و معشدهغرقابو سيالببارندگيدر فصولغير ساحليدر مناطقکهپستياراضيرود، همچنينزير آب

.  باشدداشتهباتالقيحالتسالتمام

.  ماندميو باقيشدهدر آنها جمعآبو زيرزمينيسطحيدر اثر جريانکهاستپستياراضي: ـ برکهث

با غيانو حداکثر طو داغابآمار هيدرولوژيکبهبا توجهدر هر محلکهاست، نهر يا مسيلاز رودخانهقسمتآن: ـ بسترح

.  شودميتعيينايمنطقهآبنيرو يا شرکتهايوزارتوسيلةبهساله25برگشتدوره

پسالفاصلهبکهاستطبيعيو برکه، مردابيا سنتي، مسيل يا نهر طبيعيرودخانهاطرافاز اراضيقسمتآن: ـ حريمخ

نامهآييناينمقرراتو طبقاستآنها الزمو حفاظتانتفاعکمالبرايارتفاقحقعنواناز بستر قرار دارد و به

.  گرددميتعيينايمنطقهآبنيرو يا شرکتهايوزارتتوسط

مورد حسبد کهمتر خواهد بوتا بيستباشند، از يکداشتهيا فصليدايمآباز اينكهها اعميا رودخانهانهار طبيعيحريم

.  دگردمينيرو تعيينوزارتوسيلهبستر بهاز هر طرفيا مسيليا نهر طبيعيرودخانهوضعبهبا توجه

:( ادامه)پشتوانه قانوني مديريت تاالبهاي کشور



:( ادامه)رپشتوانه قانوني مديريت تاالبهاي کشو





يون  در کنوانسبين المللي با اهميت تاالب به عنوان تاالب 22در ايران تا به حال 
.اند به ثبت رسيدهرامسر 

ل، آلماگل، گتاالب های آال -1

MRآجي گل
دریاچه پریشان و دشت -17تاالب گميشان-9

ارژن

تاالب های خليج گواتر و-10تاالب اميركالیه-2

حور باهو

وخليج ميانكالهجزیرهشبه-18

گرگان

انتهای جنوبی هامون -MR11مجموعه تاالب انزلی-3

 MRپوزک

تاالبهای نيریز و کمجان-19

MR 

كوالب بندركياشهرو -4

سفيدروددهانه
هامون صابری و هامون -12

 MRهيرمند

تاالب شادگان، خور االميه و-20

 MRخور موسی

جزیره شيدور-21خور خوران-13دهانه رودهای گز و حرا -5

رود های شور وشيرین دهانه-6

وميناب
و تاالب های شورگل، یادگارل-22تاالب قوریگل-14

 MRو دورگه سنگي

آب بندانهای فریدونكنار، -7

ازباران و سرخ رود
دریاچه قوپي-15

دریاچه اروميه-16تاالب گاو خونی-8





:مسئوليت هاي محوري بخش زيستگاههاي تاالبي

زمالدستورالعملها و راهنماييهايانجام نظارت تخصصي برواحدهاي خارج ازمرکزوارائه -•

در مورد تاالبهاي کشورو پژوهشهاانجام مطالعات -•

االبي نظارت بر انجام ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي بهره برداري از زيستگاههاي ت-•

کشور



روش اجراءمحورهای فعالیت

گزارش گیری دوره ای از استانها و ارائه گزارش-1نظارت تخصصی بر تاالبهای کشور 
بازديد دوره ای و کمك به رفع مشكالت  استانها -2
ارتقاء سطح حفاظتی تاالبها  -3
تهیه آمار و اطالعات -4

برگزاری و پیگیری مصوبات کمیته ملی کنوانسیون رامسر -1همكاری با کنوانسیون رامسر
کنوانسیون رامسر copتهیه گزارش ملی برای ارائه به  -2
بررسی وضعیت تاالبهای لیست مونترو و پیگیری تعديل مشكالت -3
جمع آوری اطالعات بهنگام از رامسر سايتها و ارائه گزارش مربوطه -4
هدايت طرحها و پروژه ها و پژوهشهای علمی رامسر سايتها-5
پیگیری ايجاد مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر -6

تهیه راهنمای تاالبهای ايران-1ماها راهن, دستور العملها , تهیه و تدوين ضوابط 
تهیه ضوابط حقابه تاالبها و رودخانه ها -2
پیگیری تعیین حريم برای تاالبهای کشور -3
ارزش گذاری اقتصادی تاالبها -4

نه های پاسخگويی به استعالمهای استانها در زمی
مختلف و بررسی عوارض فعالیتها و طرحهای 

توسعه

آبزی پروری-1
بهره برداری از منابع آب تاالب و کشاورزی-2
ساير طرحهای توسعه -3

مسائل امور آب-1ساير موضوعات 
کمیته تخصصی معاونت محیط طبیعی-2
کمیته ملی ارزيابی اثرات زيست محیطی-3
مذاکرات ايران و افغانستان برای احیائ محیط زيست هامون -4

محورهاي اصلي فعاليتهاي بخش تاالبها و روشهاي اجرايي آن



:مشخصات کارشناسان بخش تاالبها

نوع استخدامسابقه کار سطح تحصيالت مدرک تحصيلی نام ونام خانوادگی 

مسعود باقرزاده 

کریمی

رسمی سال15فوق ليسانس ابخيزداری 

پيمانی سال 11فوق ليسانسمحيط زیست عليرضا حسينی 

رسمی سال5فوق ليسانسمحيط زیست محسن محفوظی

رسمی سال 12فوق ليسانس محيط زیستغالمعلی حقگو

پيمانی سال 7فوق ليسانس کشاورزی ارزو اشرفی زاده 

قراردادی  سال 4ليسانس محيط زیستصالح دادجوی 

قراردادی  سال 11ليسانس برنامه ریزی حسين عليجانی 



:تا کنون1378فعالیتهای عمده بخش زيستگاههای تاالبی از 

پشتیبانی تخصصی تمام واحدهای خارج از مرکز در خصوص مسائل مرتبط با تاالبهای کشور  -1

انجام بازديد از تاالبهای مختلف کشور و ارائه گزارش ساالنه از عملكرد بخش  -2

: شامل ( 1971-رامسر) همكاری مستمردر پیشبردوظايف وتعهدات کشور ايران درکنوانسیون حفاظت از تاالبها-3

رگزاری منظم  راه اندازی کمیته ملی کنوانسیون رامسر به عنوان يكی از زير کمیته های کمیته ملی توسعه پايدار   و ب–الف 

.  جلسات آن 

.1381همكاری موثر در برگزاری نشست منطقه ای کنوانسیون رامسر در غرب آسیا در سال –ب 

ه عنوان سه  حضور موثر در هشتمین اجالس جهانی تاالبها در والنسیای اسپانیا و انتخاب ايران به همراه ژاپن و اندونزی ب–ج 

2005تا 2002آسیايی عضو کمیته دائم کنوانسیون رامسراز کشور 

.ز آسیا همچنین کسب موافقت اجالس برای راه اندازی مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی کنوانسیون رامسر در غرب و مرک

ر آسیايی  حضور موثر در نهمین اجالس جهانی تاالبها در اوگاندا و انتخاب ايران به همراه چین و تايلند به عنوان سه کشو–د 

2008تا 2005کمیته دائم کنوانسیون رامسر از عضو 

( . مراسم برگزار شده است 7تاکنون)همكاری موثر دربرگزاری مراسم ساالنه روز جهانی تاالبها در استانهای مختلف کشور–ه 

(  STRP) انجام مسئولیتهای مرجع ملی ايران در کمیته علمی و فنی کنوانسیون رامسر -و 

اپیگیری موثر برای راه اندازی مرکز آموزشی و پژوهشی تاالبهای کنوانیسون رامسر در منطقه غرب و جنوب آسی-ز

ساله پی در پی   3همكاری در انجام مسئولیتهای ايران به عنوان عضو کمیته دائم کنوانسیون رامسر در دو دوره -ح



:تا کنون1378فعالیتهای عمده بخش زيستگاههای تاالبی از 

یره شده در  هدايت تیم کارشناسی سازمان حفاظت محیط زيست برای تعیین حقابه تاالبها از آب ذخ-4
.تپشت سدها و مصوب نمودن آن در کمیته مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زيس

ايش و رسوب و کمیته ملی بیابان زدايی ، کمیته ملی فرس: حضور فعال در ساير کمیته های ملی نظیر -5
وژه های و کمیته ملی ارزيابی اثرات زيست محیطی پرکمیته ملی زلزله و لغزش اليه های زمین 

توسعه

حضور موثر در کمیته مشترک شیالت و محیط زيست -6

ر ژنو حضور موثر در مذاکرات بین المللی ساماندهی تاالبهای بین النهرين بويژه هورالعظیم د-7
.و در بحرين ( سوئیس )

شادگان ، ارومیه ، هامون، : همكاری موثر در مطالعات طرح جامع مديريت مناطق تاالبی نظیر -8
...  میانكاله ، بختگان ، حرا و 

وسعه در محیط پشتیبانی تخصصی رفع يا تعديل معضالت زيست محیطی ناشی از طرحهای بزرگ ت-9
یانگذر ، جاده کمربندی انزلی ، جاده م( شادگان ) کشت و صنعتهای جنوب اهواز : های تاالبی نظیر 

...  ، گردشگری بی ضابطه در میانكاله و ( تاالب حرا ) ارومیه ، پرورش میگو قشم 

:همكاری در طرحهای پژوهشی -10

ارزيابی ذخاير آرتمیای درياچه ارومیه -ارزش گذاری اقتصادی تاالبها -

بررسی و تحقیق تاالبها -بررسی پديده خوراکوری تاالبها -



:تا کنون1378فعالیتهای عمده بخش زيستگاههای تاالبی از 

همكاری موثر با طرح بین المللی حفاظت از تاالبهای جمهوری اسالمی ايران -11

عنوان 22به 1378عنوان تا قبل از سال 18افزايش تعداد رامسر سايتهای ايران از -12

. حضور موثر در کارگاههای آموزشی داخلی و خارجی هم به عنوان کارآموز و هم به عنوان مدرس -13

:ارائه مقاالت و گزارشهای فارسی و انگلیسی در سمینار اجالسهای داخلی و بین المللی -14

مقاله و گزارش انگلیسی در سمینارها و کارگاههای خارج از کشور9

مقاله و گزارش فارسی در اجالسهای داخلی 10

ی هر کدام تدوين کتاب راهنمای تاالبهای ايران به دو زبان فارسی و انگلیسی بصورت مصور و رنگ-15

(تحت چاپ) صفحه 200با حدود 

همكاری موثر در تدوين استراتژی و برنامه عمل تنوع زيستی کشور -16

همكاری موثر در تدوين برنامه اقدام ملی بیابان زدايی کشور -17

همكاری در کمیته مشترک توسعه اکوتوريسم در محیط های تاالبی -18

مشارکت فعال در تدوين برنامه سوم و چهارم توسعه در بخش محیطهای طبیعی-19

(سوئیس )حضور موثر در مذاکرات بین المللی ساماندهی تاالبهای هامون در ژنو -20



: برنامه های در دست اجرا 

انها و ساير فعالیتهای جاری در خصوص پاسخگويی به استعالم ادارات کل حفاظت محیط زيست است-1

. دستگاههای دولتی در مورد محیط های تاالبی 

رامسر ، کمیته کمیته ملی کنوانسیون: فعالیت در کمیته های ملی و تخصصی مرتبط با تاالب نظیر -2

گ ايران ، مشترک آب و محیط زيست ، کمیته مشترک شیالت و محیط زيست ، کمیته سدهای بزر

.کمیته راهبری مطالعات تدوين طرح جامع مديريت مناطق کمیته ملی فرسايش و رسوب ،

جمع آوری اطالعات بهنگام از رامسر سايتهای ايران -3

...  ه و پیگیری مسائل و مشكالت تاالبهای شادگان ، گاوخونی ؛ انزلی ، هامون ، هورالعظیم ، ارومی-4

تدوين کتابچه راهنمای رامسر سايتهای ايران -5

(  بهمن ماه ) برگزاری روز جهانی تاالبها -6



:  اولويتها 

ک تاالب در پيگيري تعيين حقابه تاالبها از رودخانه هاي باالدست بر اساس نيازهاي اکولوژي-1

مناطق تاالبي

حيطي  تعيين حريم اکولوژيک تاالبها بمنظور تكميل ضوابط ارزيابي اثرات زيست م-2

.مللي معرفي ويژگيهاي تاالبهاي مهم کشور بويژه رامسر سايتها در سطح جامه و بين ال-3

. فته اند بررسي وضعيت تاالبهايي که تحت تاثير عوامل تخريب و تهديد کننده قرار گر-4

ها ، کاهش حفاظت از تاالبهايطرح: پيگيري پروژه هاي بين المللي مرتبط با تاالب نظير -5

زلي و ان، درناي سيبري هامون ، اروميه احيائ محيط زسيت کورا ، –تخريب فرامرزي ارس 

پژوهش در زمينه بهره برداري خردمندانه از محيط هاي تاالبي -6



:86جدول زمانبندی انجام برنامه های مربوط به بخش تاالبها در سال  

ود که شاخص های قبلی بخش تاالبها دربرنامه چهارم نسبت تعدادرامسر سايتها به تاالبهای مهم کشور ب-1

