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چکیده
ها تشویق شوند تاالبکند تا روستاییان ساکن در پیرامونایجاب میبرداري خردمندانه از منابع طبیعیبهره

روستاییان به درآمد خطیر، گاه هاي در موقعیت.هاي دیگري به جز کشاورزي براي گذران زندگی رو بیاورندبه راه
- تبرداري بیش از اندازه از منابع آبی تعادل زیسکنند یا ناگزیر با بهرههاي اقتصادي دیگر تکیه میحاصل از فعالیت

یابند، هنگامی که روستاییان خود در یافتن مشاغل درآمدزاي جایگزین توفیق نمی. نندزهم میبومی موجود را به
و به شکل » باال«از این الگوها اگربا این همه، . نمایدتري میمعرفی الگوهاي مناسب معیشت جایگزین هر چه ضروري

تنها در ورت دارد که روستاییان نه از این رو، ضر. شودمیرو بهمردم روستا روهاي دستوري ابالغ گردد با مقاومت
ي سازگاري گیري دربارهي مورد سکونت خود بلکه در فرآیندهاي تصمیممحیطی از منطقههاي زیستفرآیند ارزیابی

چارچوبی زیر عنوان گیري چنین فرآیندي در به کار. بومی درگیر شوندشان با مقتضیات زیستشرایط کار و زندگی
. شوندها شمرده میبومدر این رویکرد مردم جزء اصلی زیست. گیردتر به خود میي عملیبهجن» بومیرویکرد زیست«
، با در نظر داشتن نقش و جایگاه جوامع روستایی در حفاظت از منابع طبیعی، »هاي ایرانطرح حفاظت از تاالب«

مندي مشارکت جوامع محلی و توانیی براي ي خود به موضوع معیشت جایگزین بپردازد و زمینهکوشیده است به نوبه
آنان در فرآیند یافتن و به حضوردر این میان به زنان روستایی نیز توجه ویژه شده است زیرا . آنان فراهم آورد

کشورهاي در حال توسعه متضمن پایداري این گونه الگوهاي معیشتی از کارگیري الگوي معیشت جایگزین در بسیاري 
ي درآمدزایی به اند به مدد ابتکارهایی که در زمینهن امکان مشارکت، زنان روستایی توانستهدر صورت یافت.بوده است
هاي پیرامون روستاشان را استحکام بخشند بلکه سهمی به سزا در کسب ي حفاظت از تاالباند نه تنها زمینهخرج داده

هاي مربوط اشاره فرآیند به دستاوردها و چالشي حاضر، با شرح جزئیات این مقاله. درآمد خانوار نیز به دست آورند
. کندمی

دریاچه اورمیه، تاالب شادگان، تاالب پریشانزنان روستایی، بومی، معیشت جایگزین، مدیریت زیست: هاي کلیديواژه
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درآمد
اند در ي کوچکیهابرخی دریاچه. ایران سرزمین پهناوري است با شمار بسیاري تاالب که هر کدام ویژگی خود را دارند

شوند که در ارتفاع هایی هم یافت میدر این میان تاالب. گیري دارندارتفاعات و برخی مانند دریاچۀ اورمیه گستردگی چشم
گاه جانوران به ویژه پرندگان مهاجر ها سکونتاز دیرباز تاالب. اندکی از سطح دریا قرار دارند یا آن که در نزدیکی ساحل اند

اند و بیش از بیست تاي شده قرار گرفتههاي محافظتهاي ایران در زمرة منطقهاز این رو، بسیاري از تاالب. دشونشمرده می
اما مردم پیرامون تاالب دیدگاهی متفاوتی نسبت . المللی نیز برخوردار اندهاي رامسر از اهمیت بینها به سبب ثبت در سایتآن

ماهیگیري از راه براي نمونه، . شان استدر حکم وسیلۀ اصلی براي گذران زندگیتاالبن روستاییااین براي . به این قضیه دارند
روید نیز از گیاهانی که در پیرامون تاالب می. آورنددرآمدي به دست میصیدشانکنند و هم با فروش هم تامین غذاشان را می

ها از طبیعی است که به همین دلیل. متکی به تاالب اندوآمد نیزبراي رفتگاه وانگهی. گیرندهاي گوناگون بهره میبه شکل
کشاورزي و صنعت نیز به تاالب به چشم هاي بخشاز سوي دیگر، .دیرباز براي خود نسبت به تاالب حق و حقوقی قائل اند

هاي مورد نظرشان آب الزم بدانند از آب آن استفاده کنند یا براي افزودن به زمینوقتی ، به این معنا که نگرندمیمنبع مهمی
از سوي دیگر، کسانی که مسئولیت حفاظت از محیط زیست را دارند نیز به موضوع . خشکانندمیآن را گاه شند و کمیتاالب را 

برخی مانند کشاورزان و ماهیگیران از ارتباط میان موجودات زندة پیرامون خود. دهندها توجه نشان میبرداري از تاالببهره
دانند که به خوبی میها و تحقیقات خود گران به یمن دانستهو پژوهشدانشمندان حال آن که . ی و غریزي دارنددرکی تجرب

از گیاهان و جانوران دیگر و نیز، به ویژه، به پایداري شرایط فیزیکی و یبه وجود سلسلۀ کاملتا چه اندازه بقاي یک گونه 
. بندیامیرا دشوار پیوسته همبهمیان این عناصر ارتباط درك کسانی بینیم با این همه، گاه می. بستگی داردبیوفیزیکی

بومی مالحظاتی را در عرف و قانون تنیدگیِ زیستي این درهمترین سندهایی را که توانست بر پایهشاید بتوان یکی از مهم
منفعت «خستین بار حفاظت از تنوع زیستی را نامه براي ناین پیمان. دانست» ي تنوع زیستینامهپیمان«الملل بگنجاند، بین

ها جاري اعالم کرد، و بر مفهومی زیر بومارکان زیستي رعایت اصول آن را در خصوص همه،شمرد» ي ابناي بشرمشترك همه
است که » مسري رانامهپیمان«نامه و نیز مفاد با در نظر گرفتن روح حاکم بر این پیمان. تاکید ورزید» ي پایدارتوسعه«عنوان 

ی مبرم پاسخ گوید که همانا کمک به فراهم آوردن شرایطی بود که بتوان به ضرورتکوشید »هاي ایرانطرح حفاظت از تاالب«
شد، ي براي طراحی این برنامه انجام میهایی که مطالعات اولیهاز همان نخستین سال. هاي تاالبی را احیا و حفظ کردمنطقه
ي مناطق حفاظت شده، و به طور کلی هاي سنتی مربوط به اداره، فرض بر آن بود که دیدگاهحدود یک دهه پیشیعنی 

-رابطهمتناقضِ حفاظت و توسعه به ظاهر دو مفهوم بایست کوشید تا میان ساز نیست و میدیگر کارمحافظت از محیط زیست،
را به » بومیرویکرد زیست«هاي خود ي تحقق هدفبرا»هاي ایرانطرح حفاظت از تاالب«بنابراین، . یی معقول برقرار ساخت

