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  1چکیده
 فرامرزي بخترامسر از  نامهانمپی فهرستدر  جاي گرفتن ااستان گلستان ب گل و آالگلآلماگل، آجیهاي تاالب

آبی و فشار وارده از  هايمایهبنکاهش  و آب و هوایی هايدگرگونید. نباشبرخوردار می خویشبراي بهبود جایگاه 
 هاي چالش دستهها از زیستی آننازیستی و هاي مایهبنبرداري از بهرهبراي ها پیرامون تاالب مردمی هايگروه سوي

 ان بومیمردمخود  بدستگانه هاي سهاز تاالب پاسداريآن  فرنوداست که  کاريراهآن نیازمند  پایشاست که مهار و 
و از این  بهبود بخشیدهتوان اقتصاد خانوارهاي روستایی را معیشت جایگزین میهاي برنامه يبرپابا  باشد. امروزهمی
 گانه پنج هايداراییپس از بررسی  کنونیتاالب کاهش داد. در پژوهش  هايمایهبنها را براي استفاده از نیاز آن راه

و با تپه) وخیگانه (تنگلی و اُهاي سهتاالب پیراموندو روستاي در  اجتماعی، اقتصادي، طبیعی، انسانی و فیزیکی
ارزیابی اجتماعی، با سپس و  گردیدهاقدام  نوجایگزین و  هايپیشه پاییبراي بر ،روش مشارکت سریع کارگیري هب

 گردیده است.پیشنهاد  بومی مردمانبه  هاپیشه گسترشها را براي آموزش و زیستی بهترین گزینهاقتصادي و محیط
پیشه هماهنگ با  10 پیشه پیشنهادي 13از  توانفرنودهاي این پژوهش نشان داده است که در این دو روستا می

ها بر پایه برتري براي پیشهاین اندازي نمود. ریزي و راهگانه برنامههاي سهزیست را براي پشتیبانی از تاالب محیط
خواه، آبصنایع دستی ترکمن، کشت ارقام کشاورزي دیم و کمدربرگیرنده ترتیب بهروستا و اجرا در این دو آموزش 

، مزارع تولید برقپرورش شترمرغ، گردي، هاي بومخانهنگري، تولید گیاهان دارویی،  پرندهکمپوست،  کرم ورمی
   گردیدند.پیشنهاد اي  گلخانه هايفرآوردهو  پرورش بلدرچین و مرغ بومی
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 مقدمه
با  1384هاي ایران از سال تاالب پاسداري برنامه
، سازمان 1پیمانهمکشورهاي  آبادانیبرنامه  پشتیبانی

پاسداري سازمان و  2جهانی محیط زیست گریاري
 گردید.آغاز  گستره کشوريایران در محیط زیست 

 انجامهاى کوششاي از نمونه برنامهاین  هايکنش
آبریز  پهنه گردانندگانِ پیشرفتدر راستاى  شده

شمار میرود که بر  ها در کشور ایران بهتاالب
و  کشوري سترهگبومی در رویکرد زیست گیري جاي
و  سودبران همکاريبراى  اي راشایسته زمینه، بومی

براي  انگرگردانش فراگیر هايو اجراى برنامه نگارش
طرح (نموده است  فراهمکشور  برجستههاي تاالب

 ).2017 ،هاي ایرانحفاظت از تاالب

معیشت  سخنخود  کنشگري آغازاز  برنامهاین 
ها بر برداري خردمندانه از تاالببهره واهگُجایگزین را 

 ندگانِفراگیر گردانهاي برنامه نگارششمرده و در 
هاي پریشان و شادگان این دریاچه ارومیه، تاالب

خویش دار برتريهاي راهبردي و را در هدف ستارج
ارگیري کمعیشت جایگزین به معناي بهگنجانده است. 