ابهام  باتوجه به اينكه هنوز تعداد تاالبهای مهم کشور دقیقا شناسايی نشده است لذا اين شاخص از يك

زم زمان اعالم شاخصهای اين بخش پس از بررسی های ال. برخورداراست لذا بايد مورد بازنگری قرارگیرد 

.خواهد بود1386درانتهای شهريور ماه 

.  تاالبهای پیشنهادی برای ارتقاء سطح حفاظتی -2

(86تا انتهای مهرماه)-اذربايجان شرقی -( رامسر سايت )درياچه قوريگل -الف

(86تا انتهای مهرماه )–اذربايجان شرقی –تاالب قره قشالق -ب

(86تا انتهای مهرماه )–اذربايجان غربی -تاالب کانی برازان  -ج

(86تا انتها ی ابان ماه )-بوشهر–تاالب مند -د

(86تا انتهای اذر ماه )–چهار محال وبختیاری –تاالب چغاخور -ه

(86تاانتهای اذرماه )-کردستان  -تاالب زريوار -و

(86تا انتهای ديماه ) رامسرسايت –گلستان –تاالب گمیشان -ز

ه ثبت شده  درارزيابی شبكه مناطق اين بخش اقدام به بهنگام کردن لیست تاالبهای تغییر اکولوژيك يافت-3

86تاريخ انجام اين ا قدام  اول اسفند . خواهد نمود  MR))درکنواسیون رامسر 



:86جدول زمانبندي انجام برنامه هاي مربوط به بخش تاالبها در سال  

. تهيه خواهد شد 86ليست تعارضات تا اول مهرماه -4

خواهدبود (ذاخل خشكي )منحصر به رامسرسايتهاي غيرساحلي 86تعيين کاربري مستثنيات درمحيط هاي تاالبي درسال -5

(86اول اسفند )زمان  ارائه گزارش 

:  تاالبهاي پيشنهادي براي اعالم به دبيرخانه کنوانسيون رامسر عبارتند از -6

چهارمحال وبختياري -چغاخور-الف

کردستان -زريوار-ب

اذربايجان غربي -کاني برازان -ج

.(مي باشد 86مدت زمان ارائه گزارش نهايي انتهاي بهمن )

ارائه خواهد شد 86تدوين دستورالعمل نحوه تيين مرزوحريم تاالبها جهت اجرا دراستانها تا انتهاي ابان -7

.  ارائه خواهد شد 86نشست روزجهاني تاالبها هرسال درسيزده بهمن ماه برگزارمي شود و گزارش مربوطه تا انتهاي بهمن -8

: عبارتند از 86دستور العمل هاي مورد نظر اين بخش براي سال -9

86زمان ارائه گزارش نهايي انتهاي بهمن ماه -نحوه تعيين مرز و حريم اکولوزيک تاالبها -الف

ضوابط و دستورالعمل نحوه گردشگري طبيعي درمحيط هاي تاالبي -ب

86زمان ارائه گزارش نهايي انتهاي بهمن ماه 



:  چالشها و دغدغه هاي پيش روي تاالبهاي ايران

...... (سودجوئيها و تخريب منابع براي منافع شخصي و )مشكالت فرهنگي -1

....... (بهره برداري بيش از ظرفيت و توان منابع طبيعي و...... )فقر اقتصادي ، علمي و -2

......... (بهنگام نشدن قوانين و )ناکارآمد بودن قوانين و مقررات -3

طي  مشكالت زيست محي)الويت ضعيف احيائ محيطهاي طبيعي در برنامه هاي دولت -4

...... (  طرح هاي توسعه و 



مشكالت موجود در تاالبهای ايران

:آلودگیها-1

فاضالبهای صنعتی ، باقیمانده کود و سم کشاورزی   : شیمیايی1-1

فاضالبهای خانگی شهری و روستايی: بیولوژيكی1-2

رسوبات ناشی از تخريب منابع خاک باال دست: فیزيكی1-3

:  برداشت بیش از ظرفیت و توان طبیعی منابع تاالبی -2

شكار و صید 2-1

علوفه  2-2

آب 2-3

:  تغییر کاربری اراضی تاالبی-3

توسعه بی روی اراضی کشاورزی  3-1

خانه و ويالسازی  3-2

استقرار طرحهای توسعه3-3

: تهديد تنوع زيستی -4

ورود گونه های غیر بومی  4-1

اجرای طرحهای توسعه در حريم اثر گذار تاالب 4-2



:مزيتهاي بالفعل و بالقوه

پيشينه غني از تعامل و سازگاري و همزيستي مردم با مظاهر محيط زيست-

ارتقا سطح آگاهي و مطالبات مردم از کارکردهاي تنوع زيستي-

تنوع هاي بين المللي تخصصي محيط زيست به سرنوشت NGOحساسيت سازمانها و -

زيستي کشور

قابليتهاي باالي محيط هاي طبيعي کشور براي سازگاري و بازسازي-

منابع مالي نسبتا کافي کشور-



با تشکر



کارگاه برنامه ریزی مدیریت اکوسیستمی

تاالببرنامه ریزی مدیریت اکوسیستمی

احمد لطفی
مهندسین مشاور پندام

86تیرماه -تهران 

 



چرا براي تاالبها به طرح مديريتي نياز داريم؟
تاالبها با ارزش ولي آسيب پذيرند

رات طبيعي تاالبها، در شرايط طبيعي قادرند وضعيت و ويژگيهاي خود را پايدار نگهداشته و تغيي
را تحمل کنند

.....اما

ير تاالبهاي دستکاري شده که در معرض تنش هستند نياز به مراقبت و مديريت دارند، در غ
اينصورت ارزشهاي خود را از دست خواهند داد

طرح مديريتي ابزاري است براي حفظ و پايدار سازي ارزشهاي تاالب



كاركردهاي برنامه مديريت تاالب

تعریف اهداف مدیریت•
تعریف اقدامات مدیریتی مورد نیاز برای نیل به اهداف•
......  تعریف نقش و روابط گروههای ذیربط در مدیریت •

بکمک به حل اختالف بین بهره برداران و کاربران تاال
برقراری ارتباط بین بهره وران•
تعریف منابع مورد نیاز•
تعریف نیازهای پایش•
لی،  تضمین کننده انطباق و سازگاری با سیاستهای مح•

ملی و بین المللی



ويژگي هاي يك برنامه مديريتي

(غير حقوقي)يک سند فني است •
.اشتمتناسب با اهداف مورد نظر تنظيم ميشود و حداقل پيچيدگي را خواهد د•
رت نياز  ديگر برنامه های اجرائي در مناطق پيراموني را در نظر ميگيرد و در صو•

با آنها ارتباط برقرار ميکند
پيوسته در جريان بازنگری و اصالح و تکميل است•
دوين با مشارکت گسترده گروههای ذيربط ولي با راهبری يک نهاد مشخص ت•

.ميشود
جوامع محلي را در تدوين و اجرای برنامه دخالت ميدهد•
شفاف است و عموم جوامع محلي از آن آگاهي دارند•
و هماهنگ  مشارکت گروههای ذيربط بوسيله يک يک کميته مديريتي تامين•

ميشود



گروههاي ذيربط

:در موارد زير توجه به گروههاي ذيربط مهم و ضروري است

(به ويژه با جوامع محلي)در همه زمينه ها با آنها مشورت شود •
در تدوين برنامه مشارکت داده شوند•
ونددر اجرای برنامه و اقدامات مرتبط با آن بشکل فعال همکاری و مشارکت داده ش•

 

هر شخص حقيقي يا حقوقي که از
مي تاالب بهره مي برد يا بر آن تأثير

گذارد



م، تعريف و تهيه نقشه از مرزهای اکوسيست•
تاالب و زيستگاههای آن

اجتماعي، اقتصادی و  )تشريح ارزش ها •
(زيست محيطي

ن  زما)ارزيابي وضعيت اکولوژيکي و نيازها •
(بندی، کيفيت و کميت منابع آب

شناسائي و ارزيابي عوامل تهديد کننده   •
ارزشهای تاالب

شناسائي گروههای ذيربط•

(ازاطالعات پايه مورد ني)برنامه مديريتي بايد مستند باشد     



ساختار يک برنامه مديريتي

(پروژه ها، برنامه كار، سازماندهي ، بودجه)برنامه هاي اقدامات -5

سياست گذاری و تصميم گيری-1

بررسي و توصيف-2

تحليل و  -3
اارزيابي ويژگي ه

تحليل و  -3
اارزيابي ويژگي ه

تحليل و  -3
اارزيابي ويژگي ه

اکولوژيکاقتصادی اجتماعي ويژگي فرهنگي 

ط 
تبا
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 /

ي
حل

ع م
وام

 ج
 و

ط
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ذي
ي 

ها
رو

 گ
 با

ه 
ور

شا
م

تدوين و -4
دسته بندي اهداف 

براي هر ويژگي

تدوين و -4
دسته بندي اهداف 

براي هر ويژگي

تدوين و -4
دسته بندي اهداف 

براي هر ويژگي

تدوين و -4
دسته بندي اهداف 

براي هر ويژگي

تحليل و -3
ارزيابي ويژگي ها



چرخه يك برنامه مديريت انعطاف پذير

تعريف اهداف براي هر ويژگي با ارزش

پايش وضعيت هر ويژگي با ارزش

مرور طرحاجراي برنامه مديريت



اهداف اجرائي مديريت

بايد قابل اندازه گيری باشند•

بايد در طول مدت معقول دست يافتني باشند•

بايد شرايط مورد نياز را تعريف کند•

:مثال

سال برای فراهم نمودن زيستگاه مناسب برای پرندگان آبزی3هکتار نيزار در طول 80احيای -1

شغل تمام وقت برای گروههای محلي خواهد شد5حداقل منجر به ايجاد 2010توسعه گردشگری که تا سال -2



دستاوردها: توجه اصلي برنامه مديريت

دستاوردها•
گسترش زيستگاه يا بهبود شرايط•

شرايط پايدار برای ماهيگيری•

توسعه گردشگری و  افزايش درآمد جوامع محلي•

نهاده ها•
سرمايه•

پرسنل•

تجهيزات•

ستاده ها•
برنامه مديريت •

برنامه پايش•

تابلو اعالن برای آگاهي دادن•



برنامه اقدام

: براي رسيدن به اهداف •
چه بايد کرد؟–
چه هنگام؟–
کجا؟–
بوسيله چه کسي؟–
(سازمان و منبع مالي؟)با چه امکاناتي –

:مثال
حفاظت  اداره: مسئوليت)برپاداشتن تابلو اعالن براي آگاه نمودن بازديدکنندگان از ارزشهاي تاالب  -1

(ميليون تومان2: ، بودجه1385محيط زيست، تا فروردين 

ول در ايجاد نيزار براي تصفيه فاضالب روستاي درگه سنگي به منظور کاهش ميزان مواد غذائي محل-2
(ميليون تومان10: ، بودجه1386جوامع محلي تا دي ماه : مسئوليت)آب تاالب 



سازمان و مرور كار

يکندکميته مديريت تاالب هماهنگيهای مديريتي را فراهم م•

رهبری مديريت تاالب با سازمان حفاظت محيط زيست؛•

اجرای برنامه مديريت با همکاری همه گروههای ذيربط •

نماينده نهاد غيردولتي/ و با حضور جوامع محلي•

بازنگری ساالنه يا کوتاه مدت برنامه مديريت•

(مثال هر سه سال يکبار)بررسي و بازنگری اساسي •



مثال موردی

برنامه ریزی مدیریت تاالب پریشان

فارس-کازرون



برنامه ریزی مدیریت تاالب پریشان



کارگاه برنامه ریزی مدیریت تاالب پریشان
شیراز-85اسفند 



رئوس مطالب مطرح شده در کارگاه

ارزشهای تاالب•
تهدیدهای متوجه تاالب•
گروههای ذیربط در تاالب•

اقدامات اساسی برای جلوگیری و یا کاهش تهدیدها •



اهم ارزشهای دریاچه

تنوع زیستی•
(گاومیش)منبع تامین علوفه و غذای دام •
صید ماهی•
شکار پرنده•
منبع تامین آب•
اکوتوریسم، چشم انداز و مناظر•
حذف و یا کاهش آالینده ها•
تحقیقات و آموزش•
تعدیل هوا•



اهم تهدیدهائی که متوجه تاالب است

نشت و یا نفوذ مواد شیمیائی کشاورزی به درون تاالب•
برداشت آب از منابع تغذیه کننده دریاچه•
برداشت آب زیر زمینی با منشاء تغذیه از تاالب•
آسیبهای ناشی از کشت زیر پالستیک و پسماندهای آن•
تصرف و تغییر کاربری اراضی حاشیه تاالب•
....(صید ماهی، )برداشت بی رویه از منابع تاالب •
آلودگیهای ناشی از زباله •
(آتش زدن نی)تخریب زیستگاه •



گروههای اصلی ذیربط در دریاچه
سطح شهرستان و محلي ملي و استانيسطح

فرمانداری  •
اداره حفاظت محیط زیست•
مدیریت جهاد کشاورزی•
اداره دامپزشکی•
اداره بهداشت•
(مردم نهاد)گروههای غیر دولتی •
شوراهای اسالمی•
کشاورزان•
(روستاها)جوامع محلی •
ماهیگیران•
دامداران•
شکارچیان•
گردشگران•

استانداری•
محیط زیستاداره کل حفاظت•
سازمان جهاد کشاورزی•
سازمان آب منطقه ای•
سازمان بهداشت •
اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری•
دانشگاهها•



اجزای برنامه

چشم  انداز•
ای نسل برای نسل کنونی و نیز بر.......تاالب زیبا، سالم، پربار و بخشنده،  )

ن بهره ، و همگان بدون اینکه آسیبی وارد آورند، از آ(آینده پایدار باقی بماند
مند شوند

هدف اصلی از مدیریت تاالب•
سل بازسازی و ارتقای ظرفیتها و حفاظت پایدار از تاالب برای استفاده ن

حاضر و نسل های آینده و ساکنان پیرامون آن 



اجزای برنامهادامه

اهداف اجرائي•

ارتقا و حفاظت از منابع تاالب و محافظت از محدوده های جغرافیائی و  احیاء،1.
اکولوژیکی آن

بهبود کیفیت منابع آب تاالب به منظور حفظ ارزشهای آن2.