هاي ي تنوع زیستی در منطقهیی که متوجهي الگوي نظام مدیریت تلفیقی از  تهدیدهاي عمدهکارگرفت تا بتواند با ارائه
ها براي ونهها هستند و مانند دیگر گدر این رویکرد، مردم جزء اصلی بسیاري از زیست بوم.ي تاالبی است، بکاهدحفاظت شده

ها، به بومبا قرار دادن مردم در مرکز زیست. ها در اختیارشان قرار می دهدبقاي خود وابسته به فرآورده هایی اند که زیست بوم
گوي معیشت تا با تعیین و تدوین راهبردهاي مناسب پاسخکوشید و بازبینی کردمرسومِ حفاظت هاي در روشبایست ناچار می

از . کندتامین میهاي تاالبی را گیري پایدار از فرآوردهمرتبط با بهرههاي اجتماعیِمنفعتبود؛ راهبردهایی که و نیازهاي مردم 
. یافتضرورت » معیشت جایگزین«این جاست که از همان ابتدا پرداختن به موضوع 

ي مفهومی رویکردهاي معیشتیجنبه
ترین امور در طراحی و هومی رویکردهاي معیشتی از ضروريهاي مفاز جنبهدست آوردن درك روشن و و مشتركبه 

اندرکاران و هاي بنیادین هر فرآیند اجرایی به مدیران، دستشک مشخص بودن چارچوببی. پرداخت یک برنامه اجرایی است
برداشت سانکمابیش یکمسیرهاي مورد نظر و هاروش، هاي تعیین شدهکند تا همه از هدفکارشناسان مربوط کمک می

معیشت «ي گذشته براي در چند دهه. نمایانندهایی به سادگی موضوع را روشن و واضح نمیالبته همواره چنین کوشش. کنند
کوششآن دسته از اند این نامی بوده است که در ابتدا به گفتههایی به دست داده شده است، از جمله آن که تعریف» جایگزین

با )  مانند تریاك یا کاکائو(هایی غیرقانونی جایگزین کردن کشتها هدف آناند که اي جنوبی، دادهها، به ویژه در آمریکدولت
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هاي تبدیل کشت خشخاش در هم اکنون از این عنوان در برنامه1.استهاي دیگر درآمدزایی محصوالت مجاز یا فعالیت
ي حفاظت از طبیعت ر همین مدت این مفهوم وارد عرصهد2.شودافغانستان با محصوالت دیگر کشاورزي به وفور نام برده می

معیشت «هاي ریزي و اجراي طرحتوان به برنامهشود که براي حفظ منابع طبیعی میشود و به طور کلی توصیه مینیز می
ویم ولی خواهیم میان سه مفهومی که به نوعی با هم پیوند دارند تا حد امکان تمایز قایل شاکنون می. دست زد» جایگزین

دهیم تا سپس به موضوع پایداري و جایگزینی آن به دست می» معیشت«پیش از آن با نقل از رابرت چمبرز تعریفی از 
:بپردازیم

در قرن بیست و یکم شاید بیش از دو تا سه برابر جمعیت فعلی جهان ناگزیر از امرار 
یعنی غذا، درآمد، و -شانگیها و ابزار زندي مردم، تواناییمعیشت در برگیرنده. معاش اند

هاي هاي انسانی سرمایهدر این میان، منابع و ذخیره. است-هاي مادي و اجتماعیسرمایه
هاي ناملموس و ي سرمایههاي قانونی از زمرهملموس و دیدنی اند و حق دسترسی و خواسته

3.نادیدنی اند

ولی اهمیت این نقل در آن است که به این ترتیب مفهوم برد،چمبرز نخستین کسی نبود که این مفهوم را به کار می
میالدي شکافته شد تا بعدها 1991هاي منتهی به کسانی مانند وي در سالهاي میدانیها و فعالیتي پژوهشمعیشت بر پایه

ي اجرایی قرار هاهاي مشابهی را مبناي ایجاد و گسترش بسیاري از چارچوبگزاران در کشورهاي گوناگون استداللسیاست
گردد، زمانی که نیاز میالدي برمی1970ي تر این واژه در ادبیات توسعه به دههي به کارگیريِ گستردهبه هر رو، پیشینه. دهند

هاي اقتصادي هایی از فعالیتي شهري و صنعتی به جنبهي رشد و توسعههاي رایج در عرصهها و مفهومبود در برابر اصطالح
ها و با این همه، چندین سال طول کشید تا شماري از سازمان. ه شود که خاص روستاییان فقیر و کشاورزان استگوناگون اشار
ي عمران سال ملل متحد برنامه. ي خود بهره بگیرندهاي فقرزدایانهالمللی از این عبارت براي توضیح سیاستنهادهاي بین

)UNDP ( هاي خود را با یی از اقدامالمللی از این اصطالح بهره جست تا پارهبینآواز با دیگر نهادهايهم1993نیز در سال
هاي بعدي، این فرآیند چندان پیش رفت که هم اکنون در دهه4.سازگار کند» هاي معیشتیچارچوب«موازین و اصول مبتنی 

:عبارت اند از5این اصول. دانندمیگزاران و مجریان بسیاري به اصول برآمده از این نگرش خود را پابند کارشناسان، سیاست
هاي اجتماعی گوناگون و به هاي میان گروهدست، درك تفاوتهاي مردم تهیتاکید بر اولویت: مردم محوري

کارگیري راهبردهاي مناسب وضعیت و مقتضیات هر یک؛
اند؛ود مطرح کردهدست خهایی که مردم تهیبه گوش گرفتن و پاسخ دادن به اولویت: گویانهمشارکتی و پاسخ
هاي خرد در فرآیندهاي کارکردن در سطوح مختلف براي کاهش فقر، تضمین بازتابِ واقعیت: چند وجهی

افزایی مردم؛ گذاري و ایجاد شرایطی مساعد در ساختارهاي کالن براي پشتیبانی از توانسیاست
همکاري میان بخش دولتی و خصوصی؛: شراکتی
محیطی؛ان پایداري اقتصادي، نهادي، اجتماعی و زیستایجاد توازن می: پایداري
هاي دگرگون گویی همراه با انعطاف به موقعیتاذعان به ماهیت پویاي راهبردهاي معیشتی و پاسخ: پویایی

.ي مردمشونده
یکی هاي انسانی، اجتماعی، طبیعی، فیز»سرمایه«و گسترش مفهوم طبسگرفت ن چه در این میان بیش از پیش قوت میآ

- به دلیل آن که رویکرد معیشتی بیش از هر چیز توجه خود را معطوف به مردم می. بودي رشد و توسعهو مالی در عرصه
گفته . ها را براي امرار معاش مردم به کار گیردداند، بر آن است که هر گونه توانایی را شناسایی کند و بکوشد آن توانایی