 ویرانی بیمآن  بر پایهدرآمدزا است که  یراه
از میان برداشته  سراسرو یا یافته کاهش  سازگان بوم
علمی  از نگاه. )2016(صادقلو و همکاران،  شودمی

ها، اي از تواناییخود واژه معیشت بیانگر گردایه
هاي اجتماعی) و مایههاي مادي و بنها (دارایی دارایی

کارهاي است که هر فرد براي فراهم آوردن یک 
  ).WCED ،1987(باشد زندگی به آن نیازمند می

در ایران معیشت جایگزین داراي تاریخچه اجرایی 
یی که بر زانبا بیابا ستیزي نامهنپیماباشد. می شمارمند

 براي ساختمعیشت جایگزین  هايبرنامهازيِ نداراه
قرار گرفته در  مردماناي یی برزامددرآ هايمایه بن

 برنامه و یا سته ایدورز براماخشکسالی  برابر
                                                
1 - United Nations Development Programme 
(UNDP) 
2- Global Environment Facility (GEP) 

س گرزا رخساردر یستی ز گونیگونهاز  پاسداري
  جایگزین  معیشت رانیحکمبرنامه  نگاشتي، مرکز

 سازيِزندهرد. میشماد خو کارهايمهمترین را از 
بر ه یژو پافشاريبا ه شد ویرانجنگلی  هاي زمین
ي هاكخادي و فرسایش با دربرابر شکننده هايزمین

میکوشد تا با  ،جنوبین سااخرن و کرمان ستار در اشو
ران گذاي بري یگرد هايایهمبندن جایگزین کر

جنگلی  هايبخشي بررکا دگرگونیاز  ،مردم ندگیز
الگوي  برنامهکند. ي جلوگیر مندانزیستر شکاو 

براي  آویزيدست هیرکانیي جنگلها گردانش
بستگی وا و کاهشجایگزین ي معیشتهاازي ندا راه

. چندین برنامه در گردیده استبه جنگل  شهروندان
 بخشیهماهنگی و توان چون برنامه همدست اجرا 

 نیادي هايمایهبنچه ریکپا گردانشاي مانی برزسا
آب و  هايمایهبنار پاید برنامه گردانش(منارید)، 

به چنان کربن هم نشینیته گسترجهانبرنامه ك و خا
ایگزین و جمعیشت  افزایشست تا با دنبال آن ا

 ها بستگیوا ،معیشت پایدار گونیگونهاي برزي سابستر
 ،هاي ایرانطرح حفاظت از تاالب( هددکاهش را 

2017.(   
اداره کل حفاظت محیط  1398در بهار سال 

 پژوهشی سازي برنامهبراي پیادهزیست استان گلستان 
هاي اجراي برنامه معیشت جایگزین در تاالبباره در

زین پس در این نوشتار گل کهآالگل، آلماگل و آجی
دست گانه شناخته خواهد شد هاي سهتاالب زیر نامِ

ها بر پایه امتیازهاي کسب این تاالب کار گردید. به
گانه ارزیابی جایگاه حفاظتی، در شده از معیارهاي پنج

هاي استان گلستان امتیاز) تاالب 59نخست ( پایک
  ).2003قرار دارند (کیابی و همکاران، 

با روندى گانه هاي سهتاالب پهنه اکنونهم
از اي بخش برجستههشدارآمیز رو به کاهش گذاشته و 

از  فراوانیشمار  از دیگر سوآن خشک شده است. 
ه گانهاي سهتاالبآبى  هايمایهبنبرداران از  بهره

هاي که در سالايگونهبرداشت بیش از اندازه نموده به
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به گانه هاي سهبه تاالبآب ورودي میزان  گذشته
هاي و خشکسالیکاهش یافته  گیريچشممیزان 
. یکی ها را کاهش داده استآن آوريتابنیز  گذشته

هاي تاالب پهنهدر کاهش  کنشگران برجستهاز 
هاي آبی رودخانه هايمایهبناستفاده از  ،گانه سه

 آبدهی براي دست مردمان بومیبه هاباالدست تاالب
باشد. از دیگر سو برداشت می هاي کشاورزيزمینبه 

نی و لویی، شکار قانونی و یا غیرقانونی و چراي 
 کنشگران برجستهها از تاالب کنارهدر  چارپایان

، رو از اینباشد. می مردمان بومیها از سوي تاالب
 ناپسندشرایطی  سويبه  هراسناكگانه هاي سهبتاال

