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 شرح خدماتپيشنهادی چارچوب 

 در روستاهای پيرامون تاالب پريشان« معيشت جايگزين»شناسايی الگوی برای 

 مقدمه

( GEF) و تسهيالت محيط زيست جهانی (UNDP) عمران ملل متحد ةبرنام پشتيبانیبا  (CIWP) هاي ايرانبطرح حفاظت از تاال

، اروميه هايهآبخيز درياچ به کار کرد. اين طرح بر آن است تا با تمرکز بر حوضة ايران آغازسازمان حفاظت محيط زيست  و با همكاريِ

مديريت چارچوب بومی و زيستبه دست دهد. پابندي به اصول  بومزيستپاية پارچه بر و شادگان الگوي مناسبی از مديريت يکپريشان 

 تمام نی محور فعاليت طرح قرار گيرد و بتوان با جلب مشارکتضمن حفاظت از تنوع زيستی، توسعة انساپارچه مستلزم آن است که يک

 برقرار کرد.  تناسب و تعادلها هاي داراي منفعت در پيرامون تاالبگروه مياناندرکاران دست

مشاوران  و با همكاري ادارة کل حفاظت محيط زيست فارس 1831و  1831هاي کوشيد در سال هاي ايرانبطرح حفاظت از تاال

ها با پارچة تاالب پريشان برگزار کند. در پايان اين نشستهاي گوناگونی با با هدف تدوين برنامة مديريت يکالمللی خود نشستو بينملی 

شرکت نمايندگان نهادهاي مربوط دولتی و غير دولتی و نيز شماري از روستاييان طی فرآيندي برنامة مديريت جامع درياچة پريشان به 

برداري خردمندانه ارتقاي منابع معيشت روستاييان و پشتيبانی از بهرهعبارت است از اين برنامه  راهبردي هايی از هدفيكتصويب رسيد. 

موثر براي درآمدزايی روستاييان بدون فشار آوردن هاي به عنوان يكی از راه معيشت جايگزينِ کشاورزي به در اين سند از تاالب پريشان. 

 هاي پنج سالة خود قرار داده است.اره شده است و ارائة پنج الگوي معيشتی را به جز کشاورزي در زمرة هدفبر منابع آبی منطقه اش

به گروهی از اعضاي خود ماموريت داد تا براي تعيين آن دسته از  «کميتة محلی مديريت تاالب پريشان»براي تحقق اين هدف، 

گوي مشكالت اقتصادي کشاورزان توانند پلسخو در عين حال می بومی دارندزيست پايداريتري با الگوهاي معيشتی که تناسب بيش

نخستين  «معيشت جايگزين زيرکميتة»جويی بنشينند. پيرو اين تصميم، ، به مشورت و چارهساکن در پيرامون تاالب پريشان باشند

هاي محيط زيست، شيالت، منابع طبيعی، اداره اعضاي اصلی اين زير کميته نمايندگانبرگزار کرد.  1831نشست خود را در تير ماه 

گري، تعاون، صنايع و معادن، پتروشيمی، و کار و امور اجتماعی، فرمانداري، جوامع محلی و جهادکشاورزي، ميراث فرهنگی و گردش

و ظرفيت نهادها و هاي معيشتی موجود بررسی فرصت، به در چندين نشست، «زيرکميتة معيشت جايگزين»هاي مردم نهاد اند. سازمان

-هايی به جز کشاورزي پرداخت. با تكميل اين بررسی، دريافت که ظرفيت اشتغالکننده براي جذب روستاييان به فعاليتهاي شرکتارگان

توانند از هاي ياد شده میواسطة اکثر اين نهادها به مراتب محدودتر از ميزان نياز روستاييان است. به سخن ديگر، نهادها و ارگانزايیِ بی

هاي غير کشاورزي پشتيبانی کنند اما، به جز ادارة تعاون، نه خود متولی زايی براي روستاييان در عرصههاي اشتغالايجاد برخی زمينه

کند. از اين رو، براي رسيدن به هدف مورد شان در سطح شهرستان چنين ايجاب میايجاد اشتغال در سطح کشور اند و نه توانايی فعلی

جانبه و تخصصی بررسی همهيک گذاري براي ايجاد اشتغال در منطقه، نيازمند ، به ويژه از راه خود اشتغالیِ روستاييان يا جذب سرمايهنظر

 اند.