بندي ها را دستهاین خصوص با نوعی اغماض صورت گرفته است تا بتوان این تواناییدر » سرمایه«شود که اطالق لفظ می

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_Livelihood
2 http://www.unodc.org/afghanistan/en/alternative-livelihoods.html
3 Robert Chamber and Godon R. Conway, Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21 Century,
IDS Discussion Paper 296, Brightion, UK, 1991, p. i.
4 http://www.eldis.org/go/topics/dossiers/livelihoods-connect/what-are-livelihoods-approaches/evolution
5 http://www.eldis.org/go/topics/dossiers/livelihoods-connect/what-are-livelihoods-approaches/livelihood-
principles
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انسانی

یجتماعامالی

طبیعی فیزیکی

هاي پنج گانه»سرمایه«- 1شکل 

هاي مربوط ، به وفور در نوشتارگان مربوط به توسعه، به طور کلی، و موضوع»پنج ضلعی سرمایه«شکل زیر، موسوم به . کرد
ترکیب شکلی آن در ،ها»سرمایه«ابی میزانِرود که بسته به نتایج حاصل از ارزیپذیري، به طور ویژه،  به کار میبه آسیب

6.هر موقعیت متفاوت خواهد بود

پس هر . ي شکل آمده استیی است که در کناره»سرمایه«گر میزان آن شود نشانخطی که از مرکز به هر راس کشیده می
در شکل باال . از امتیاز و امکانات برخوردار استتريتر باشد، اجتماع یا گروه اجتماعی مورد نظر از میزان بیشچه خط دراز

هاي پنج به هر رو، فرض بر این است که هر چه سرمایه. برخورداري از امکانات و امتیازها کمابیش برابر نشان داده شده است
البته موضوع . دتري براي رویارویی با مشکالت و محفوظ نگه داشتن سطح معیشت وجود دارهاي بیشتر باشد، گزینهگانه بیش

و تمام دارد ي فقر بستگی تام در عمل اثبات شده است که رها شدن از چرخه. ها اهمیت بسیاري دارددسترسی به این سرمایه
.هادرآمد به این سرمایههاي اجتماعی کمبه میزان دسترسی گروه

:نویسدتعریف خود از معیشت پایدار چنین مییابیم که چرا چمبرز نیز دربا در نظر گرفتن  توضیحات باال، اکنون در می
هاي شود که بتواندآن دسته از سرمایهمحیطی،  معیشتی پایدار شمرده میبه لحاظ زیست

در عین حال . ها وابسته است حفظ کند و گسترش دهدمحلی و جهانی را که معیشت بدان
فشارها در شرایط خطیر بایست بتواند باکه معیشتی که به لحاظ اجتماعی پایدار باشد می

7.هاي آتی را نیز تامین کندرویارویی کند و دوام بیاورد و قادر باشد نیاز نسل

و » معیشت پایدار«، »معیشت جایگزین«هاي در دست اجرا میان مفاهیمی مانند ها و برنامهگاه دیده شده است که طرح
هاي گوناگون ابتدا خود را مقید به یک در سندها و نوشتهاند و حتی اگرتمایز چندان بارزي قائل نشده» معیشت مکمل«

هایی به چشم فعالیتاین حالت، به ویژه در گزارش. اندکار، به فرآیند طی شده را نام دیگري دادهاند در ادامهچارچوب دانسته
اند ي راه متوجه شدهدر میانهاند اماخورد که هدف اصلی را جایگزین کردن یک نوع معیشت با معیشت دیگري اعالم کردهمی

با این همه، کوشش براي معرفی الگوهاي معیشت جایگزین در . اندپدید آورده» معیشت مکمل«که عمال تنوع معیشتی یا گاه 
هاي جهانی در این یی از تجربهي حفاظت از منابع طبیعی نیز کشیده شده است و هم اکنون مجموعهدوران اخیر به عرصه

یی ي برنامهها عموما بر پایهاین تجربه. ها و مناطق حفاظت شده در سراسر جهان گرد آمده استژه در پاركخصوص به وی
دهد تا از هاي مورد نظر امکان میهایی به ساکنان منطقههاي خود با تامین مشوقیی از فعالیتاستوار است که در مرحله

ر اند دست کشیده به مشاغلی که هم خود پایدارتر اند و هم پایداري محیطی ناپایدامشاغلی که به لحاظ اقتصادي و زیست
- بایست چندان دقیق محاسبه شوند و چنان برنامهها میقدر مسلم میزان مشوق. زنند، رو بیاورندمحیطی را به هم نمیزیست

ها را جبرانوکار مرسوم آنسببر کمند در اختیار مردم محلی قرار گیرد که بتواند ضرر و زیان حاصل از اعمال محدودیت

6 Sustainable Livelihoods Gudiance Sheets, Department of International Development, London: DFID, 1999.
7 Chambers, p. i.
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از این رو آن دسته از . ها و منابع محلی و نیز دانش بومی استهاي جایگزین، تاکید عمده بر مهارتاندازي معیشتدر راه. کند
ات محلی را اند مشارکت اجتماعاند و هم توانستهها داشتهتر اند که هم شناسایی و ارزیابیِ دقیقی از این تواناییها موفقبرنامه

بایست میان فرآیند فقرزدایی و حفاظت از شک میهاي مورد نظر فقرزده باشد، بیاز سوي دیگر، اگر منطقه. جلب کنند
:عبارت اند از» معیشت جایگزین«هاي تضمین موفقیت طرحبه هر رو، . طبیعت پیوندي قائل شد

سان در همه جا جاري شوند؛طور یکتوانند به ي الگوهاي معیشت جایگزین نمیهمه: پذیريانعطاف
پذیرد و نیاز به همکاري و مشارکت همگانی دارد؛ایجاد معیشت جایگزین به سادگی صورت نمی: پیچیدگی
هاي مربوط به معیشت جایگزین کدام دسته از مردم اند، تشخیص آن که گروه هدف برنامه: گزاري مناسبهدف

بایست با دقت بسیار ها میها و نیز اعمال محدودیتیار گذاشتن مشوقبسیار اهمیت دارد و از این بابت در اخت
انجام شود؛

بایست براي تقویت امنیت شغلی گروه هدف خود هاي مربوط به معیشت جایگزین میبرنامه: تنوع معیشتی
معیشت خانوار هاي گوناگون بیانجامد و تنها بر یک الگوي هایی را سر بیندازد که به کسب درآمد از راهفعالیت

متکی نباشد؛
هاي جایگزین کمک به حفاظت از منابع با آن که مقصود اصلی از ایجاد معیشت: کاربري پایدار از منابع طبیعی

-بایست تاثیر زیستاز این رو در طراحی برنامه می. طبیعی است، اما سنجش موفقیت در این زمینه دشوار است
انواع دیگر ارزیابی شود؛محیطی ناشی از گذار از مشاغل جاري به