پایش تعادل آب دریاچه3.

افزایش منابع و استفاده خردمندانه از دریاچه بمنظور ارتقای سطح معیشت 4.
روستانشینان

افزایش آگاهی های عمومی و استفاده از فرصتهای آموزشی و تحقیقاتی دریاچه5.

ارتقای ظرفیتهای موجود برای مدیریت دریاچه پریشان6.



گامهای بعدی

ز  توزیع پیش نویس برنامه بین همه گروههای ذیربط و ا•
جمله کمیته فنی استانی برای بررسی و اظهار نظر

برگزاری کارگاه برای بررسی نظرات واصله و اعمال  •
اصالحات ضروری بر روی برنامه

له مقامات  ارائه برنامه نهائی شده برای تصویب و تنفیذ بوسی•
مسئول و آغاز اجرای آن



سپاس



تنوع زیستي تاالب

نیاز به مدیریت جامع آب و خاك

دكتر مایكل موزر

المللي طرحمشاور ارشد بین

UNDP/GEFهاي ایران طرح حفاظت از تاالب



(Ramsar Convention definition)

هاي بزرگمولد بودن اكوسیسستم

هاي زراعي ها و چهاربرابر زمینها دوبرابر جنگلطور متوسط تاالببه

مولد هستند



هاي اكولوژیك تاالبشناسایي شاخص

:ها نقاط بینابینتاالب

هاي خشكيسیستم•

هاي آبيسیستم•

هاي جويو سیستم•

روندشمار ميبه

:تاالب ها نقشي حیاتي در

چرخه هیدرولوژیك•

چرخه بیولوژیك •

و چرخه ژئوشیمیك•

كنندایفا مي



تنوع زیستي تاالب



هاي آبيتنوع انواع مختلف تاالب براساس رژیم



مشخصه اكولوژیك تاالب

اي از ساختارها و روابط دروني بین اجزاء بیولوژیك، شیمیایي و اكولوژي به مجموعه...

ها، كاركردها، این مساله از كنش و واكنش بین فرآیند. شودفیزیكي یك تاالب اطالق مي

.آیدها پدید ميها و ارزش هاي جداگانه اكوسیستمویژگي

(بر اساس تعریف كنوانسیون رامسر)

انواع مختلف تاالب

Source: Grillas & Roche 1997

:مثال

فصلي/ هاي موقتيتاالب•

خشكهاي پرآب، نیمهصورت فصلي دورهبه•

.و خشك دارند

كنددرصد شوري و مواد مغذي آن تغییر مي•

از ) شرایط فیزیكي و شیمیایي متغیر دارند•

(نظر مكاني و زماني

.هاي حیاتي آن باال استاي و تودهتنوع گونه•

ز اي براي تطبیق و استفاده اقابلیت ویژه•

.هاي مختلف داراستسیستم



شاخص هاي اكولوژیك نشان دهنده مزایاي تاالب هستند

هافرآورده
آب

دام و علوفه
ماهي، ميگو، آرتميا

ني
نمك

پرندگان آبزي
گياهان دارويي

هاي داراي خاصيت  لجن
درماني

كاركردها
تقويت تنوع زيستي

منظره
هانظارت بر خرده اقليم

خشكسالي/ كنترل سيل 
هاي تزريق آب به سفره

زيرزميني
جلوگيري از ورود آب شور به

هاي زيرزمينيسفره
خارج كردن واد غذايي غني  

شده
جدا كردن رسوبات

جداسازي مواد سمي
هاي  مقاومت در برابر طوفان

ساحلي
پرورش ماهي

سازي كربنذخيره

خدمات
تفريحات

اكوتوريسم
مزاياي بهداشتي

حمل و نقل
ميراث فرهنگي

آموزش
تحقيق



كنندمحيطي تطبيق پيدا ميطور طبيعي با تغييرات زيستها بهگونه

(مهرگان، برخي از گياهانبي) هاي سريع حياتچرخه•
(هاي زيرزميني و غيرههاي گياهان، ساقهبذرها، غده) غيرفعال /هاي پايداردوره•
(ها، دوزيستان، پستانداران و خزندگانماهي)حركت و جابجايي •
(پرندگان)مهاجرت •

كنندهاي تاالبي با كاركرد موثر خود را مديريت مياكوسيستم



هاي خود را از دست خواهند داددرستي مديريت نشوند، ارزشهاي مورد تهديد در صورتي كه بهتاالب

هاي ایرانروي تاالبترین مشكالن پیشرایج

(هاسدها، خاكریز)بندي آبگیري تغییر میزان آب و زمان

(هاي برگشتي حاصل از آبیاريجریان)تغییر كیفیت آب 

هاي كشاورزي و توسعه زیربنایيها در اثر فعالیتفقدان زیستگاه

وع تواند منجر به فقدان تنها با چنین تغییراتي تطبیق نیافته و این مينه.گو

.زیستي شود



پیامدهاي عدم به كارگیري رویكرد جامع اكوسیستمي

ر در دریاچه بافا، تركیه، محصول صید در اث

توسعه زیرساختي كاهش یافته است

در (واقع در آذربایجان غربي)تاالب یادگارلو 

توسعه )هاي مهندسي آباثر فعالیت

دیده است و تمام آسیب( هاي آبيزیرساخت

هاي شامل ارزشهاي پیشین خود،ارزش

محیطي، اجتماعي و اقتصادي خود را زیست

.از دست داده است



اهمیت اهداف مورد توافق

اهداف مشترك

مطالعات پایه/ شناسایي سایت

هاي ارزش

محیطيزیست
-اجتماعيهاي ارزش

اقتصادي

محیطياهداف زیست -اهداف اجتماعي

اقتصادي



هاي تاالبمنشاء خطرات تهدیدكننده

تهدیدات برخاسته از درون تاالب

هاتبدیل زیستگاه•

چراي بیش از حد و غیرهصید، شكار،•

اخالل•

هاي مهاجم بیگانهگونه•

تهدیدات خارج ازتاالب

تغییرات هیدرولوژي•

(يآلودگي، رسوب گزار) تغییر در كیفیت اب•

تهدیدات خارج از حوزه آبخیز

تغییرات اقلیمي•

حوزه آبخیز رود

تاالب



هاابزارهاي حیاتي براي مدیریت جامع تاالب

طرح مدیریت جامع

با درنظر گرفتن ذینفعان و جوامع

مدیریت سرزمین

هاي تاالبيبرداري از محدودهنقشه

طرح فراگیر كاربري زمین

محیطيارزیابي اثرات زیست

شدهمناطق حفاظت

روشن نمودن وضعیت تملك اراضي

بندي و مناطق حائلپهنه

هااحیاء زیستگاه/ مدیریت

مدیریت حوزه آبریز

هاي مربوط به كنترل نامهقوانین و آیین

هاي انسانيفعالیت

(IWRM)مدیریت یكپارچه منابع آب

بیالن آبي تاالب

طرح مدیریت تغییرات سطح آب

طرح مدیریت حوزه آبریز شامل نیاز آبي

محیط زیست

محیطيارزیابي اثرات زیست

بندي آب ورودي به مدیریت كمیت و زمان

تاالب

اد مو) قوانین و اهداف مربوط به كیفیت آب 

شیمیایي كشاورزي، فاضالب شهري و 

(صنعتي



رویكرد بخشي

رویكرد جامع

رویكرد تحمیل شده؟؟ رویكرد مشاركتي

مدیریت سنتي مناطق 

شده تاالبيحفاظت

رویكرد اكوسیستمي

رویكرد اكوسیستمي



رویكردي نو در 

مدیریت مناطق حفاظت شده تاالبي ایران

ها با درنظر گرفتن حوزه آبریزمدیریت تاالب-

(عالوه بر ارزش هاي حیات وحش) ها هاي متعدد تاالبشناسایي ارزش-

عنوان مسئولیت جامع ذینفعان متعددمحیطي بهنگاه به مدیریت زیست-

مشاركت مردم در برنامه ریزي و مدیریت-

“حفاظت فیزیكي صرف”تغییر رویكرد از -

“حفاظت و استفاده پایدار”به 

UNDP/GEFطرح حفاظت از تاالب هاي ایران 



مدیریت کاربرد اراضی و کشاورزی

با تاکید بر مدیریت اکوسیستم

غالمرضا میرکی

دکترای مدیریت ایمنی و محیط زیست

مدیر گروه محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی



سابقه 

ژیک پتانسیل های فیزیکی و بیولو
پایه که تبیین توانمندی ذاتی منابع

رادارد

ت کشاورزی به عنوان اولین فعالی
بشر

 کشاورزی به عنوان آالینده بی
کانون

رویکرد سیستمی در کشاورزی

کشاورزی نوین

 ماده از 10و تاکید 21دستور کار
ماده آن40

 کشاورزی پایدار



اهداف بخش کشاوری

تامین امنیت غذایی

 توام با حفظ محیط زیست

هتوام با حفاظت از منابع پای



بخش کشاورزی

95 %از سفره خانوار راتامین

می کند 

5 % از انرژی کشور در این

بخش مصرف می شود

92 % از آب کشور در این

بخش مصرف می شود



بحرانهای پیش روی بخش کشاوری

ازدیاد جمعیت

والت افزایش تغاضا برای تولیدمحص
کشاورزی

آلودکی منابع پایه

تغییر کاربری اراضی

تغییرات اقلیمی

خاک به عنوان اساس و پایه تولید

ی لغزش و رانش ، فرسایش ، آبشوی
عناصر و کوبیدگی 

مسائل اجتماعی ، اقتصادی و دامدار
شدید خاکی سنتی و فرسایش

ا باکوسیستمهای تاالبی کشور را
کردهآسیبهای جدی مواجه 



اهمیت تاالبها در کشاورزی پایدار

ان زاد آوری و سیر زندگی آبزی

در تاالبها

مامنی برای تعادل اکولوژیک

 رابطه ای گسست ناپذیر با

تامین دو نهاده اصلی تولید 

برای اراضی حاشیه ای 



رویکرد مدیریت تلفیقی

 مدیریت اکوسیستمی مورد
وع حمایت ویژه کنوانسیون تن

زیستی

 سب متنااکوسیستمدر مدیریت
با گونه ها و ساختار توده ها و

ی رویشگاه باید ظرفیت خاص
و برای تنوع گونه ای و کمیت

قائل شد موجوداتکیفیت 

 از جمله آن تولید در بخش
کشاورزی است



مدیریت تلفیقی در اکوسیستم

 بر طبق روش مدیریت

کشاورزی اکوسیستمی در 

بلند تاکید برای پایداریپایدار

مدت منابع ، حفظ و تقویت 

ستم تنوع زیستی ، تلفیق سی

اجتماعی وهای اقتصادی ،

اکولوژیکی در برنامه ریزی

ا باید مورد توجه قرار گیرد ت

این منابع به صورت پایدار 

.  اند برای نسلهای آینده باقی بم



ایدارهمسویی مدیریت اکوسیستمی و کشاورزی پ

حمایت و حفاظت حیات وحش

به اراضیجلوگیری از تعرض

 جلوگیری از آلودگی و کاهش پدیده یو
آن تریفیکاسیون و پیشگیری از بروز

 کنترل ورود گونه های غیر بومی

منابع طبیعی حفظ و نگهداری
(ماهی، پرندگان آبزی، نی و غیره)تاالب

 ارتقای بهره وری خردمندانه از تاالب
ویه، شامل گسترش تفکر عدم مصرف بی ر

توریسم ، برنامه های تفریحی و 
آموزشی

(  دینامیک)ارتقای دانش و تفهیم پویایی
تاالب همراه با تحقیقات و پایش



راهکارهای مشترک تحقق اهداف مدیریت

آموزش و اطالع رسانی به جامعه پیرامونی

اتجایگزینی روشهای مبارزه شیمیای با آف

توسعه روشهای آبیاری نوین

استفاده هدفمند از کود و سم

وجی تعیین ضریب خود پاالئی طبیعی خر
های کشاورزی و اعمال تصفیه پذیری 

فاضالبها در حاشیه تاالبها

نه اعمال کنترلهای شیالتی در معرفی گو
های بیگانه به تاالب

هماهنگی بین دستگاهی در مدیریت

 پایش مستمر، مستند سازی، خود اظهاری
تمروباز نگری در راستای تحقق بهبود مس



حقق مدیریت موفق اکوسیستمی معادل ت

کشاورزی پایدار



با تشکر از توجه شما عزیزان



بسم اهلل الرحمن الرحيم



رويکرد اکوسيستمي در مديريت به هم پيوسته 
منابع آب

ایرانکارگاه آموزشی کاربرد رویکرد اکوسیستمی در مدیریت مناطق حفاظت شده تاالبی
طرح بین المللی حفاظت از تاالب های ایران