از  آهستهآهستهآن  هايهنایش فرامونکه رود پیش می
 هايچالشزیستی به  گونیبا گونه همبسته هايچالش

اجتماعی گسترش پیدا خواهد کرد که بر و اقتصادي 
 کاراییها آن تاالبمردمان پیرامون  گزران زندگی

  . )2019(دربیکی،  خواهد گذاشت
فرنود که  کارهایییافتن راه آنچه گفته شدبر پایه 

هاي کاهش فشار وارده به تاالب آن دستاویزي براي
پیرامون آن گردد و  مردمان سويگانه از  سه
ران ذگمد و بهبود آدرمیزان افزایش سان مایه  همان به

تواند در بهبود و می ،مردمان گردد انهم زندگی
 گردانندگانو ها سازگانبوممیزان کارکرد این افزایش 

  . دمند باش بهرهآن 

 دست هبانجام شده  برنامهبخشی از  رونوشتار پیش
و به دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان  کارفرمایی
معیشت  اندازيراهبا هدف باشد که گلستان می

تپه  روستاهاي تنگلی و اوخی مردمانجایگزین براي 
هاي معیشتی برنامه شناساندنتا با  نموده است کوشش

  گانه بههاي سهپیرامون تاالب مردمانجایگزین براي 
آب  با کنشمنديچه در آینده و آن کنونی جایگاهبهبود 

   خواهد شد بپردازد. چیرهها بر این تاالب و هواشناختی
  

  ها مواد و روش
آبریز اترك در شمال  گستره باختري بخش در

هاي  نام باهم استان گلستان، سه تاالب نزدیک به
ها  گل وجود دارند. این تاالب آالگل، آلماگل، آجی

شده به فهرست   دهافزوهاي  چهل و نهمین تاالب
(فهرست رامسر) هستند که در  جهانیهاي  تاالب
رامسر  نامهپیمانخورشیدي در  1354 ماه تیر 2تاریخ 

اند  به ثبت رسیدهام مجموعه تاالب آالگل ن با
ون و برشلیها در بخش دااین تاالب). 2018(دربیکی، 

ق شرو تپه خیو اوتنگلی ي ستاهارو همسایگیدر 
ن بع شهرستااتوون از برینچهاقال به زي آقمرده جا

  ). 1(شکل ند اهقع شدووس واگنبد کا

 

  
  گانه در استان گلستان. هاي سه نمایش موقعیت جغرافیایی تاالب -1شکل 
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دو  هاي کشاورزيزمیناست که  نیاز به یادآوري
هاي تاالب پیرامونتپه در روستاي تنگلی و اوخی

است و بر این پایه  جاي گرفتهگل و آلماگل آجی
این تنها ویژه به معیشت جایگزین  وابسته هايپژوهش

(مطالعات حد بستر و حریم باشد میدو روستا 
در ). 2013گل. هاي آالگل، آلماگل و آجی تاالب

خانوار با مجموع  456روستاي تنگلی در حدود 
کنند. از این جمعیت نفر زندگی می 1666جمعیتی 

سرپرست خانوار به شغل دامداري (عمدتاً  120
پردازند. در یپرورش گاو و گوسفند) و کشاورزي م

 405خانوار و با مجموع  105تپه نیز روستاي اوخی
سرپرست  30کنند. از این جمعیت، نفر زندگی می

خانوار به شغل دامداري (عمدتاً پرورش گاو و 
سرپرست خانوار نیز به کشاورزي  5گوسفند) و 

و  اقتصاد وابسته به کشاورزي جاکه از آنپردازند.  می
مردمان این دو  زندگانیتواند به تنهایی نمی پروري دام

از  برداريبهره ناگزیربخشد،  بهبودرا  روستا
گانه براي هاي سهزیستی تاالبنازیستی و  هاي مایه بن

ها فشار وارده به تاالب اي برايانگیزهبهبود زندگی 
 بکارگیريگردیده است. از این رو کوشش براي 

در میان مردم این دو معیشت  گونیِگونههاي برنامه
  باشد. میبایسته  روستا

معیشت جایگزین و اجراي شناسایی  براي
و  نومعیشت  اندازيراه رواپذیريگام بررسی  نخستین