هاي حفاظت شده اصل مهم جلب هاي معیشت جایگزین در منطقهدر اجراي برنامه: تفاهم و درك متقابل
هاي دولتی در سطح محلی نیز به اندرکاران دستگاهاعتماد مردم محلی است زیرا گاه حتی کارشناسان و دست

نگرند؛ي شک و تردید میشان به دیدهو آموزهي حفاظت از طبیعت گران حوزهدانشمندان و پژوهش
توانند اجتماعات محلی را در هایی که میپشتیبانی و همکاري گروه: گري بخش غیر دولتیآموزش و میانجی

-محیطی آموزش دهند یا آن که بخش خصوصی را با موضوع پایداري اقتصادي و زیستخصوص مسائل زیست
هاي معیشت جایگزین اهمیت به سزایی دارد؛محیطی آشنا کنند، در موفقیت طرح

از . العینی مشکالت اقتصادي مردم را حل کنندهاي معیشت جایگزین قادر نیستند به طرفهبرنامه: فرآیند مداري
8.محیطی دیگر استها مستلزم صرف وقت و همراه شدن با راهبردهاي زیستاین رو، موفقیت این برنامه

هاي مرسوم از معیشت پایدار، جایگزین و مکمل با اصطالحی دیگر نیز دست دادن تعریفوجو براي به در خالل جست
هاي غیر کشاورزيفعالیت«رود و به نام ي کشاورزي به کار میي روستایی و توسعهي توسعهرو هستیم که عمدتا در عرصهروبه

هاي بسیاري صورت گرفت که بر اهمیت درآمد میالدي پژوهش1980ي هاي آغازین دههدر سال«. شهرت دارد9»روستایی
- حاصل از کار خانوارهاي روستایی در خارج از روستا یا در روستا ولی بیرون از مزرعه، خواه در کشورهاي صنعتی یا توسعه

دي هاي اقتصاها عمدتا آن بود که سهم درآمد خانوار روستایی از فعالیتمراد از این پژوهش10».ورزیدنیافته، تاکید می
هاي مناسب بیکاري در روستا را کاهش داد گزاريهاي به دست آمده بتوان با سیاستاش تعیین شود تا بسته به نتیجهگوناگون
ها و اقدامات ي مشترك این دست از پژوهشنقطه. تر فراهم کردي اقتصادي روستاییان را هر چه بیشهاي تقویت بنیهو زمینه

زیستی در آن به الگوي معیشت جایگزین براي حفاظت از منابع طبیعی و تضمین تداوم تنوعمبتنی بر آن با مباحث مربوط
تر صورت گیرد امکان معرفی الگوهاي موفق جایگزین است که هر چه شناسایی از منبع درآمدهاي خانوارهاي روستایی دقیق

. دهدیهایی را به هم پیوند ماز این رو، خط مشترکی چنین پژوهش. شودتر میبیش

8 Margaret R. Burks, Linking Livelihoods and Sustainable Tourism for Parks and People in Belize, Falls Church,
Virginia, 2006. (http://nr.ncr.vt.edu/major_papers/Margaret_Burks.pdf)
9 Rural Non-farm (RNF) Activities
10 J. P. Leones and S. Feldman Economic Development and Cultural Change, Vol. 46, No. 4 (July 1998), pp.
789.
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در ایران» معیشت جایگزین« ي الگوهايپیشینه
ي توسعه«المللی، راه یافتن مفاهیمی مانند هاي بیننامهي عضویت ایران در بسیاري از پیمانبا در نظر گرفتن تاریخچه

نامه تنوع از پیمانگذشته . نمایدو مانند آن در نوشتارگان توسعه عجیب نمی» معیشت پایدار«، »کشاورزي پایدار«، »پایدار
- هاي دیگري نیز راهکار معیشت جایگزین را مناسب مینامهشمسی به آن پیوسته است، پیمان1375زیستی که ایران از سال 

هاي معیشت جایگزین به عنوان منبع درآمدزایی براي اندازيِ طرحزایی که بر راهي مقابله با بیاباننامهدانند، مانند پیمان
آمده » ي اقدام ملیبرنامه«از اصل سوم 3از این رو، در بند . سالی تاکید ورزیده استهاي در معرض خشکساکنان منطقه

زایی و بهبود هاي جایگزین از طریق افزایش درآمدها،اشتغالاز معیشت پایدار در مناطق مبتال به و معیشت«بایست است می
این همه، میان نشر و گسترش فکرهاي نو با به کارگیري این آرا و با. پشتیبانی کرد» استانداردهاي اقتصادي و اجتماعی

ها نامهاکنون، با گذشت بیش از دو دهه از زمان پیوستن به شماري از پیمان. یی وجود داردي عمل فاصلهها در عرصهاندیشه
یشتی، به ویژه، معیشت جایگزین هاي معي حفاظت از منابع طبیعی از چارچوبهایی دست یافت که در عرصهتوان به نمونهمی

هایی نیست که از رویکرد معیشت جایگزین استفاده ها و برنامهي طرحي همهآید، در برگیرندهآن چه در زیر می. اندبهره گرفته
ل در آن شک» هاي ایرانطرح حفاظت از تاالب«تواند بستري را نشان دهد که یی جزئیات میاند، اما پرداختن به پارهکرده

.ي خود در این عرصه سهمی ادا کندگرفت و کوشید به نوبه
هاي هاي مرتبط است با نمایندگیخانهها و وزارتهاي مشترك سازمانها و برنامهي طرحها از زمرهي این نمونهعمده

ز تنوع زیستی در پروژه حفاظت ا«ها،  مانند برخی از آن. »)GEF(تسهیالت جهانی محیط زیست «سازمان ملل متحد و گاه 
طرح ١١.شمارندهاي خود میترین اقدامهاي جایگزین را از مهمتدوین سیاست معیشت» سیماي حفاظتی زاگرس مرکزي

» هاي شوراحیاي اراضی جنگلی و تخریب شده با تأکید ویژه بر اراضی حساس به فرسایش بادي و خاك«دیگري نیز با عنوان 
ي پایدار براي ها و توسعهآغاز شد که بیش از هر چیز بر حفاظت جنگل1390ز سال در استان کرمان و خراسان جنوبی ا

کوشد تا با جایگزین کردن منابع دیگري براي گذران زندگی از ها تأکید دارد و میبومهاي آینده از این زیستمندي نسلبهره
ها، مراتع و آبخیزداري کشور، عالوه بر همکاري سازمان جنگل. رویه جلوگیري کندي جنگلی و شکار بیتغییر کاربري منطقه

هاي جایگزین از اندازي معیشتکوشیده بود با راه» هاي خزريجنگلطرح مدل مدیریتی« در طرح یاد شده، پیش از این در 
روژه پ«ي در دست اجراي خود از جمله برنامهدر ضمن، همین سازمان در چندین.  وابستگی ساکنان منطقه به جنگل بکاهد