عالیه ثابت رفتار، دکتری تخصصی علوم محیط زیست
مدیرکل دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب وزارت نیرو

Email: Sabetraftar@wrm.ir
1386تیر ماه 

mailto:Sabetraftar@wrm.ir
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مقدمه-1

بهپاسخدر(IWRM)آبمنابعبه هم پيوستهمديريترويکرد
بي رويهرشدپيدرکهآبمنابعسيستم هايبرروزافزونفشارهاي

.استشدهارائهشده اندايجاداقتصادي–اجتماعيتوسعه هايوجمعيت
رانجهاکشورهايازبسياريآب،کيفيتکاهشوآبکمبودمسئله

موردراآبمنابعمديريتزمينهدرخودديدگاه هايتاساختهوادار
درآبعمنابمديريتسيستمنتيجه،در.دهندقرارنظرتجديدوبازبيني
هديدگايكازوگرفتهقرارجهانيسطحدراساسيتغييريكمعرض
ديدگاهيكبهداردتکيهآبتامينبراساساکهمهندسياصولبرمبتني

ديدجديدگاهاين.مي دهدموضعتغييرآبتقاضايبرمبتنيفرابخشي
.مي شودناميدهآبمنابعبه هم پيوستهمديريت



مقدمه-1
(IWRM)چرا مفهوم مديريت به هم پيوسته منابع آب-1-1

اهميت پيدا کرد؟

:استآمده82بهاردرآبجهانياجالسسوميننهاييبيانيهدر

نابراين ب. بيشتر کشورها از بحران مديريت آب رنج مي برند تا کمبود آب”
“.تيافتن مدل بهينه مديريت منابع آب و ساختار مناسب آن، ضروري اس

:استمطرحجهاندرهم اکنونآبمنابعمديريتمدلدوراستاايندر
يکپارچهمديريت
به هم پيوستهمديريت



مقدمه-1
تعريف اجمالي از مدل هاي نوين مديريت منابع آب-1-2

ي،کشاورزقبيلازآببامرتبطبخش هايتمام:يکپارچهمديريت
.دمي گيرقرارواحدسازمانيكمديريتتحت...وصنعتمحيط زيست،

وتاسآرمانيمدليبه هم پيوستهمديريت:به هم پيوستهمديريت
آببامختلفبخش هايکهاستارتباطيوتاثيرزمينهدرآنمفهوم
ازکهاستآبمديريتدرمشارکتيديدگاه هاينوعياعمالدارند،
انامکپايدار،توسعهبسترعنوانبهآبدادنقراراولويتباآنطريق

.آيدخواهدپديدآببرايمنسجمبرنامه ريزي



مديريت به هم پيوسته منابع آب-2
تعريف مديريت به هم پيوسته منابع آب-2-1

م پيوستهبه همديريتتعريففلسفه،منظرازعلومتقسيم بنديطبق
بهوهشدخارجموسيقيومهندسيرياضي،نظيردقيقهعلومازآبمنابع
.استشدهواردانسانيعلوميعنيغيردقيقهعلوم

يکسانوجهانيدقيق،تعاريفارائهغيردقيقه،علومبخشدر
.نيستامکان پذير

ارائهخصوصايندربين الملليتعريفمورد20ازبيشتاکنون
مايشهدوميندرشدهارائهتعريفتعريف،مناسب ترينکهاستگرديده
:مي باشدهلندالههشهردر2000سالدرآبجهاني



مديريت به هم پيوسته منابع آب  -2
تعريف مديريت به هم پيوسته منابع آب-2-2

 کندميبيانکهاستفلسفه ايآبمنابعبه هم پيوستهمديريت
وطبيعيوضعيتشاملهمه جانبهچشم اندازيكدربايدآبمقوله

وشربصنعتي،کشاورزي،مختلفنيازهاينمودنمتعادل
بايدآبخدماتومنابعمديريت.گيردقرارنظرمدزيست محيطي

وبودهآبمختلفمصارفبينمتقابلتاثيراتوروابطکنندهمنعکس
اينيازهاگر.باشدهمراهمختلفبخشهايهمکاريبابايدبنابراين
ارچوبچدرمناسبييکپارچگياگروشدهتامينبخشيبينمختلف

عادالنه،وضعيتباشد،داشتهوجودآبخدماتومنابعمديريت
.شدخواهدپديدارپايداريوکارآمد



مديريت به هم پيوسته منابع آب  -2
به هم پيوستگي در چه؟-2-3

اليت هايفعدرپيوستگيهمبهکيفيت،وکميتدرپيوستگيهمبه
دريپيوستگهمبهخاك،وآبدرپيوستگيهمبهغيرسازه اي،وسازه اي

مهبهسطحي،وزيرزمينيآبهايدرپيوستگيهمبهميراب،وپاياب
محيطيزيستواجتماعياقتصادي،اموردرپيوستگي

مالحظهابمنابعازاستفاده هاتماميعنيمديريتبودنپيوستههمبه
.باشديکديگر

وص،خصايندرمديريتيتصميم گيري هايوآبمنابعتخصيصپس
اتخاذوهمحاسبيکديگربرمختلفمصارفتاثيربهتوجهبامي بايستي

است،يضرورپايدارتوسعهبهنيلمنظوربهتصميم گيري هاايندر.شوند
.گيردقرارمدنظراکولوژيکي،واجتماعياقتصادي،کلينيازهايومسائل



مديريت به هم پيوسته منابع آب  -2
هدف کلي مديريت به هم پيوسته منابع آب در اسناد،  -2-4

چشم اندازها و سياستهاي کلي نظام

کليهدف

تقيممسمشارکتباآبمنابعبه هم پيوستهمديريتبهدستيابي
همحدوددرخدماتيوزيربنايياجتماعي،فرهنگي،اقتصادي،بخش هاي

اقليمي،شرايطباسازگاروکشورآبريزحوضه هايازيكهر
يفيکوکميتوامانحفاظتآب،منابعبينبخشيتعادلزيست محيطي،

عانذينفکليهحقوقرعايتباآبمنابعازبهينهبهره برداريبه منظور
ربکافيوسالمآببههمگانعادالنهدسترسيو(انسانيوطبيعي)

عهتوسومليمنافعراستايدرآبارزشومناسبمصرفالگوهايمبناي
.کشورپايدار



مديريت به هم پيوسته منابع آب  -2
دورنماي مديريت به هم پيوسته منابع آب-2-5

آببهجوامعنيازتأمين
استراتژيكمحصوالتوغذاتوليدامنيت
آبياکوسيستمهايحياتحفظ
عموميدركوآگاهيايجاد
ويماقلتنوعبهتوجهباآبمنابعازاستفادهمنظوربهريزيبرنامه

بارشپراکنش
نيازهايبااجتماعيواقتصاديتوسعهنيازهايساختنهماهنگ

آبمنابعمديريتدراکولوژيکي



مديريت به هم پيوسته منابع آب  -2
اهميت توجه به مديريت اکوسيستمي در مديريت منابع آب-2-6

وسعهتبستروحياتي،پذيرآسيبکمياب،طبيعي،منبعيآباينکهبهتوجهبا
باويدورانديشبابايستيميآنمديريتروايناز.ميگرددمحسوبکشورهاپايدار

:ازعبارتندمعيارهااينکهپذيرد،صورتپايدارتوسعهمعيارهاازتبعيت

عدالت-مشارکت -رشد-
تحرك اجتماعي-کارايي-تنوع زيستي-
توانمند سازي-مسائل سياره اي-يکپارچگي اکوسيستم-
مديريت منابع طبيعي-ظرفيت تحمل-هويت فرهنگي-
توسعه نهادي-

پايدارعهتوساصولاززيستيتنوعازحفاظتواکوسيستميکپارچگيکهآنجايياز
ستمياکوسيمديريتبهآبمنابعپيوستههمبهمديريتدرمي بايستيلذااست،
.گرددويژهتوجه



(  Ecosystem Approach)نگرش اکوسيستمي-3
نگرش اکوسيستمي يعني چه؟-3-1

نگرشخاك،وآبمنابعپايدارتوسعهدرجامعنگرشهايازيکي
،آبمنابعازموثروکاراحفاظتهدفنگرشايندر.استاکوسيستمي

ياپووسالماکوسيستم هايطريقازکهمي باشدزيستيتنوعوخاك
.مي شودفراهم

سرزمينوآبازحفاظتکناردرزيستيتنوعحفظنگرشايندر
.استگرفتهقرار
برخيتوسطنظريهوفلسفهعنوانبهاکوسيستم هامديريتهمچنين

نوعتآبي،منابعزمين،ازبهره برداريبرايجامعروشيعنوانبهکشورها
.استگرفتهقرارقبولموردطبيعيمحيط زيستوزيستي



(  Ecosystem Approach)نگرش اکوسيستمي-3
جايگاه منابع آب در مديريت اکوسيستمي-3-2

ومختلفهايزمينهدرآبمنابعبهبشرهاينيازافزايش
بعمنااينزمانيومکانييکنواختتوزيعوعدممحدوديت

مشابهراآبمنابع،کشوريهمچنينوجهانيعرصهدر
سعهتوبحرانيعناصرکليدي ترينازيکيبهانرژيمنابع

دربحرانيچنينابعادراستااينودراستنمودهتبديل
قطعبطورايرانجملهازخشكنيمهوخشكمناطق

.گرددميبينيپيشفراگيرتروگسترده تر



ساني، برداري براي مصارف مختلف انکيلومتر مکعب آب شيرين قابل بهره9000
.باشدميليارد انسان مي20قادر به تأمين نيازهاي آبي 

(  Ecosystem Approach)نگرش اکوسيستمي-3
جايگاه منابع آب در مديريت اکوسيستمي-3-2



(  Ecosystem Approach)نگرش اکوسيستمي -3
ميمقايسه اصول مديريت به هم پيوسته منابع آب با اصول رويکرد اکوسيست-3-3

آبمنابعبه هم پیوستهمدیریت
عدالت-1
کارآیی-2
پایداری-3
قانونیمشروعیت-4
بودنتوجیه پذیر-5
مالیمشارکتوتنوع پذیری-6
مردمیوعمومیمشارکت-7

اکوسیستمیرویکرد
اجتماعیانتخاب-1
ممکنسطوحکوچکترینتازداییتمرکز-2
مجاوراکوسیستم هایاثراتپایش-3
اکوسیستماقتصادیمدیریت-4
اکوسیستمکارکردهایوساختارازحفاظت-5
اکوسیستممحدودهدرمدیریت-6
ناسبمزمانیوفضاییمقیاسدراکوسیستممدیریت-7
اکوسیستمیبلندمدتاهدافگرفتننظردر-8
تغییراتبودنپیش بینیقابلدرك-9

بهره برداریوحفاظتبینتعادل-10
بومیوعلمیاطالعاتازاستفاده-11
بخشهاکلیهنمودنگیردر-12



(  Ecosystem Approach)نگرش اکوسيستمي-3
يوسته چگونگي ارتباط بين رويکرد اکوسيستمي با مديريت به هم پ-3-4

منابع آب

اهنگهممديريتوتوسعهکهاستفرآينديآبمنابعبه هم پيوستهمديريت
واعياجتمرفاهسازيبيشينهبرايراوابستهمنابعسايروخاكوآبمنابع

م هاياکوسيستپايداريانداختنخطربهبدونعادالنهرواليكدراقتصادي
Global).مي نمايدترويجحياتي Water Partnership, 2000)

درودموجتفکرتکميلراستايدرآبمنابعمديريتاکوسيستميرويکرد
دروهم راستااصولازمجموعهدواينوبودهآبمنابعبه هم پيوستهمديريت

.مي باشنديکديگرباتطابق
اصولهحاليکدرمي باشدکليبصورتآبمنابعبه هم پيوستهمديريتاصول

تمرکزممديريتنحوهرويبربويژهبيشترجزئياتبااکوسيستميرويکرد
.استگرديده



(  Ecosystem Approach)نگرش اکوسيستمي-3
اقدامات مورد نياز جهت تحقق بخشيدن اهداف مديريت -3-5