 پژوهشهدف 

 در اين راستاکاست. منابع آبی بر از فشار  پارچهاصول مديريت يکتوان با اتكا به میبر اين باور است که مديريت تاالب پريشان 

بومی . در رويكرد زيستخواهد بودساز بومی چارهيستهاي مناسب بر پاية رويكرد زبرداري از منابع طبيعی موجود در منطقه با روشبهره

بايست به برداري از منابع آبی در پيرامون تاالب پريشان میهاي بهره. بنابراين روشها هستندبومر زيستناپذيمردم جزء جدايی

محيط لی در عين حال و گذران زندگی کنند به شكل مطلوبی ،هاي کشاورزي و غير آناز راه فعاليت ،بتوانندروستاييان  شكلی باشد که

 زيست محفوظ بماند. 

فراهم آوردن چنين شرايطی است. اسب و مطلوب براي هاي اصلی اين پژوهش ياري رساندن به درک سازوکارهاي منكی از هدفي

هايی در اختيار کشاورزان منطقه براي امرار معاش چه گزينهبتوان به مدد اين پژوهش دريافت که  آن است کهر چند تاکيد اساسی بر ه

تر از اين بررسی آن است که بتوان از ميان الگوهاي تفصيلیگذارد. هدف ها چه تاثيري بر منابع آبی تاالب پريشان میو اين گزينهدارند 
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هاي گسترش عملی و مقرون به گذارد، از ديگران متمايز کرد و راهتاثير نامطلوب را بر درياچه می ترينمعيشتی موجود شماري را که کم

شناسايی و را پژوهش درخواستی الگوهاي معيشتی ديگري که رود ها، انتظار میها را خاطر نشان کرد. افزون بر اينصرفة آن فعاليت

در اين زمينه، ند. کمحيط زيست سهمی را نيز ادا می حفاظتامر د بلكه  در کنديد نمیاري منابع طبيعی را تهمعرفی کند که نه تنها پايد

مقرون به و نيز  عملی «معيشت جايگزين»ها به عنوان الگوهايی پيشنهاد شود که به کار بستنِ آنترين معيار درخواستی آن است که مهم

 .تري داشته باشداتكاي بيشهاي محلی ها و زيرساختبر ظرفيتباشد، و از اين رو،  صرفه

رسد و به چندين دهه می اجتماعیدر توسعة اقتصادي« هاي جايگزينمعيشت»رويكرد  بداع و اتخاذالمللی پيشينة ادر عرصة بين

هاي بالقوة ها، نيازها، توانايیعموما دربرگيرندة راهبردهايی است که نحوة فعاليت اقتصادي مردم را براي امرار معاش از يک سو به مهارت

-دهد. يكی ديگر از هدفمحيطی پيوند میهاي اجتماعی، اقتصادي، سياسی و زيستتري از ظرفيتها و از سوي ديگر به زمينة گستردهآن

امكان دهد اين رويكرد را تا حد ممكن « زيرکميتة معيشت جايگزين»هايی دست يابد تا به هاي اين بررسی آن است که به چنان يافته

 ازد. بومی س

 گسترة پژوهش

عدد  13شويم که گسترة جغرافيايی اين پژوهش دربرگيرندة همة روستاهاي شمال و جنوب تاالب پريشان است که بالغ بر يادآور می

وضعيت موجود به دقت ارزيابی شود تا الگوهاي هاي ياد شده رود که با در نظر گرفتن هدفشود. از نظر عمق پژوهش نيز انتظار میمی

 نهادي با شرايط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی سازگاري داشته باشد. در اين جا اشاره به دو نكته ضروري است:پيش

گيرد هايی که پايداري منابع طبيعی مورد تهديد قرار میکارهاي پيشنهادي براي معيشت جايگزين در عرصهعموما يكی از راه .1

ه زمينة اشتغال مردم محلی فراهم آيد. از آن جا که کارگروه ديگري گسترش يابد تا آن جا ک« گرديطبيعت»آن است که 

گردي را در پيرامون پريشان به عهده دارد، دامنة پژوهش درخواستی قطعا به يافتن الگوهاي مسئوليت گسترش طبيعت

 ماند.محدود می  گرديغير طبيعتو  غير کشاورزيهاي معيشتی مبتنی بر فعاليت

دو عرصة خوداشتغالی و کارآفرينی بالقوه داراي در حين بحث و تبادل نظر دريافته است که   «گزينزيرکميتة معيشت جاي» .2

تر از منابع برداري بيشآن که سبب بهرههايی براي درآمدزايیِ روستاييان فراهم آورد بیتواند زمينههايی است که میظرفيت

دسته از الگوهاي اشتغال که در عين حال به امر محافظت از منابع  ها و انتخاب  آنآبی منطقه گردد. اما تعيين اين ظرفيت

هاي اين زير کميته براي آگاهی يافتن از جلسه)مرور صورت طبيعی نيز ياري برساند، نياز به پژوهش عميق و تخصصی دارد.