پروژه«و » طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاك«، »)منارید(تقویت و انسجام سازمانی براي مدیریت یکپارچه منابع طبیعی
بخشی به سازي براي تنوعظرفیت«و» ارتقاي معیشت جایگزین«چنان در صدد است تا با هم» کربنترسیبالمللیبین

هاي درآمدزایی تري به فعالیتزنان روستایی با موفقیت بیشر دو طرح آخر، د12.آن وابستگی را کاهش دهد» معیشت پایدار
13.اندي خود رو آوردهمعاش خانوادهتامینهاي محلی براي مانند زنبورداري و تشکیل صندوق

اندوزي تجربهاند و هاي معیشت جایگزین درگیر شدهاندازي برنامههاي غیر دولتی نیز در راهدر این میان شماري از سازمان
اند، از جمله کرده

به این نکته ... وقتی مردم محلی «که با کمک به سه شرکت تعاونی در این راه معتقد است »انجمن بوم پژوهان«.أ
توانند از آن کسب درآمد کنند و معیشتی جایگزین را براي بردندکه در کنار حفاظت از محیط زیست میپی می

14.»گیري می کردندشدند و به مراتب بهتر از قبل پیمندتر میخود تعریف کنند بسیار عالقه 

که در صدد برآمد با ایجاد درآمد جایگزین و پایدار براي مردم محلی با تکیه بر صنایع »انجمن طرح سرزمین«.ب
صنعت اکوتوریسم سازگار با طرح هاي حفاظتی «ها همراه با تقویت یی از آندستی و کوشش در احیاي پاره

15.تنوع زیستی را دوام ببخشد» محیط زیستسازمان

11 http://cbcz.ir/fa/news/meeting-with-gef-evaluation-team
12 http://www.frw.org.ir/HamkarihayeBeynolmeleli/pageid/41/language/fa-IR/Default.aspx
13 http://www.frw.org.ir/files/nikdokht/asgari.pdf
14 http://boompajuhan.blogfa.com/page/facilitators.aspx
15http://www.plan4land.com/farsi/projects/ecotouristm_developing_a_pilot_on_the_role_of_communities_on_th
e_border_of_touran_national_park/Default.aspx
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تامین معیشت پایدار هاي خود که  مشخصا در یکی از طرح»)سنستا(ي توسعه پایدار و محیط زیست مؤسسه«.ت
رو را با تداوم امر کوچ هدف گرفته است و امیدوار است بتواند با پشتیبانی و مشارکت موثر براي جوامع کوچ

المللی الگوي نوینی از مدیریت منابع طبیعی را متناسب با ساختارهاي بط ملی و بینهاي مرتجوامع محلی، نهاد
16.شناختی و معیشتی دست یابداجتماعی جوامع محلی و مسایل بوم-عرفی

صندوق اعتبارات خرد تسهیالت جهانی محیط زیست «هاي غیر دولتی گاه از پشتیبانی ها، سازماندر اجراي این برنامه
)SGP( «هاي روستایی هاي حفاظت از تنوع زیستی خود از تشکلاند و گاه این صندوق در راستاي هدفز برخوردار بودهنی

هاي گیاهی و جانوري روستاي الزور در دماوند یا استانی به طور مستقیم حمایت کرده است،  براي نمونه حفاظت از گونه
-ي کنار در استان فارس که با راها ایجاد صندوقی در منطقهی17به مدد جلب مشارکت اجتماعی و ایجاد معیشت جایگزین

18.از شکار غیرقانونی جلوگیري کردداندازي معیشت جایگزین بتوان

هاي جایگزین و تنوع بخشی به منابع درآمد ریزي بر مبناي ایجاد معیشتدر بخش پیشین اشاره شد که میان برنامه
چندان بارز ) یی که ممکن است به دست آیدبه جهت نتیجه(در عمل این تمایز هایی وجود دارد اما گاهکشاورزان تفاوت

مندسازي هاي فقرزدایی، کشاورزي پایدار و توانبخشی به منابع درآمدزاي روستایی آن گاه که با سیاستتنوع. نمایدنمی
جایگاه برخی نهادها، از جمله دفتر امور از این بابت، . آوردي تحقق چندین هدف را فراهم میآمیزد عمال زمینهزنان در می

هاي این دفتر در ها و برنامهدرست است که شماري از طرح. زنان روستایی و عشایري جهاد کشاورزي قابل توجه است
بهبود وضعیت اقتصادي وکیفیت زندگی روستاییان و عشایر  و کاهش فقر از راه ایجاد مشاغل ي نخست با هدف  وهله

هاي خود را متوجه ترویج و آموزش کوشیده است یک رشته از فعالیتزنان روستایی به اجرا درآمده است، اما درآمدزا براي 
به عالوه، در این راستا، وزارت جهاد کشاورزي 19.رساندمحیطی یاري میمسائلی کند که بالمآل به  موضوع پایداري زیست

ي توسعه«هاي مورد نیاز براي یی و عشایري را به اطالعات و دادهداند که میزان دسترسی زنان روستانیز خود را موظف می
» طرح توانمندسازي زنان روستایی در مدیریت پسماند«چه بسا بتوان گفت که 20.افزایش دهد» پایدار روستایی وکشاورزي

21.ي همین فرآیند باشدنیز در ادامه

: اند ازتوان گرفت عبارتهایی که میها، نتیجهبا مرور این تجربه
کم در عرصه حفاظت از منابع طبیعی از بهاین نکته بدان معناست که دست: تازه بودن نسبی این رویکردها-

گذرد؛چندان زمانی نمی» جایگزین«یا » پایدار«کارگیري رویکردهاي معیشتی، اعم از نوع 
ورود این مفهوم، چه بسا دیگر، به سخن : المللیهاي بینها در این خصوص به تجربهاتکاي نهادهاي مجري طرح

هاي برده به ایران است تا حاصل پژوهشهاي اجرایی نامطرحتر از از رهگذر یی مفاهیم دیگر، بیشمانند پاره
تري از مراکز دانشگاهی و پژوهشی به ي گذشته، شمار هر چه بیشبا این همه، به مرور در دو دهه. دانشگاهی

ها یا نامهشود خواه پایانهاي که ارائه میاند و خواه در قالب درسختههاي معیشتی پرداموضوع چارچوب
اند؛هاي میدانی، زمینه را براي سازگار کردن این مفهوم با شرایط این دیار فراهم آوردهپژوهش

هاي خود را یی که یک بخش از هدفي عمدهاز چندین طرح و برنامه: 22هاي اثرسنجانهکمبود پژوهش
اند، هایی ناسازگار با پایداري منابع طبیعی اعالم کردههاي اقتصادي روستاییان با معیشتعالیتجایگزینی ف