اکوسيستمي در مديريت به هم پيوسته منابع آب

آبريزاعمال رويکرد مديريت بهم پيوسته و نظام مند منابع طبيعي کشور براساس حوضه هاي
 منابع آب کشور با رويکرد توسعه پايداربه هم پيوستهمديريت
حفاظت و تعادل بخشي کمي وکيفي منابع و مصارف آب در حوضه هاي آبريز کشور
اصالح ساختار اقتصادي آب با تأکيد بر ارزش هاي ذاتي و زيست محيطي آن
ي هاحفظ کيفيت منابع آب از طريق شناسايي منابع آالينده و پيشگيري و کنترل آلودگ
تخصيص آب با رعايت الزامات حفاظت کيفيت و محيط زيست منابع آب
محيطيمديريت، پايش و کنترل آالينده هاي زيست
لزوم ايجاد رويکرد مشارکتي بين مصرف کنندگان، برنامه ريزان و سياست گذاران
تامين نيازهاي آبي اکوسيستم هاي آبي در هنگام تخصيص منابع آب
تکميل سامانه هاي اطالعاتي و اطالع رساني حفاظت کمي و کيفي منابع آب



(  Ecosystem Approach)نگرش اکوسيستمي-3
چالشهاي فراروي مديريت منابع آب ايران در راستاي نيل به-3-6

اهداف مديريت اکوسيستمي

آبندهکنتامينمنابعطبيعيوتوانظرفيتازفراترشهريجمعيتسريعافزايش•
درمحيطيزيستهايجنبهوآبياکوسيستمهايتعادلحفظرفتندستازخطر

آبمنابعازبرداريوبهرهتوسعهطرحهاي
جنبه هايبهتوجهباآبريزحوضه هايازيكهردرآبذاتيارزشنبودنمشخص

طبيعيشرايطوزيست محيطي
آبريزهايحوضهسطحدرآبمنابعبه هم پيوستهمديريتتحققدرضعف
آبومصرفتامينبينتوازنعدم
خشکسالي،اقليمتغييرنظيرواجتماعيطبيعيبحرانهايبامقابلهبرايآمادگيعدم

...وزلزلهبراثرآبرسانيشبکهتخريبو
آببعمناآلودگيکاهشجهتونظارتيکنترلي،پيشگيرانهمکانيزمهايدرضعف
آبمنابعازبهينهبهره برداريوحفاظتدرمردميمشارکتجلبمکانيزمهايضعف



آب چگونه و با چه روشي مي توان در مديريت به هم پيوسته منابع-4
رويکرد اکوسيستمي را وارد نمود؟

آبمنابعپيوستههمبهمديريتدر
مولفه هايبينتعادلمي بايستي
اکولوژيكواقتصادياجتماعي،

بامولفهسهاينوگرددبرقرار
.شوندهمگرايکديگر

اهداف اقتصادي

اهداف اجتماعي اهداف اكولوژيكي



آب چگونه و با چه روشي مي توان در مديريت به هم پيوسته منابع-4
رويکرد اکوسيستمي را وارد نمود؟

شورهاککليبرنامه ريزي هايدرکهاستامکان پذيرصورتيدرفوق،اهدافسهبينهمگرايي
ندمانآببهنيمه خشكوخشكکشورهايدرآبمنابعمديريتبرنامه ريزي هايدربه ويژه

يطشراحفظهمچونمسائليبهکهاستصورتايندرتنهاشود،دادهبهاتجاريکاالييك
.شدخواهدتوجهآبمنابعبودنبه هم پيوستهومصارفاولويت بنديدست،پايين



آب چگونه و با چه روشي مي توان در مديريت به هم پيوسته منابع-4
رويکرد اکوسيستمي را وارد نمود؟

جوامعآبتامين

برايتربهشرايطايجاد)نمودتوجهمردمبرايمطمئنآبتامينبهمي بايستي
شدخواهند2015سالتابهداشتيسرويس هايوآبکمبوددچارکهجمعيتي

(مي باشدهزارهتوسعهاهدافازيکيکه



آب چگونه و با چه روشي مي توان در مديريت به هم پيوسته منابع-4
رويکرد اکوسيستمي را وارد نمود؟

غذاتوليدبرايمطمئنآبتامين

غذا،بهنيازافزايشآنتبعبهوجمعيتافزونروزافزايشبهتوجهبا
سال25برايدرصد20تا15حدوداضافيآببهنيازکهمي شودپيش بيني

برايآببرداشتدرصد90حاضرحالدرکهحاليستدراين. باشدآينده
سايروکشاورزيبينجديتعارضباعثمطلباين.استکشاورزيمصارف
مديريتکمكبهمي بايستيکهباشدزيست محيطيوبشريمصارف

ر،بهتکارآييمانندراهکارهايطريقازمعضلاينازآبمنابعبه هم پيوسته
بخش هايبينآبعادالنهتقسيمومصرفمديريتوآبمنابعازحفاظت
وبازيافتافزايشکناردرموارداينتمامي.نمودجلوگيريمصرفمختلف
.مي باشندجديدمنبعيكعنوانبهپساب هاازمجدداستفاده



آب چگونه و با چه روشي مي توان در مديريت به هم پيوسته منابع-4
رويکرد اکوسيستمي را وارد نمود؟

زيست محيطيمنافعوزيستمحيطحفظ

ااعطبهره بردارانبهرااقتصاديمنافعازوسيعيطيفآبيمحيط زيست
نموورشدووحشحياتبرايمناسبيمکانمي توانندزيستگاه هااين.مي کند

. کندميپيدابهترينمودتاالبهادربويژهمسئلهاين.باشندنباتيگونه هاي
سطحاتنوسانوفصليبه شکلبه خصوصآبجريانبهبستگيمحيط زيست

تمديري.مي شودتهديدپايينکيفيتباآبجانبازديگرطرفازوداردآب
ينتضمرامحيط زيستحفظکهگيردصورتبه گونه ايبايدخاكوآبمنابع
دردبايمديريتيتصميم هايبعددرچهوتوسعهبعددرچهموضوعاين.نمايد

بهتوجهابمحيط زيستحفظبهآبمنابعبه هم پيوستهمديريت.شودگرفتهنظر
.مي کندکمكانسانبرايپايدارتوسعهدرآنارزشوجايگاه



آب چگونه و با چه روشي مي توان در مديريت به هم پيوسته منابع-4
رويکرد اکوسيستمي را وارد نمود؟

ريسكمديريت

اثردرخواهاقليمي،منشاباخواهزيرزميني،آبمنابعورودخانه ايجريان هايدربي ثباتي
ردمي تواندحوادثيچنين.مي دهدافزايشراسيالبوخشکساليوقوعاحتمالمديريت،سؤ

سيستم هايبهوپي داشتهدرراانسانيميرومرگهمچونناگوارياثراتوسيع،مقياس
.نمايدواردآسيبزيست محيطيواجتماعياقتصادي،

توسعهربراخودخاصتاثيربلندمدت،سرمايه گذاريبهنيازبه دليلنيزاقتصاديريسك هاي
.دارداکوسيستم هانيزوآبمنابعپايدار

باشدميهااکوسيستمبرتاثيرگذارهايريسكازيکينيزسياسيثباتعدم.

يه برنامه به همين دليل در مديريت به هم پيوسته منابع آب مي بايستي مديريت ريسك و ته
.به منظور آمادگي براي کليه موارد مذکور صورت پذيرد



آب چگونه و با چه روشي مي توان در مديريت به هم پيوسته منابع-4
رويکرد اکوسيستمي را وارد نمود؟

مردميمشارکتجلبمکانيزم هايافزايش
:طريقاز

ورمنظبهسطوحکليهدرسياست گذارانوبرنامه ريزانمصرف کنندگان،ميانمشارکتيرويکردايجاد
.آبمنابعتوسعهومديريت

ملهجازگيريتصميمفرآيندهايدرآنهانمودندخيلطريقازذينفعانکليهبينواقعيمشارکتايجاد
گذاريسرمايهنحوهدرگيريتصميم

نظورمبهمدتبلندهايمعاهدهوهاتوافقبهبخشيدناعتبارمنظوربهبويژهايمنسياسيفضايايجاد
آنهامديريتوهااکوسيستمحفظ
ديگررويبربخشيفعاليت هايتاثيردادنقرارتوجهموردمسئوليت،پذيرشمشارکت،ايجاد

محيط زيستومصرف کنندگان
شتربيهرچهمشارکتمنظوربهجامعهحاشيه ايگروههايسايروزنانمياندربه ويژهظرفيتوفرصتخلق
درآنهاتواناييوظرفيتبايدبلکهنيست،هدفشدهراندهحاشيهبهگروههاياينبرايمشارکتفرصتايجاد)

(.يابدافزايشمشارکت
ممکنسطحپايين ترينبهگيريتصميممرحلهاززداييتمرکز
رايبآبکارآمدترمصرفدراحتماليتغييراتدرمشارکتمنظوربهرسانياطالعوتفهيمسازي،فرهنگ

.پايدارتوسعهاهدافبهنيل



آب چگونه و با چه روشي مي توان در مديريت به هم پيوسته منابع-4
رويکرد اکوسيستمي را وارد نمود؟

اقتصاديکاالييكعنوانبهآب
ويساز.باشدمينيزاقتصاديکاالييكاست،اکولوژيكواجتماعيمهمپايهيكآبکههمانگونه

.باشدمياکولوژيكواجتماعياهدافبهرسيدنبرايمهميراهاقتصاديديدگاهباآبمديريتديگر
بازودبنشدهمشخصآبارزشکهحقيقتاينبهآبمنابعمديريتدرگذشتهناکامي هايازبسياري

.مي گردد
استحصولقابلذيلمزاياياقتصاديکاالييكعنوانبهآببهنگرشتغييربا:

منصفانه تروموثرترمصرف-1
آبمنابعازنگهداريوحفاظتبهترغيب-2
آبمنابعکيفيتحفظ-3
آبياکوسيستم هايازحفاظت-4
اکوسيستمبهمناسبحقابهتخصيص-5

ظور پس معامله آب مانند يك کاالي اقتصادي وسيله مهمي براي تصميم گيرندگان به من
اي آبي تخصيص آب بين بخش هاي مختلف و بين مصرف کنندگان مختلف از جمله اکوسيستم ه

مانند )اين موضوع به ويژه در زماني که تامين آب بيشتر، امکان پذير نيست. ارزشمند مي باشد
.، مهمتر جلوه مي کند(مواقع بحران و خشکسالي



جمع بندي و نتيجه گيري-5

اما.هستندجامعهدرمثبتاثراتوفوايددارايآن،بندي هاياولويتطبقبرآبمصارفانواعهمهتقريبا
دبوضعيتازناشيانگيزهوجودعدمياوقوانينومقرراتوجودعدممديريت،ضعيفشيوه هايبدليلگاهي

.مي يابندبيشترينمودمصارفاينسؤآثارآب، برحاکميت
بود،شدهواقعمظلومسنتيروشبهآبمنابعتخصيصدرحدوديتاکهخود،آبينيازهايدرمحيط زيست

.گرديدخواهدمنتفعآبمنابعبه هم پيوستهرويکرددر
آگاهيتاکندکمكاکوسيستم هامديريتومحيط زيستبخشبهمي تواندآبمنابعبه هم پيوستهمديريت

آنبابطمرتاکوسيستم هايومحيط زيستکننددركبتوانندآنهاورفتهباالآبمصرف کنندگانسايرعمومي
آبمنابعبه هم پيوستهمديريتبرايجديديچارچوبهاياکوسيستمي،رويکرد.مي سازدمنتفعنيزراآنهاچگونه
.داردآبمديريتبهسيستماتيكنگاهبهبيشترتوجهازنشانکهمي کندترسيم

دگي هاآلوکنترل،(فرسايشوکنترلخاكازمحافظتجنگلها،احيايمانند)آبريزحوضهباالدستحفاظت
ازنيموردبهينهجريانتعيينو(زيرزمينيآبازحفاظتونقطه ايغيرونقطه ايآلودگي هايکاهشمانند)

.مي باشدسيستماتيكديدگاه هاياينجملهازآبيهاياکوسيستمومحيط زيست

رويکرد مديريت به هم پيوسته منابع آب امکان معرفي گزينه اي را که در آن رقابت 
رد مشترك مصرف کنندگان و تضاد ذينفعان، به يك همکاري متقابل براي دستيابي به نظرات و عملک

.منتهي  شود را فراهم خواهد کرد



با تشکر از توجه حضار محترم



توسعه صنایع و معادن و
مدیریت اکوسيستم

:ارائه كننده
مجتبي حبيبي نژاد

كارشناس ارشد مهندسي عمران محيط زيست
مديريت محيط زيست، بهداشت و ايمني 

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
E-mail: mojhabibi@yahoo.com

االبهاي ايرانكاربرد رويكرد اكوسيستمي در مديريت مناطق حفاظت شده ت

بسمه تعالی



جايگاه صنعت و معدن در مديريت اكوسيستمي

مديريتدراثرگذارمهمعواملازيکيعنوانبهمعادنوصنايع
.باشندميمطرحاكوسيستمي

كردنلحاظهمچنينواجتماعيانتخابمسالهاهميتبهباتوجه
وصنايعقيممستتاثيراتواكوسيستميمديريتدراقتصاديديدگاههاي