 چند و چون اين مباحث ضروري است.(

تري در بر بگيرد تا را در منطقه با جزئيات بيشود اشتغالی و کارآفرينی خ  عرصةهر دو بايست میگسترة کار اين پژوهش از اين رو، 

هاي خُرد براي کارآفرينی در پيرامون تاالب پريشان در استان فارس پی برد و از گذاريهاي بازار خود اشتغالی و نيز سرمايهبه ويژگیبتوان 

و کارآفرينی به سود ساکنان روستاهاي پيرامون تاالب پريشان بهره ريزي براي گسترش خود اشتغالی هاي اين پژوهش در برنامهيافته

باشد. اين امر به خودي خود مغايرتی با گردي منطقه هاي کشاورزي و طبيعتظرفيتها چه بسا متكی بر شماري از اين نوع فعاليتگرفت. 

-ها بر پاية آن دسته از فعاليتشنهادي در اين عرصهندارد، به شر ط آن که الگوهاي پي« تاالب پريشان برنامة مديريت جامع»هاي هدف

هاي کشاورزي موجود از اين زاويه گيري از منابع آبی است. بنابراين ارزيابی از فعاليتترين بهرهمستلزم کمهاي کشاورزي استوار باشد که 

از اري، بسي هايمولفهدر عين فشردگی نظر  رود که پژوهش موردنيز در دستور کار بررسی کنونی قرار دارد. به سخن ديگر، انتظار می

 خود بگنجاند:فرآيند کار موارد زير، را در جمله 

 گيري از منابع آبی است؟ترين بهرهگيرد که مستلزم بيشدر منطقه صورت میداري هاي کشاورزي و دامچه فعاليت .1

 گيرد؟منابع آبی صورت میترين گيري از کمداري با بهرههاي مبتنی بر کشاورزي و دامکدام فعاليت .2

 گيرد؟در منطقه صورت می 2و  1هاي هاي خدماتی/پشتيبانی  به تفكيک شمارهچه فعاليت .8

 امكان گسترش دارد و به چه صورتی؟ 2هاي خدماتی/پشتيبانی/وابسته به شمارة کدام يک از فعاليت  .4
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 گردي در منطقه وجود دارد؟و نيز طبيعت يی جدا از کشاورزيغالی در عرصههاي خود اشتزمينة بالقوة چه فعاليت .5

 خدمات حمايتی نياز است؟ها و به وجود چه زيرساخت ،هاي باالکردن فعاليت« بالفعل»براي  .1

 ها و خدمات حمايتی در حال حاضر وجود دارد؟ کدام يک از اين زيرساخت  .1

 ها چيست؟يابی روستاييان پيرامون تاالب پريشان به اين خدمات يا زيرساختموانع دست .3

 در منطقه وجود دارد؟ گردييی جدا از کشاورزي و نيز طبيعتعرصههاي کارآفرينی در زمينة بالقوة کدام فعاليت .1

 خدمات حمايتی نياز است؟ ها وبه وجود چه زيرساخت ،هاي باالکردن فعاليت« بالفعل»براي  .11

 رد؟ ها و خدمات حمايتی در حال حاضر وجود داکدام يک از اين زيرساخت  .11

 ها چيست؟گذاران خُرد به اين خدمات يا زيرساختيابی سرمايهموانع دست .12

وعة باال افزود. دست مشاوران/شرکت مشاورة انتخاب شده در ساختن و توان به مجمهاي ديگري نيز میآشكار است که پرسش

را سنجيد و  معيشت بازار عرضه و تقاضاي اين نوعهاي پژوهش تا جايی باز است که بتوان به هر رو، هم از نظر اقتصادي پرداختن پرسش

 اطمينان حاصل کرد. ي و مشارکت روستاييان به در پيش گرفتن اين نوع معيشت مندعالقهاز كان هم تا حد ام

 یسشناروش

را به کار  هاي تحليل وضعيت اقتصادي اجتماعی متعدديهاي مشاوره يا نهادهاي پژوهشی در ايران روشدانيم که شرکتاز پيش می

اصول و رود فرآيند پژوهش درخواستی بر پاية برنامة مديريت جامع درياچة پريشان انتظار می بومیِگيرند، اما با توجه به رويكرد زيستمی