16 http://www.cenesta.net/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=67
17http://sgp.undp.org/web/projects/5301/conservation_of_the_endangered_medicinal_and_rangeland_species_in
_lazoor_village_through_community_p.html
18http://sgp.undp.org/web/projects/17323/bustard_houbareh_in_darab_fars_in_collaboration_with_local_commu
nity_organizations.html
19 http://wazanan.blogfa.com/post-1.aspx
20 http://amozeshecompost.blogfa.com/Profile./
21 http://www.iana.ir/archive/item/1538-1.html
22 impact assessment survey
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-هاي به دست آمده را نمیها یا میسر نیست یا نتیجهاز این رو، اثرسنجی آن. اندبسیاري هنوز به پایان نرسیده
23.توان با اطمینان تسري داد

»هاي ایراناز تاالبطرح حفاظت«در » معیشت جایگزین«الگوي 
و تسهیالت محیط زیست جهانی ) UNDP(با پشتیبانی برنامۀ عمران ملل متحد » هاي ایرانبطرح حفاظت از تاال«

)GEF ( این طرح بر آن بوده است تا با . آغاز به کار کرد1383و با همکاريِ سازمان حفاظت محیط زیست ایران در سال
به دست بومزیستيهپایپارچه بر ارومیه، پریشان و شادگان الگوي مناسبی از مدیریت یکهايتمرکز بر حوضۀ آبخیز دریاچه

يهتوسعپارچه مستلزم آن است که ضمن حفاظت از تنوع زیستی، بومی و چارچوب مدیریت یکپابندي به اصول زیست. دهد
هاي داراي منفعت در پیرامون درکاران، میان گروهانانسانی محور فعالیت طرح قرار گیرد تا بتوان با جلب مشارکت تمام دست

هایی است که در راستاي وکیف کوششگیرد، کمآن چه در این بخش مورد بررسی قرار می. ها تناسب و تعادل برقرار کردتاالب
براي روشن . ستصورت گرفته ا-کارهاي موثر براي حفاظت از منابع تاالبیي یکی از راهبه مثابه- »معیشت جایگزین«ایجاد 

ي فرآیندي است که براي تدوین یک بخش، در برگیرنده. کنیمها را به دو بخش تقسیم میشدن جزئیات کار این کوشش
دیگري به فرآیندي نظر دارد که در صدد است الگوهاي معیشت . ي پریشان طی شدگردي در پیرامون دریاچهراهبرد طبیعت

.ی کندگردي را بررسجایگزینی به جز طبیعت
در تاالب پریشان24مدارگردي مردمطبیعت

با همکاري ادارة کل حفاظت محیط زیست فارس 1387و 1386هاي کوشید در سال» هاي ایرانبطرح حفاظت از تاال«
. ندي تاالب پریشان برگزار کپارچهي مدیریت یکهاي گوناگونی با هدف تدوین برنامهالمللی خود نشستو مشاوران ملی و بین
ها، با شرکت نمایندگان نهادهاي مربوط دولتی و غیر دولتی و نیز شماري از روستاییان طی فرآیندي در پایان این نشست

بندي تاالب پریشان نیز تهیه شد که در به عالوه، طرح پهنه. ي پریشان به تصویب رسیدي مدیریت جامع دریاچهبرنامه
ي یکی از گردي به مثابهي مدیریت، بر طبیعتبه هنگام تدوین برنامه. هاستجرایی آنهاي مجاز و  ضوابط اي کاربريبرگیرنده
آن که به محیط زیست است که در آن بیگري مراد از این کاربري نوعی از گردش. شدمیهاي پایدار همواره تاکید کاربري

شد که به سبب بینی میپیش. برندلی، سود میي خود به شکگران، هریک به نوبهشود، روستاییان و گردشیی وارد لطمه
گردي متضمن مزایاي اقتصادي بالقوه براي اندازي طبیعتگیر آن، راهانداز زیباي تاالب پریشان و  تنوع زیستی چشمچشم

جربیات ، با استفاده از ت1388از این رو، نخستین گام آن بود که ضمن برگزاري کارگاهی مشورتی در سال . جامعه محلی باشد
چنین با مشارکت هم. هاي حفاظت شده ارائه گرددگردي در منطقهي طبیعتالمللی، قوانین مربوط به ایجاد و توسعهبین

هاي این یکی دیگر از هدف. گردي در پیرامون تاالب پریشان شناسایی و تحلیل شودي طبیعتهاي بالقوههمگانی فرصت
هاي موفق آن از جمله در مناطق محور و نمونهگردي مردمهوم و اصول طبیعتکنندگان با مفکارگاه آشنا ساختن شرکت

. جنگلی تاالمانکا در کاستاریکا و در تاالب مانیاس در ترکیه بود
: ها تاکید شدوگو قرار گرفت و بر رعایت آندر همان نشست، اصول زیر مورد بحث و گفت

به حداقل رساندن اثرات منفی بر طبیعت و فرهنگ؛
هاي محلی؛تالش براي به حداکثر رساندن منافع اقتصادي براي جوامع روستایی و صاحبان حرفه

به خالف، . گیردنمیزایی، صورت هاي اشتغالهاي معیشتی، مانند طرحهایی براي بررسی اثرسنجی برنامهالبته این سخن بدان معنا نیست که پژوهش23
» بررسی اثربخشی و کارایی طرح آموزشی و ترویجی توسعه اشتغال خانگی زنان روستایی«هایی از قبیل اتفاقا اثرسنجی

)ype=research&id=8view.asp?paget-http://www.tarvij.com/persian/page (هاي هاي اعتبارات خرد و صندوقیا ارزیابی صندوق
ي کتهن. گردداین جا و آن جا انجام می) http://www.women.gov.ir/pages/?cid=10590(» هاي زنان روستاییي فعالیتحمایت از توسعه

مورد حفظ تنوع زیستی یا حفاظت از منابع طبیعیِرهاي معیشت جایگزین را بهایی نیاز است که اثرگذاري طرحچنان به بررسیکه هماصلی آن است
.نظر روشن سازد

24community-based ecotourism ه تفاوتی قائل اند که با توجه به تعریفی که ب» اکوتوریسم«گردي و طبیعت، گفتنی است که کسانی میان
:اندمدار تاکید ورزیدهگردي مردماند گویی بر همین طبیعتدست داده

http://www.tabiatpaydar.com/training/ecotourism-definition/
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گیري از شوند و زمینه براي بهرهها دخالت داده میگیريکسب اطمینان از این امر که جوامع محلی در تصمیم
آید؛ها فراهم میابتکار عمل ها آن

میت منطقه؛گران و نیز دیگران نسبت به اهآموزش گردش
انجام مطالعات پایه محیط زیستی و اجتماعی و پایش به منظور ارزیابی اثرات؛
هدایت اعتبارهاي مالی به سوي مدیریت مناطق حفاظت شده؛
هاي محلی و توزیع منافع حاصل حصول اطمینان از این که صاحبان مشاغل، براي برآورده کردن نیازهاي جامعه