اكوسيستميمديريتدرمعادنوصنايعاهميتموارد،اينبرمعادن
.شودميدوچندان

تاثيراتومطلوبتاثيراتدسته2بهتوانميرامعادنوصنايعتاثيرات
.كردبنديدستهنامطلوب

حداكثرمطلوبتاثيراتكهاستبراينتالشاكوسيستميمديريتدر
.يابدكاهشحداقلبهنامطلوبتاثيراتوشده



هت  باتوجه به اهميت موضوع فقر زدايي كه بعنوان ماموريتي مهم در ج
حسوب مي گردد دستيابي به توسعه پايدار ومقابله با تخريب محيط زيست م

.  جايگاه بخش صنعت و معدن در توسعه انکار ناپذير مي نمايد
 دسته كلي خالصه  3تاثيرات نامطلوب صنعت و معدن برمحيط زيست را در

:نمود
تخريب
مصرف منابع
انتشار آلودگي

جايگاه صنعت و معدن در مديريت 
اكوسيستمي



ابزارهاي صنعت و معدن براي 
مشاركت درمديريت اكوسيستمي 

رزيهايدورهبهتوانميرامعدنيياوصنعتيواحديکحياتچرخه
:كردبنديدسته
طراحيومکانيابي،اكتشاف
اجراوساخت
برداريبهره
شدنبسته

برراوانيفتاثيراتنيزآنهامحصوالتمعدني،وصنعتيواحدهايبرعالوه
.دارنداكوسيستم



طراحيواكتشافمکانيابي،مرحله:
محيطيزيستاثراتارزيابي(EIA)

وبنامطلاثراتكاهشدرجهتمعدنوصنعتبخشبرايموجودابزارمهمترين
.استمرحلهايندرمحيطيزيستاثراتارزيابياكوسيستمبر

:شودميدادهپاسخسوال2بهمحيطيزيستاثراتدرارزيابي
صادياقنوفرهنگي،اجتماعيمحيطي،زيستموجودشرايطبهباتوجهآيا-1

دارد؟توجيهيپروژهانجام
راتتاثيكمترينفنيومکانيهايگزينهكدامتوجيهوجوددرصورت-2

دارد؟رامطلوبتاثيراتبيشترينونامطلوب

ابزارهاي صنعت و معدن براي 
مشاركت درمديريت اكوسيستمي 



محيطيزيستريسکارزيابي(ERA)

راتخطارزيابيمعدنوصنعتبخشدرموجودابزارهايازديگريکي
.واحدهاستفعاليتوايجادازحاصلمحيطيزيست

تمالاحواندازهوشدتمحاسبهممکن،خطراتبررسيبامطالعاتدراين
ازروشهاياستفادهباخطرخصوصياتوتماسميزانخطر،بروز

واحدايجادخطراتFMEAياFTAياHazop:جملهازمختلف
.نمايدميبينيپيشراعموميبهداشتوزيستمحيطبرايمربوطه

ابزارهاي صنعت و معدن براي 
مشاركت درمديريت اكوسيستمي 



مرحله ساخت و اجرا:
دني كه مهمترين ابزار بخش صنعت و معدن براي مرحله ساخت و اجراي واحد صنعتي و مع

.مي باشدHSE-PLANمعموال توسط پيمانکاران انجام مي شود استفاده از سيستم 
سننت در ايننن سيسننتم پيمانکننار مو ننف اسننت نسننبت بننه شناسننايي كليننه جنبننه هنناي زي      

و ( Health hazards)، خطننرات بهداشننتي(Environmental aspects)محيطنني
فنع  فعاليتهاي خود اقدام نموده و تمهيداتي كه بنراي ر ( Safety risks)ريسکهاي ايمني

.ارائه نمايدPlanآنها انديشيده است در چارچوب يک 
HSE-PLAN نف بنه   از تعهدات پيمانکار بوده و ضميمه پيمان مي گردد و پيمانکنار مو 

.رعايت كليه موارد مندرج مي باشد

ابزارهاي صنعت و معدن براي 
مشاركت درمديريت اكوسيستمي 



برداريبهرهمرحله
زيستمديريتسيستمايجادبرداري،بهرهزماندرمعادنوصنايعابزارمهمترين

.استEMSمحيطي
سازمانکيكهاقداماتيمجموعهازعبارتستمحيطيزيستمديريتسيستميک

2بهاتدهدميانجامخودفعاليتهايمحيطيزيستهايجنبهبرمديريتبراي
:كندپيدادستيابياساسيآرمان
مقرراتوقوانينازتبعيت
مستمربهبود

يستمساستقراربرايمختلفياستانداردهايدنيادرموضوعاهميتبهتوجهبا
تاندارداسآنهامهمترينكهاستشدهتدوينواحديکدرمحيطيزيستمديريت

ISO14001استانداردوEMASمعموالاستانداردهااينهمهاصولباشدمي
.داردقرار(اصالحياقدامبررسي،اجرا،ريزي،برنامه)دمينگچرخهبراساس

ابزارهاي صنعت و معدن براي 
مشاركت درمديريت اكوسيستمي 



پاكترتوليدرويکرد(CP)
كاهشضمنتاشودميتالشموجودفناوريهاياصالحبارويکرددراين

كاستهصنعتيواحدتوليديهايآلودگيميزانازاوليه،منابعمصرف
وافت،بازيآلودگي،ازپيشگيريشاملمعموالاصالحيروشهايشود

باشدميخطانتهايدرتصفيه
(GP)سبزوريبهرهرويکرد-

باشدميجذاببسيارتوسعهدرحالكشورهايبرايكهرويکرددراين
فزايشاكناردرآلودگيتوليدكاهشهمچنينومنابعمصرفكاهش
.گيردميقرارنظرمداقتصاديسودافزايشووريبهره

ابزارهاي صنعت و معدن براي 
مشاركت درمديريت اكوسيستمي 



هزينه
و سطح
تالش
الزم

تغيير فرآيند و تجهيزات

روشهای بهبود

هزينه و سطح تالش الزم بازاي روشهاي بهبود

طراحی برای محيط زيست

تغيير مواد اوليه

حفاظت از منابع

بازيافت  و استفاده مجدد

بهبود روشهای اجرائی

خانه داری 

ابزارهاي صنعت و معدن براي 
مشاركت درمديريت اكوسيستمي 



واحدشدنبستهزمان
درعدنيموصنعتيواحدهايشدنبستهبرايسيستميرويکرديدنيادرامروزه

Closureآنبهكهاستشدهگرفتهنظر Planningاين.گرددمياطالق
معادنبرايابتدادرگرديدمطرح90دههاوايلو80دههدراواخركهرويکرد
استفادهنيزمتروکصنعتيواحدهايبرايامروزهاماگرفتميقراراستفادهمورد

.گرددميتوصيهآناز
اجرايوراحيطدرذينفعطرفهايكليهنظراتازاستفادهرويکردايناصليفلسفه

فعاليتهانامطلوباثراترساندنحداقلبهضمنتاباشدميصنعتومعدنفعاليت
فعاليتناشياجتماعيواقتصاديرونقآن،ازپسوواحدفعالعمرزماندر

.يابدادامهآنشدنبستهازپسواحد

ابزارهاي صنعت و معدن براي 
مشاركت درمديريت اكوسيستمي 



محصوالت
نيزآنهامحصوالتزيست،محيطبرمعدنيوصنعتيواحدهايتاثيراتبرعالوه

مناطقدرروزهامكهپسماندهاييانبوه.باشندتاثيرگذاراكوسيستمبرميتوانند
برواهيگاندشدهتلنبارتاالبها،مجاورتجملهازمحيطي،زيستحساسمختلف

ازبرخيبدانيمكهشودميدوچندانزمانيموضوعاهميت.باشندميمدعااين
وانندتميياودارندزيستمحيطبرايحادخطراتموادايندهندهتشکيلاجزاي

.نمايندمداخلهطبيعيسازوكارهايدر
شدهيبينپيشصنعتدرمواداينازناشيخطراتكاهشبرايابزارهاييامروزه

LifeهمچنينوEcolablingبهتوانميجملهآنازكهاست Cycle

assessmentريسجهانياستانداردهايكهروشهااينازاستفادهبا.كرداشاره
ISO14020وISO14040اجرابهسيستميبصورتتاشدهتدوينآنهابراي

اقدامنيزعصنايمحصوالتازناشيخطراتكاهشبهنسبتميتوانشود،گذاشته
.نمود

ابزارهاي صنعت و معدن براي 
مشاركت درمديريت اكوسيستمي 



چالشهاي عمده بخش صنعت و معدن 
براي مشاركت در مديريت اكوسيستمي

ت در عمده ترين چالشهايي كه بخش صنعت و معدن براي مشارك
:شدمديريت اكوسيستمي با آن مواجه است به شرح زير مي با

وليان  عدم وجود زبان مشترک وتعامل بين متوليان صنعت و معدن و مت
مديريت اكوسيستمي

نهاعدم شناخت صحيح از صنعت، معدن و اكوسيستم و كار كردهاي آ
نترلي در نبود شناخت كافي از تواناييهاي مربوط به هريک از ابزارهاي ك

بخش صنايع و معادن
و عدم وجود زيرساخت هاي الزم براي تصميم گيري در بخش صنعت

....(نظير طرح هاي آمايش سرزمين، اطالعات پايه اي و)معدن 
و معدنينبود مشاركت خردمندانه اجتماعي در تصميم گيري هاي صنعتي



ادامه....
جايگزيني جريان محوري با دانش محوري  در تصميم گيري
نه هاي  نبود ديدگاه جامع اقتصادي در برآورد ميزان منابع موجود و هزي

طرحها  
  عدم وجوداطالع رساني كافي و شفاف در مورد مقررات و ضوابط

وسيستميمربوط به فعاليتهاي صنعتي و معدني درچارچوب مديريت اك
ان را وجود قوانيني كه به نام حفا ت از محيط زيست، آلوده كنندگ

انون نظير ق)براي ادامه آلودگي به جاي كنترل آن تشويق مي كند
(تجميع عوارض

چالشهاي عمده بخش صنعت و معدن 
براي مشاركت در مديريت اكوسيستمي



ودپيشنهاداتي براي بهبود وضع موج
يستمي براي تشکيل كارگروههاي مشترک صنعتي و معدني با متوليان مديريت اكوس

ايجاد تعامل بيشتر
ش حمايت متوليان مديريت اكوسيستمي از واحدهاي محيط زيست موجود در بخ

صنعت و معدن و افزايش سطح روابط موجود
ا استفاده تالش در جهت به روز آوري و بهبود مستمر قوانين و مقررات زيست محيطي ب

از پايش عملکرد اين مقررات و بازخوردهاي حاصله
ي تالش و هماهنگي به منظور تکميل اطالعات پايه اي الزم براي تصميم گير
م وجلب اطالع رساني صحيح در مورد مسايل مربوط به مديريت اكوسيستمي به مرد

كمکهاي فکري گروههاي مردمي در تصميم گيري ها 
اطالع رساني مستمر و شفاف در مورد قوانين و مقررات و محدوديتها
ت و معدن اطالع رساني شفاف و موثر در مورد فرصتهايي  كه مي تواند به بخش صنع

.در جهت بهبود وضع موجود كمک كند



از توجه شما 
سپاسگزارم



مديريت زيست بومي
تياجتماعي، محيط زيس-تحليل اقتصادي

...نهادي،

حميد فراهاني راد
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تيالگوهاي توسعه و چارچوبهاي تحليلي محيط زيس

 (زيستي)الگوي سنتي

ارزيابي اثرات محيط زيست

محيط زيست و توسعه

هاي فرايندهاي اكولوژيك و نهاد
اجتماعي

محيط زيست با توسعه

رشد  اقتصادي
 (سالمتي)رشد اجتماعي
توسعه فرهنگي
  توسعه سياسي
مالحظات محيط زيست

توسعه پايدار

توسعه با محيط زيست



اقتصاد اجتماعی

(خانواده)
حکومت آموزش دین  علم 

فـــرهنـــگ 

-كشور)فضا 
...(شهر–منطقه 

جــــــا مــــــعـــه و محيط زيست 

افراد و گروه ها 

محـــــــــــيط زيســــــــــــــــــت



اجتماعي

محيط زيست اقتصادي

چارچوب اوليه رويكرد توسعه پايدار براي  حفاظت محيط زيست



استانی

ایمنطقه

ملی

احتماع
ی

اقتصاد

ی

محيط 
زيست

يمديريت زيست بومتوسعه پايدار براي چارچوب رويكرد جديد 

ارزش های 
فرهنگی

خط مشی 
ها

ترتیبات نهادی و مديريتی

صلح و امنیت



رويكرد توسعه پايدار و مديريت زيست بومي

نه به عنوان يك امر شايع

  كل نگري و يكپارچگي

توسعه و حفاظت



تحليل واقعيت پيچيده

 قتصادي،  ا)مداخله هدايت گرايانه در فرايندهاي = مديريت زيست بومي
اري  محدوده مورد نظر براي برقر...( اجتماعي، نهادي، محيط زيستي،