د ها و ابزارهاي متناسب استفاده شود. در رويكرکند که روشمیموازين مشارکتی صورت گيرد. به کار بستن اين اصول و مبانی ايجاب 

تعادل و پايداري . از اين رو، مشارکت مردم در ايجاد است« انتخابی اجتماعی»ها بومبرداري از زيستدربارة بهره گيريتصميمبومی زيست

با در نظر گرفتن اين اصل است که  و بلكه ضامن برقراري اين تعادل است.  ،نقشی اساسی دارد دهندة آنبوم و عناصر تشكيلزيستميان 

هاي يافتمتكی باشد و با به کارگرفتن رهبايست از همان بدو کار به اطالعات و نقطه نظرهاي روستاييان مورد درخواست می پژوهش

-ها و يافتن راهدادهتجزيه و تحليل هاي بعدي نيز از مشارکت روستاييان در رود که در وهلهها را گردآوري کند. انتظار میمشارکتی داده

ها نيز باشد. ه گيرد تا الگوهاي معيشتی پيشنهادي برخاسته از نيازهاي واقعی روستاييان و مبتنی بر دانش بومی آنکارهاي مناسب بهر

ها و گرفته تا نيازسنجی« هاي گروهی متمرکزبحث»هاي کيفی پژوهشی است، از برآوردن چنين انتظارهايی مستلزم به کار بردن روش

 هاي مشارکتی. ارزيابی

 نظرنتايج مورد 

 رود که در پايان اين بررسی بتوان انتظار می

 را دريافت؛ باالهاي پرسش پاسخ بسياري از −

الگوهاي پيشنهادي معيشت جايگزين چگونه و به چه ميزان از فشارهايی که در حال حاضر به منابع تاالب پريشان  −

 تحميل می گردد، خواهد کاست؛

در هاي جايگزين اندازي معيشتبراي راههاي پيشنهادي بودن طرحمطلوب  به معيارهايی براي تشخيص عملی بودن و −

 درياچة پريشان دست يافت؛پيرامون 

 درياچة پريشان بهره گرفت؛ پيراموندر هاي جايگزين گسترش معيشتريزي بهتر در امر هاي مناسب براي برنامهاز توصيه −

درياچة  پيراموندر هاي جايگزين ييان به معيشتزي بهتر جلب مشارکت روستاريهاي مناسب براي برنامهاز توصيه −

 پريشان برخوردار شد. 

 بندیزمان

 مقيد است که مديريت جامع تاالب پريشان

 ارائه گردد؛« معيشت جايگزين»آماده و  به اعضاي زير کميتة  1811ماه  ***نويس گزارش اين بررسی تا پيش −
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د بود. اين مدت براي گنجاندن مالحظات و پيشنهادهاي اصالحی وقت خواه 1811ماه  ***براي ارسال گزارش نهايی تا  −

 ميل گزارش در نظر گرفته شده است؛و تك

کميتة محلی مديريت تاالب »هاي خود را به اعضاي کارشناسان شرکت مشاورة مورد نظر در زمان مقرر چكيدة يافته −

 هاي احتمالی باشند.گوي پرسشارائه دهند و پاسخ «پريشان

 ئیِ مشاوران/شرکت مشاورة مورد نظرپيشينة حرفه خصوصيات و

 هاي زير باشند:در پيرامون تاالب پريشان الزم است که درخواست کنندگان داراي ويژگی ارائة الگوي معيشت جايگزينبراي 

 هاي مرتبط؛هاي کمّی و کيفی در موضوعداشتن سابقة کار در پژوهش  −

 در اين زمينه؛ اجرايیپيشينة پژوهشی/هاي مشارکتی و داشتن يافتآشنايی با ره −

 در ايران؛و کارآفرينی  خود اشتغالیآشنايی با ساز و کارها و موازين  −

امتياز افزوده به و و داشتن پيشينة پژوهشی در اين زمينه در استان فارس در استان فارس  زايیاشتغالآشنايی با موضوع  −

 شمار خواهد آمد.

 الزحمة مشاوران/شرکت مشاورهحق

**** 

 فرآيند انتخاب مشاوران/شرکت مشاوره

هاي هاي ارسالی را بررسی خواهد کرد و، با در نظر گرفتن مقتضيات خود و توانايیدرخواست« کميتة معيشت جايگزين زير»

 شرکت مشاورة مورد نظر را انتخاب خواهد کرد.  ** هفتهکنندگان، ظرف درخواست

 گونگی ارسال درخواست کارچه

****  