شراکت با مقامات و مردم محلی وارد کار شوند؛هاي حفاظت شده دراز منطقه
ها در هماهنگی با محیط زیست؛ي زیرساختترغیب توسعه
ي تغییرات قابل قبول زیست محیطی و اجتماعی تجاوز گردي از محدودهحصول اطمینان از اینکه توسعه طبیعت

.کندنمی
ي مدیریت محلی تاالب صی از میان اعضاي کمیتهگردي تشکیل گروهی تخصهاي کارگاه مشورتی طبیعتیکی از مصوبه

راهنماي عمل این . گردي سند راهبردي آن فرآیند را تدوین کندي طبیعتهاي توسعهپریشان بود تا پس از بررسی زمینه
بود، به این معنا که » بومیرویکرد مدیریت زیست«گروه برگرفته از 
ها هستند؛مردم جزء اصلی زیست بوم
تداوم زندگی هیچ کس بیش . داراي بیش ترین انگیزه براي مدیریت پایدار زیست بومِ خود هستندجوامع محلی

محیطی نیست؛از آن ها در معرض تهدیدهاي زیست
 جوامع محلی به سبب نزدیکی با آن زیست بوم داراي دانش و معلوماتی ویژه اند که با ترکیب با دانش علمی روز

. و پایدار زیست بوم بینجامدتواند به مدیریت متوازن می
 عمال شیوة مدیریت جامع و همکاريدستيههمموفقیت در پایداري منابع و حفظ تنوع زیستی را در گرو ا-

. دانداندرکاران می
گري ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشبه » گرديي طبیعتزیرکمیته«پس از گذشت چند ماه، گروهی به عنوان 

، »فروردین13موسسۀ «منابع طبیعی و آبخیزداري کازرون، ادارة محیط زیست کازرون، يهادارت نمایندگان کازرون و با شرک
شکل گرفت » هاي ایرانطرح حفاظت از تاالب«گري و کارشناسان ، دوره دیدگان راهنماي گردش»سالمتو تشکل طبیعت «

هاي گوناگونی بود از ي بخشدر برگیرندهتنظیم کردند که که طی چندین نشست، به مدد ابزاري مشارکتی، سرانجام سندي را 
- گردي در پیرامون تاالب، برنامههاي تاالب پریشان، چشم انداز و راهبردهاي توسعه طبیعتگردي، ویژگیجمله مفهوم طبیعت
ش دست هاي طبیعت گردي، نقدر بخش دیگري از آن سند به معیارهاي سنجش طرح. هاي اجراییي اقدام و مسئولیت

چارچوب و محتواي سیاست و خط مشی توسعه طبیعت گردي ) 1(جدول . اندرکاران و نیز مسئولیت ایشان اشاره شده است
.دهدتاالب پریشان را به طور اجمالی نشان می
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گردي تاالب پریشانچارچوب و محتواي سیاست و خط مشی توسعه طبیعت-1جدول 
الب پریشانساله براي طبیعت گردي تا25چشم انداز

برداري خردمندانه از تاالب پریشانارتقاي منابع معیشت روستاییان و پشتیبانی از بهره
هدف اصلی
بومی بر وضعیت اقتصادي گري مرسوم که ضمن در نظر داشتن مالحظات اجتماعی و زیستهاي نوینی در گردشایجاد زمینه

.اردروستاییان پیرامون تاالب پریشان تاثیر مثبتی بگذ
اهداف راهبردي

چهارسهدویک
فراهم آوردن امکانات 

درآمدزایی براي روستاییان 
آن پیرامون تاالب پریشان، بی

بومی به که پایداري زیست
مخاطره بیفتد

آشنا ساختن روستاییان به 
اهمیت حفاظت از منابع 

طبیعی و فرهنگی و درگیر 
کردن آنان در حفاظت از این 

منابع

- دستسازي حساس
اندرکاران نسبت به 
امتیازهاي حاصل از 

گردي در گسترش طبیعت
ي پریشانمنطقه

جلب توجه همگانی به 
گردي، هاي طبیعتمفهوم

تنوع زیستی و مناطق 
ها حفاظت شده و ارتباط آن

دیگربا یک
دارهاي اولویتاقدامدارهاي اولویتاقدامدارهاي اولویتاقدامدارهاي اولویتاقدام

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

هاي اصلی بینی ایجاد سازوکارهایی متناسب با هدفهاي هر سند راهبردي پیشترین بخشیکی از مهمآشکار است که 
هاي شستنچنان به گردي همطبیعتيهکمیتگردي بنا شد که زیر هاي گسترش طبیعتاز این رو، براي پیشبرد هدف. است

:ا ملزم دانست که امور زیر را پیش ببرداین زیر کمیته خود ر. خود ادامه دهد
ي مدیریت  محلی مدیریت تاالب پریشان، توضیح بندهاي آن و کوشش در سند راهبردي به کمیتهي هارائ)أ

هاي تصویب شده؛راهکارهایی براي تحقق هدفجهت یافتن
هاي پیشنهادي فعالیتدهندگان براي سازگار کردن گردي پیشنهادي، راهنمایی  طرحهاي طبیعتارزیابی طرح)ب

محلی مدیریت تاالب يهکمیتها به نهایی طرحيهنسخيهارائبا اصول و معیارهاي تصویب شده در آن سند و 
پریشان؛

-ها در راستاي هدفگردي تصویب شده کسب اطمینان از این که آن طرحهاي طبیعتیابی طرحپایش و ارزش)ت
قرار دارد؛» پریشانسند مدیریت جامع تاالب «هاي دراز مدت  

ها به کمیتۀ محلی مدیریت تاالب پریشان و آني هارائگردي، هاي طبیعتریزي ساالنه براي گسترش طرحبرنامه)ث
. کوشش براي جذب اعتبارات الزم

هاي زیر نیز در جهت اجراي سیاست و خط گردها، اقدامتاالب پریشان و کاسته شدن از شمار طبیعتخشکیبا وجود 
:ي عمل پوشیدسعه طبیعت گردي تاالب پریشان جامهمشی تو
کنندگان تاالب پریشان؛ احداث و تجهیز مرکز بازدید
گیري گروه راهنمایان محلی طبیعت گردي تاالب پریشان؛آموزش و شکل
گرديگاه تاالب پریشان از سوي گروه راهنمایان محلی طبیعتدهی و مدیریت تفرجسامان.
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.  کندزیرکمیته را مشخص میاینساختارشکل زیر 
گردي تاالب پریشانطبیعتيهکمیتساختار سازمانی زیر - 2شکل 

گردي بر معیشت اهالی یا بر تقویت تنوع زیستی سخن هاي طبیعتتوان با قطعیت از تاثیر برنامهدر این تجربه، هنوز نمی
بایست گردها الگوي مدیریت تلفیقی چندان نوپاست که میی تاالب پریشان در جذب طبیعتراند زیرا جدا از موقعیت کنون