تعادل پايدار
 ميان عوامل روابط علت و معلوليمداخله هدايت گرايانه مستلزم شناخت

(علتها)براي شناخت تحليلي 
تك علت، ساده كردن روابط، : عادت فرهنگي ما.....
ه چيدن آنهاشيو....(+ اجتماعي، اقتصادي)نياز به رويكرد چند جانبه نگر



شيوه پيشنهادي

“تحليل علت ريشه اي”

Root  Cause Analysis

تحليل زنجيره علي

Causal Chain Analysis



(درخت مشكالت)تحليل علت ريشه اي

جمعيت گونه اي رو به كاهش گذارده است، دليل آن چيست؟

كاهش جمعيت گونه

كمبود غذا شكار غير مجاز

ضعف مديريت  معيشت 

آگاهي 

مشكل

علل بالفصل

علل مياني

تغيير اقليمعلل ريشه اي



كاهش جمعيت
ماهي

يت افزايش فعالمحدوديت معيشت
ماهيگيري اقتصادي

دموگرافيك
حكمراني

تغيير فناوريت يتدارک زيربناي فناوري
حكمراني

كلنيروي رانش                                  علت مياني                             علت بالفصل                        مش



چند نكته

علت ريشه اي چيست؟
ي مشكل(ها)تعريف كردن و تاكيد گذاردن بر علت -
ي دهديا كنترل گردد، مشكل مجدداً رخ نم/اگر اين علت حذف شود و-

منشا استفاده از تحليل علت ريشه اي
توليد كااليي-
برنامه هاي فضايي-
مهندسي   -

نسبتاً جديد در بهداشت-



چند نكته
در موضوعات پيچيده، تحليل علت ريشه اي با دشواري

 را پيدا كنيد، مي توانيد راه حل را دريابيد( ها)اگر بتوانيد علت

 اعمال و شرايط: هر معلول حداقل داراي دو علت

 ،تعداد نا محدود علل براي هر حادثه

محدود مي شود فقط با فقدان دانش ما

علل مهم مد نظر است

تيمهدف نهايي يافتن علت ريشه اي واقعه اي است كه در جهت حذف آن هس

را نيابيد،  قسمت مشكل تحليل علت ريشه اي اينست كه اگر علت ريشه اي
مجدداً رخ مي دهد



مشكل چيست؟

انحراف از يك الزام يا انتظار

 با آنچه كه بايد باشد( واقع)تفاوت آنچه كه هست
رويداد، شرايط يا گرايش عملكرد نا مطلوب

اهميت تعريف مشكل:
ت كوشش ها مشكلي كه به درستي تعريف نشود ممكن اس

نجر كندبراي رسيدن به راه حل صحيح را به شكست م



معيارهاي تعريف خوب مشكل 

تمركز بر فاصله هست و بايد

ه چرا درست  بيان اينكه چه چيزي نادرست است نه اينك. بيان معلول
نيستند

(هر چند وقت، چقدر، چه موقع)قابل اندازه گيري

  مشكل در حالت مثبت بيان مي شود

 داينها به راه حل اشاره دارن. خودداري شود"نبود"و "عدم"از واژه .
(نبود اعتبار، فقدان مديريت نوين) 

ده تاالب چگونه لطمه خور. اهميت معلول را برجسته مي كند
(چرا مربوط به مرحله بعد است)است



واقعيت هاي توصيفي مشكل

پرسش هاموضوعات

چه عناصر و فرايند هايي مسئله دارند؟چه چيزي
چه تفاوتي در آنها پيدا شده است؟

ويژگي ها چه هستند؟

در ارتباط با اين موضوع قرار مي... چه افراد و گروههايي،  اداراتچه كسي
گيرند

چه موقعي مشكل بروز كرده است؟چه موقعي
مواقع حداكثر و حداقل

الگوي زماني؟

در كدام قسمت منطقه  كجا
كجا ها بيشتر، كجاها كمتر

چگونه تحت تاثير واقع شدهچگونه
مرگ و مير، آتش گرفتن ، تخريب، فرسايش

گستردگيچقدر



گام هاي بعدي

جمع آوري دادهها

ثبت دادهها

 وانع كنترل،  تحليل وظايف، تحليل تغيير، تحليل م) روشها–تحليل
مصاحبه....



RCAبررسي مشكل تاالب ؟ با روش 

  تعريف مشكل
..
شناسايي عناصر و روابط اجتماعي، اقتصاديٍ، نهادي....
.....
  هر گروه يك تاالب مشخص
بررسي و ارايه مطلب

تشكيل گروهها



با تشكر از توجه تان



مديريت زيست بومي تاالبها
توانمند سازي دست اندركاران

حميد فراهاني راد
1386تير 



چرا مشاركت؟

توسعه سياسي

توسعه فرهنگي

توسعه اجتماعي

افزايش آگاهي

توسعه جامعه مدني

افزايش نقش و اثر

گروه هاي 

اجتماعي



دست اندركاران چه كساني هستند؟

ورد دست اندركار، شخص، گروه، يا نهادي است كه در اجراي موضوع م
اثرگذار، اثرپذير يا هردو است

ندگان، و اين تعريف شامل نفع بران با هدف و واسطه ها، برندگان و باز
يا از آن كنار آنهايي مي شود كه در فرايند تصميم گيري قرار گرفته اند

گزارده شده اند



تعريف دست اندركاران

در هر (Stakeholders)شناسايي و درگير كردن دست اندركاران
فعاليت يكي از اقدامات اصلي مي باشد

بي اثري آنها  فقدان چنين عاملي در فعاليتهاي  توسعه اي به كم اثري يا
منجر مي شود

ز ابتدا  براي پيشبرد اقدامات توسعه اي ضروريست دست اندركاران ا
مورد شناسايي و مشاركت قرار گيرند



انواع دست اندركاران
تمامي اثر گذاران بر و اثر  primary ))دست اندركاران اوليه 

پذيران از اجراي موضوع، خواه منتفع يا متضرر

داراي نقش ميانجي  ( =   Secondary)دست اندركاران ثانويه 
هستند و اثر مهم بر اجراي موضوع  

ته باشند يا مي توانند اثر مهمي بر پروژه داش= دست اندركاران كليدي 
مهمترين نقش در تحقق اهداف

ثانويه ممكن  توجه به اين نكته ضروريست كه دست اندر كاران اوليه و
.است در زمره دست اندركاران كليدي هم قرار گيرند



تحليل دست اندركاران معطوف به اهداف زير است

شناسايي و تعريف خصوصيات دست اندركاران كليدي

شته باشند كه آنها ممكن است بر نتايج پروژه اثر داشيوه اي ارزيابي
يااز نتايج آن متاثر شوند

لقوه يا دست اندركاران، شامل ارزيابي تضاد هاي باروابط مياندرک 
بالفعل منافع و انتظارات ميان دست اندركاران

.ننددست اندركاران مختلف كه مشاركت مي كارزيابي ظرفيت

نفوذ و اهميت دست اندركاران



مشاركت دست اندركاران

مشاركت دست اندركاران، فرايندي است كه از طريق آن، دست  
عدي كه  اندركاران نقش فعالي را در تصميم گيري و در فعاليت هاي ب

آنها راتحت تاثير قرار مي دهد به اجرا مي گذارند

تي،  دول)در طراحي چارچوب پروژه، ضروريست دست اندركاران اصلي 
:ددر فعاليت هاي زير درگير شون...(جامعه محلي، بخش خصوصي

توافق بر سر اهداف، ستانده هاو فعاليت ها
شناسايي شاخصها براي اندازه گيري پيشرفت

تفاوتي توجه شود كه دست اندركاران مختلف ممكن است شاخص هاي م
بايد لذا. اين موضوع در مورد شاخص هاي هدف مهمتر است. برگزينند

.هماهنگي ميان آنها برقرار شود



چگونه تحليل دست اندركاران انجام مي شود؟

:تحليل دست اندركاران چند مرحله مي بايست انجام شود
تهيه جدول دست اندركاران. 1
قدرت ارزيابي اهميت هر يك از دست اندركاران براي موفقيت پروژه و.  2

نفوذ آنها/ 

دشناسايي مخاطرات و مفروضاتي كه بر موفقيت پروژه اثر دارن. 3



تهيه جدول دست اندركاران. 1

شناسايي و فهرست تمامي دست اندركاران بالقوه
 ت دست  ممكن اس. در رابطه با پروژه( آشكار و نهان)شناسايي منافع

اندركاري داراي چند  منفعت باشد 
  ارزيابي اثرات احتمالي پروژه بر هر يك از منافع هر دست

(مثبت، منفي، ناشناخته)اندركار
اران در تامين تعيين اولويت نسبي كه پروژه به هر يك از دست اندرك

.منافع آنها مي دهد
اولويت باال = 1
اولويت متوسط= 2
اولويت پايين  = 3



پرسش هايي در باره منافع دست اندركاران

هاني باشد يا تعريف منافع دست اندركاران ممكن است دشوار شود، اگر پن
در تناقض با اهداف اعالم شده سازمانها باشد

ناسايي منافع را مي توان با استفاده از پرسشهايي هم چون موارد زير ش
:كرد

انتظارات دست اندركار از  پروژه چيست؟-
منافع احتمالي دست اندركار چه ميباشد؟-
اب ورزد؟دست اندر كار چه منابعي را مايل است تعهد نمايد يا از آن اجتن-
دست اندركار چه منافع ديگري دارد كه با پروژه در تضاد است؟-
اين دست اندركار، ديگر دست اندركاران را چگونه مي بيند؟-



عاولويت نسبي منافاثرات بالقوه پروژه  منافعنوع دست اندر كار

دست اندر کاران اصلی

سازمان جنگلها و مراتع 
-.......

اقدامات پيشگيرانه -

+مثبت -

+مثبت -

-1

-2

بخش بهره برداری وزارت 

جهاد کشاورزی

دست اندر کاران اوليه

...

...

دست اندرکاران ثانويه

سازمان مديريت و برنامه 

ريزی 

تامين اعتبار-

تاييد سياستها و اقدامات-

+مثبت -

+مثبت -

-1

-3

...

بررسي دست اندركاران به تفكيك منافع، اثرات بالقوه پروژه و اولويت نسبي منافع آنها



دست اندركاران"نفوذ و اهميت"ارزيابي 

ستند يا براي قابل توجه هنفوذدست اندركاران كليدي آنهايي هستند كه داراي 
.  مي باشندمهمموفقيت پروژه 

.  به اين موضوع اشاره دارد كه يك دست اندركار چقدر قوي استنفوذ-
نافعشان براي به دست اندركاراني اشاره دارد كه مشكالتشان، نيازهايشان و ممهم-

مي پروژه با اولويت است و براي موفقيت پروژه اين نوع دست اندركاران
.بايست بنحو موثري ياري شوند

تلفي  ، دست اندركاران را مي توان به گروه هاي مخنفوذ و اهميتبا تركيب 
كه نياز به اين طبقه بندي در شناسايي فرضيات و مخاطرات. طبقه بندي نمود

.  مديريت آنها نيز است، كمك مي كند

.شوددست اندركاران از جدول زير استفاده مينفوذ و اهميتبراي تحليل 



طبقه بندي دست اندركاران برحسب نفوذ و اهميت آنها

كم 
اهميت

کم نفوذ

با اهميت 
زياد

پر نفوذ



پرسش ها

در طرح شما، تركيب دست اندركاران چگونه است؟
دست اندركاران كليدي
 دست اندركاران اوليه
دست اندركاران ثانويه

دست اندركاران دولتي
دست اندركاران بخش خصوصي
دست اندركاران دانشگاهي و پژوهشي
دست اندركاران سازمان هاي مردم نهاد
دست اندركاران جوامع محلي
  دست اندركاران منطقه اي و بين المللي



پرسش هاي مربوط به شناسايي دست اندر كاران

كند؟سازماني خط مشي و تصميمات مرتبط را اتخاذ مي/كدام وزارتخانه

كند؟سازماني خط مشي و تصميمات مرتبط را اتخاذ مي/كدام وزارتخانه

را دارد؟( پيشرو )سازماني نقش اصلي /كدام وزارتخانه

كدام مراجع منابع مالي را تامين مي كنند؟

كدام مراجع منابع فني را تامين مي كنند؟

مستقيم هستند؟( ذينفعان)چه كساني منفعت بران 



پرسش هاي مربوط به شناسايي دست اندر كاران

غيرمستقيم هستند؟( ذينفعان)چه كساني منفعت بران 

ست توجه  كداميك از دست اندركاران كه امكان اعالم نظر ندارند مي باي
خاص به آنها شود؟

اجراي طرح  عدم/چه كساني نماينده آنهايي هستند كه تحت تاثير اجرا 
قرار مي گيرند؟

چه كساني مسئوول اجراي طرح هستند؟

فت با طرح  سياسي هستند كه در حمايت از يا در مخال/آيا نيروي اجتماعي
اقدام نمايند؟



برنامه عمل براي مشاركت الزم دست اندركاران

......

......
.....