تا زمانی که هنوز به پایان نرسیده است، براي » هاي ایرانطرح حفاظت از تاالب«. مدتی بگذرد تا این سازوکار به ثمر بنشیند
گري خود ادامه ي تسهیلچنان به وظیفهده است همگردي تاالب پریشان آمهایی که در سند راهبردي طبیعتتثبیت فعالیت

.خواهد داد
2012ي کاري خود براي سال موظف دانست بنا بر برنامهخود را » هاي ایرانطرح حفاظت از تاالب«ي دیگري، در تجربه

-قره(ي اورمیه یاچهها اقماري دري معرفی الگوهاي معیشت جایگزین را در چند روستاي پیرامون یکی از تاالبمیالدي زمینه
-ي شرایط از میان الگوهاي پیشنهادي مناسبو نیز تاالب شادگان در خوزستان بسنجد تا در صورت فراهم بودن همه) قشالق

ي هر نوع الگوي معیشتی ارائهآشکار است که . هاي الزم را گرد آوردشان را  برگزیند و بکوشد براي اجراي آن پشتیبانیترین
از . جانبه نیستهاي پردامنه و همهمستلزم پژوهش و بررسی دقیق است، اما زمان به سود انجام دادن پژوهشمناسب و پایدار

و » )RRA(ارزیابی سریع روستایی «که تلفیقی است از 25»)RAP(فرآیند ارزیابی سریع «ي این رو، روش کار میدانی بر پایه
امتیاز این روش در آن است که هم در مدت . قرار گرفته است»)PRA(یارزیابی مشارکتی روستای«هاي کیفیِ یی از روشپاره

از این رو امید . ها درگیر خواهد ساختدر فرآیند گردآوري و تحلیل دادهرا شدنی است و هم اهالی روستا زمان محدودي انجام
ند و با مشورت با افراد معتمدشان به را مورد ارزیابی قرار ده» معیشت جایگزین«هاي واقعی رود تا روستاییان خود زمینهمی

انجمن زنان  مبارزه «قشالق و در قره» انجمن دامون«در این فرآیند . اقبال نشان دهند» اشتغال غیر کشاورزي«یکی دو الگوي 
هستند تا در هر منطقه » هاي ایرانطرح حفاظت از تاالب«در شادگان یاور »ي خوزستانشاخه- با آلودگی هاي محیط زیست
البته الزم به یادآوري است که پیش از این . هاي اساسی زیر بیابندهاي مناسبی براي پرسشبا تمرکز بر دو روستا پاسخ

-پرسشي از جملهمحیطی هر دو منطقه ارزیابی شده است و بررسی جاري صرفا بر مواردوضعیت اجتماعی، اقتصادي و زیست
:زیر متمرکز استهاي
؛گیري از منابع آبیترین بهرهبیشبر مبتنیداري امهاي کشاورزي و دفعالیت

25 rapid assessment process (http://www.rapidassessment.net/)

گري میراث فرهنگی و گردش
)دبیر زیرکمیته(کازرون 

محیط زیست کازرون

جهاد کشاورزي 
کازرون

امور آب کازرون

منابع طبیعی کازروني کازرونفرماندار

ولتیدهاي غیر سازمان

نمایندگان گروه راهنمایان 
گرديمحلی طبیعت

نمایندگان شوراهاي 
روستایی
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؛ گیري از منابع آبیترین بهرهبر کممبتنیداري هاي کشاورزي و دامفعالیت
 منابع درآمد روستاییان؛تنوع
جدا از یی جدا از کشاورزي و نیز در عرصه، مشاغل خانگی، کارآفرینی و مانند آنخود اشتغالیيهبالقويهمینز

؛براي روستاییان به طور کلی، براي زنان روستایی، به طور ویژهگرديطبیعت
موجود؛ها و خدمات حمایتی زیرساخت
هاي جدید؛اندازي اشتغالهرابراي نیاز ها و خدمات حمایتی مورد زیرساخت
یاد شده؛ها اختخدمات یا زیرسها بهبپیرامون تاالگذاران خُرد سرمایهو نیز یابی روستاییان موانع دست

ي به دست آمده را با از یک سو با خود روستاییان و از سوي خواهیم نتیجههاست که میپس از گردآوري و تحلیل این داده
. کدام معیشت جایگزین امکان پا گرفتن داردها در میان بگذاریم تا ببینیماندرکاران مدیریت تاالبدیگر با متولیان و دست

،با توجه به شرایط،بسیاري از ساکنان روستاهاي مورد نظري حاضر، گواه آن است کهرش مقالهدر زمان نگا،هانخستین یافته
یا در صدد وام محتمل به خطر بیندازندوکارهاي را براي آزمودن کسبشاناندازهاي اندكپسخود بیش از آن که بخواهند 

کسانی . ها را به کار بگیردستا یا نزدیک روستا راه بیفتد و احیانا آنوکاري در خود رو، خواهان آن اند که کسبگرفتن باشند
که شرایط وام گرفتن چندان براشان بر آن بودند،وکار باخبر بودنداندازي کسبها و تسهیالت روستایی براي راههم که از وام

وکاري جدید، خواه دست زدن به کسببراي معدودي هم که . کننددشوار است که اساسا فکر این کار را از سر به در می
ي کار نمود طی کردن فرآیند مرسوم، از تشکیل گروه یا تعاونی یا قبوالندن نقشهیی عملی میانفرادي خواه جمعی،  گزینه

. کننده نبودگرمهاست، چندان روشن و دلهاي جاري با آنخود به نهادهایی که مسئولیت در اختیار گذاشتن وامانفرادي 
مستلزم همراهی و مشارکت ها آن است که تغییر الگوي معشیتی، به ویژه زمانی که وگوها و بررسیي اصلی در این گفتنکته

ي روستایی را از نزدیک با امتیازهاي هایی است که گام به گام جامعهمردمی باشد، نیازمند صرف وقت بسیار براي ترویج روش
توان روستاییان را در هاي گوناگون از راهن منطقه سازگار است، آشنا سازد و حاصل از معیشت جایگزینی که با موقعیت آ

.افزایش دهدآزمودن مشاغل جدید
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Abstract
Wise use of natural resources requires the villagers living roundabout wetlands to take up
other means of subsistence rather than farming. Often, under emergency conditions, such as
drought, overexplotation of nature becomes inevitable since villagers cannot rely on their
crops exclusively, upon which the ecosystem is damaged.  Introducing appropriate alternative
livelihoods will decrease the stress on wetlands. The current article, based on experiences of
the Conservation of Iranian Wetland Project, explains the background of livelihood
frameworks in Iran and also discusses the achievements and challenges of applying such an
approach in the Iranian context.

Keywords: alternative livelihood, ecosystem management, rural women, Urmieh Lake, Shadegan
Wetland, Parishan Wetland