ظرفيت سازي



ظرفيت سازي چيست؟

تجربه چهار دهه فعاليت توسعه اي



توانايیتعريف 

افراد و سازمانها يا واحدهای سازمانی در انجام abilityتوانايی 
و پايدار کارها (efficiently)، کارآ( effectively)موثر

می باشد فرايند مستمرظرفیت حالت منفعل ندارد بلكه بخشی از يك
ابع انسانی در توسعه ظرفیت مننقش اساسی 

را انجام می دهندچارچوب کلی که در داخل آن سازمانها کارکردشان
در زمره مالحظات کلیدی در توسعه ظرفیت می باشد

از ارزيابی   بــــــــه  توانمند سازی



توانمند سازي براي مديريت زيست بومي

سطح سيستمي سطح سازماني سطح فردي دست اندركاران

مي ويژگي هاي سيست
الزم در بين دست 

اندركاران

ويژگي هاي سازماني
الزم در بين دست 

اندركاران

ويژگي هاي فردي 
الزم در بين دست 

اندركاران

دستگاه هاي دولتي

دانشگاهها،مراكز 
....  تحقيقاتي

جامعه محلي

........

بخش خصوصي



فرديابعاد ظرفيت 

(شامل شبكه های کوچك بین افراد)بعد مهم ظرفیت در سطح فردی است

دشامل افراد داخل سازمان و آنهايی است که اثر پذير از فعالیتها می شون

اين بخش از ارزيابی و توسعه ظرفیت بسیار اساسی است

:  شودارزيابی ظرفیت ها بر حسب کارکرد و روابط نسبت به سازمان انجام می
...اجرايی، مديريت، نظارت، اداری،

داردبستگیبه ظرفیت مديريتدوام ابتكارات ظرفیت سازیوموفقیت 

رتبط با ويژگی های شغلی، قرار داردکه م"اغلب ارزيابی در اين سطح مبتنی بر 
مهارت و کارکرد می شود 



ابعاد ظرفیت در سطح سازمان

ماموريت و راهبرد
ساختار و کفايت ها/فرهنگ

فرايند ها داخلی و خارجی نسبت به سازمان
منابع مالی

منابع اطالعاتی 
منابع انسانی

زيربنا



ابعاد ظرفيت در سطح سيستم

بعد سياستگذاري

مقررات/بعد قانون

بعد مديريت يا پاسخگويي

بعد منابع

بعد فرايند



فعاليت های 

پيش بينی

شده

ارزيابی از ظرفيت فردی در وضعيت

مطلوبموجود

پست 

ده تعريف ش

دسترسی بهتخصص

اطالعات

پست تعريف انگيزش

شده 

دسترسی به تخصص

اطالعات

انگيزش



فعاليت های

ی پيش بين

شده

ارزيابی ظرفيت سازمانی در وضعيت

مطلوبموجود

ماموری

ت 

هماهنساختار

گی 

منابع 

انسانی

منابع 

اطالعاتی 

منابع 

مالی 

ماموری

ت 

منابع هماهنگی ساختار 

انسانی

منابع 

اطالعا

تی 

منابع 

مالی 



فعاليت های

پيش بينی

شده

ارزيابی ظرفيت سيستمی در وضعيت

مطلوبموجود

عوامل 

اجتماع

ی 

عوام

ل 

سی

اسی

عوامل 

اقتصاد

ی

عوامل 

فناوری 

عوامل 

قانون و 

مقررات

عوامل 

محيط 

زيستی

عوامل 

اجتماعی

عوامل 

سياسی

عوامل 

اقتصادی

عوامل 

فناوری

عوامل 

قانون و

مقررات

عوامل 

محيط 

زيستی



پايش و ارزشيابي زنجيره نتايج

داده ها
كارشناسان-
ابزار و لوازم-

بودجه-

ستانده ها يا
(نتايج كوتاه مدت

(Output)

مطالعات انجام شده-
افراد آموزش ديده-
برنامه آمايش-
ظرفيت هاي الزم-

نتايج بلند مدت
(impact)

بهبود شرايط -
سالمتي

افزايش طول عمر-
فضاهاي توسعه --

يافته
تعادلهاي سرزميني-

نتايج ميان مدت
(outcome)

افزايش درآمد-
ايجاد شغل-
استقرار فعاليتها -

و جمعيت 



کار تمرینی



با تشکر از توجه شما



مشاركت جوامع و فرآیند مدیریت مردم محور 

مونا كنعانیان                       

مشاورملي بخش اقتصادي اجتماعي و جوامع محلي

طرح حفاظت از تاالبهاي ایران



جایگاه تفكرمردم محوردراصول اعتقادي ما

به راستي كه خداوند حال هیچ گروهي را دگرگون نسازد 

.مگرآنكه آنها خودشان  را تغییر دهند

11قرآن كریم ،سوره رعد،آیه 

در كارها با ...وازنشانه هاي مومنان این است كه 

.یكدیگرمشورت مي كنند

38قرآن كریم،سوره شورا،آیه 

واصول مدیریت مردمي كه در سخنان پیشوایان دیني ما به 
.آنها اشاره شده است



Sustainable development:  

Putting the last first.
(Chambers, ,1980

Institute of  development studies,University of  Sussex)

.براي توسعه پايدار آخري ها را اول قرار دهيد

(1980چمبرز،موسسه مطالعات توسعه،)



آخري ها چه وی ژگي دارند؟

• هر شكل محرومیت از خوب زیستن كه بستگي “یعني 

دارد 

• به فقدان درآمد مادي، مصرف، سطح پایین تحصیالت و

• سالمت، آسیب پذیري و بي دفاع بودن در برابر خطرات و 
«  تغییرات ،بي صدایي و بي قدرتي

(World Bank 2001) 



ه  عده اي از مردم جهان و كشور ما براي تامين بخش قابل مالحظه اي از معاششان ب
طح متوسط اكوسيستمهاي تاالبي وابسته اند و سطح معيشت اين مردم پايين تر از س

.  ملي به نظر مي رسد

به اهداف  پيوسته بر اين نكته تأكيد مي شود كه توجهدرسياستهاي بين المللي
و اجتماعي به همان اندازة مسايل زيست محيطي و پايداري در مديريت-اقتصادي

.كاربري عرصه هاي طبيعي ضروري است

معاش چگونه به مديريت تاالب مرتبط مي شود؟



:جنبه هاي مختلف وابستگي جامعه محلي به عرصه هاي طبيعي
كاالهاي حياتي-
كاالهاي فروشي-
درآمد حاصل از اشتغالزايي -

منافع غير مستقيم-

:سطوح رقابت براي بكارگيري يك منبع طبيعي 

بيـ رقابت بين گروههاي ذي نفع در بكارگيري منابع تاال
ـ رقابت بين حفاظت و انواع ديگر كاربريهاي اراضي   

ـ رقابت بين انواع مختلف حفاظت



تبيين واجراي يك برنامه درچالش هاي عمده
:مديريت پايدار تاالب متمركز بر مردم محلي

• تاالب-ـ فقدان اطالعات كاربردي در مورد روابط مردم محلي1

• ـ مناقشه و فقدان وضوح در مورد وضعيت مالكيت عرصه ها و محدوده هاي 2
منابع طبيعي 

• اجتماعي–طبيعت پوياي ذي نفعان و شرايط اقتصادي -3

با عوامل ملي و سياستگذاريها NRM ـ نياز به تلفيق 4

نارضايتي از نتايج تالشهاي توسعه-5



چه بايد كرد؟

مردم است –يك گام مهم به كاربردن رويكردهايي براي درک روابط تاالب 

كه در قالب آنها تنوع معاش محلي،

طبيعت پوياي دست اندر كاران تاالبها،

تاثير نهادها و ارگانها در تعديل دسترسي به تاالبها و

خرد   تاثير سياستگذاريهاي در سطح كالن برروي روابط تاالب مردم در سطح
.مشخص شود

در قالب  ” معاش پايدار” رهيافت
”مديريت مردم محور“رويكرد 



د؟كدام سازمانها رهيافت معيشت پايدار را به كار مي برن

:تشكلهاي غير دولتي بين المللي

CARE Save the Children

OXFAM ITDG (Intermediate Technology

Development Group)

:سازمانهاي دو جانبه

DANIDA SIDA

DFID

:سازمانهاي چند بعدي
UNDP FAO WFP IFAD

World Bank



آسیب 
پذیری 

ها و 
شوکها

داراییهای 
مردم محلی

سیاست 
ها،سازمانها 

و موسسات

شیوه های 
معاش مردم 

محلی

نتایج 
معیشتی

رهيافت معيشت پايدار



محورهاي اصلي رهیافت معاش پایدار 

.مبتني بر ديدگاهها ونيازهاي  مردم است -

تاكيد بر پايداري معاش در مقابل شوكها و تغييرات-

.توجه به پيچيدگي معاش كه شامل ابعاد و بخشهاي زيادي است-

.توجه به روابط بين سازمانها و بخشهاي مختلف

تاكيد بر ارتباط بين سطوح مختلف

.دتوجه به پويايي فاكتورهايي كه بردستاوردهاي  جامعه اثر مي گذارن

مبتني بر پتانسيلهاي مردم 



: داراييها

جامعه محلي

داراييهاي 
انساني

داراييهاي 
مالي

داراييهاي 
فيزيكي

داراييهاي
اجتماعي

داراييهاي
طبيعي

سواد -تغذیه   -سالمتي   -

توانایي -دانش ومهارت بومي  –

توانایي سازگارشدن-كاركردن  

آب و منابع آبزیان -زمین وتولید  -
درختان و محصوالت جنگلي–

غذاهاي طبیعي-حیلت وحش   –

خدمات زیست -تنوع زیستي    
محیطي

شبكه هاي محلي و جنس -

ارتباطات

قوانین وحمایتهاي عرفي -

روش مشاركت در تصمیم -

گیري ها

رهبري-

...زیرساختها-

ابزاروتكنولوژي        -

به ویژه ابزار و )
(تكنولوژي بومي

پس اندازها-

وام و قرض،رسمي و غیررسمي-

دستمزدها-



: آسيب پذيري ها

...شوكها-

يتغييرات فصل-

تغييرات كلي-

جامعه محلي

داراييهاي 
انساني

داراييهاي
طبيعي

داراييهاي
اجتماعي

داراييهاي 
فيزيكي

داراييهاي 
مالي



...شوكها-

يتغييرات فصل-

تغييرات كلي-

سياستها،

سازمانها  
وفرآيندها

جامعه محلي



...  فرآیند معاش پایدار كمك مي كند  

چه چیزي كار  مي كند؟                                          -

چه چیزي كار نمي كند ؟                                         -

- شبكه اي براي تشخیص بهترین روال كاري                  

-

تحول وانعطاف پذیري                                              

یادگیري از تجربیات                                                

شناخت و درک 
وضعيت فعلي

پايه اساسي براي تحليل ريشه ها و ارايه  
راهكارها



ايجادارتباط بين  
سطوح خرد تا كالن

وتتكيه بر نقاط ق

مردم محوري
يتمركز بر پايدار

كل نگري

مشاركت 

پويايي

مزاياي 
شيوه

معيشت پايدار



مردم محوري

ي  با نگاه كردن به زندگ-
.مردم آغاز مي شود

انتظارات و نيازهاي مردم 
را در مسير تصميم سازي

وبرنامه ريزي در نظر مي  
گيرد وبه آنها احترام مي  

.گذارد

برتاثيرتغييرات درزندگي

مردم متمركز مي شود

ت  برسياستهايي كه از مردم حماي
مي كند متمركز مي شود

با مردم كار مي كند
تا به خودشان كمك  

كنند



تمركزبر
پایداري

مقاومت به شوكها و  
استرسها

مستقل از حمايتهاي  
بيروني

حفظ قوه توليدي  
منابع طبيعي

ران  تاثير نامطلوب بر معاش ديگ
نداشته باشد



كل نگري

دم شناخت پيچيدگيهاي زندگي مر

پذيرفتن اينكه مردم 
استراتژيهاي معيشتي 

متفاوتي دارند

كار باتمام بخشها

ي تالش براي توليد منافع
كه توسط مردم تعيين  

شده اند



مشاركت

با مردم 

با تشكلهاي غیر 
دولتي

با بخش خصوصي

با دولت

با دیگر یاري 
دهندگان



كالن-ایجادارتباطات خرد

جامعه محلي

استانها

ملي

بین المللي



پویایي

تشخیص تغییراتي كه 

اتفاق مي افتند

سازگاري با و

یادگیري از تغییرات

طراحي برنامه اي 

انعطاف پذیر كه 

پاسخگوي تغییرات 
باشد



بنابرنقاط قوت
بنا شده بر 

تواناییها و 

مهارتهاي 
مردم

سازگار با 

دانش و 

مهارتهاي 
سنتي بومي

خلق موقعیتهایي براي 

مردم كه تواناییها و 

مهارتهاي شان را به 
كار گیرند



چطور مشاركت را در مدیریت به كار 
ببریم؟  

.با نگاه كردن به زندگي مردم آغاز كنيد

.پيچيدگي زندگي مردم را تشخيص دهيد

ه مردم را در فرآيند توسعه كامال در نظر بگيريد و به نقط
.نظرات آنها احترام بگذاريد

.بپذيريد كه مردم استراتژيهاي معيشتي متنوعي دارند

.قبول كنيد كه سياستها وخدمات براي مردم هستند