با بررسی  نخست با این نگرشباشد. یا جایگزین می
 جایگاههاي روستا در و سنجش دارایی هاداشتدرون
معیشت مردمان روستا مورد سنجش  چگونگیِ، کنونی

 اندازيراههاي درباره زمینه ییهادادهقرار گرفته و 
 مورد استفاده براي سازوکارآید. معیشت بدست می

از چهارچوب معیشت پایدارِ  هدفاین  نیل به
شده  برداشت 1المللی توسعه کشاورزيصندوق بین

                                                
1- International Fund for Agriculture Development 
(IFAD) 

در  ).2017، هاي ایرانطرح حفاظت از تاالب( است
که چارچوب این سازوکار از شیوه مشارکتی سریع 

مردم و  هاي خودگوش فرا دادن به نیازمندي
هاي نو ها در پیشهکارگیري از پیشنهادهاي آن هب

توان به دیگر سخن می .گردیدگیري بهرهنیز  ،باشد می
از آگاهی و خواسته مردم در گزینش پیشه براي 

  معیشت جایگزین بهره جست.
، نسانیا هايدارایی بررسی و برآورد هدف، با این

 هايزیرِ نام داراییو مالی فیزیکی ، طبیعی، جتماعیا
مشارکتی  گونه هببرآورد معیشت جایگزین گانه در پنج

 هايپیشهارزیابی  پایان کار نیزدر انجام گرفت. 
محیطی پیشنهادي از نظر اقتصادي، اجتماعی و زیست

درباره اجراي گزینه برتر  اندیشیچارهو انجام شده 
  .گردیدانجام 

در گانه پنج هايداراییجدول امتیازدهی  ریزي پایه
هاي در بررسی دارایی: تپه روستاهاي تنگلی و اوخی

گانه (فیزیکی، اقتصادي، منابع طبیعی، اجتماعی و  پنج
تپه نسبت به انسانی) روستاهاي تنگلی و اوخی

و اعضاي شوراي  یارانبرگزاري چندین نشست با ده
رخ با بههمراه گفتگوي رخاسالمی در هر دو روستا به

سفیدان، بانوان، آموختگان دانشگاهی، ریشرسته دانش
پروران اقدام گردیده و در کارگران، کشاورزان و دام

نان خواسته شد تا درباره ها از آاین نشست
 هاي راگانه دادههاي پنجهاي زندگی و دارایی دشواراي

چنین در این  در اختیار گروه پژوهشی قرار دهند. هم
هاي پیشین که بخش کوشش شد تا از پژوهش

هاي اجراي کشور انجام شده دست دیگر دستگاه به
گانه استفاده گردد. هاي پنجاست براي برآورد دارایی

با گانه  پنج هايداراییهاي گردآوري شده از سپس داده
اي با طیف چندگزینههاي نامهکارگیري پرسش هب

امتیازدهی گردید (انجمن جوانان ) 5تا  1از لیکرت (
  ).2014حافظ زمین، 
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 فهرست مشاغل پیشنهادي سازگار با طبیعت: برپایی
در دو روستاي تنگلی  آگاهشناسایی افراد  گامدر این 
 ناهمگونِ هايتودهاز  نمایندگانیِ نشانِتپه بهو اوخی

با  درپیونداز افراد  سانروستاها اقدام گردید. بدین
 رستهفرهنگی و آموزشی (دبیران و آموزگاران)،  رسته

داران و اعضاي شرکت تُجار (دکان رستهرانندگان، 
دامداران و کشاورزان،  رستهروحانیون،  رستهتعاونی)، 

دانشجویان دانشگاه و  رستهدار، خانه بانوان رسته
اندیشی هم هاينشستمدارس در  آموزان دانش

 دیدگاهو از ایشان خواسته شد تا  فراخوان گردیده
بیان نمایند.  نو هايپیشه برپایی خود را درباره

پیمایش در هر  راهاهالی از  دیدگاه گرفتن باچنین  هم
و  بانوانخ با مردان و ربهخر گفتگويدو روستا و 

 پیشهداشتن  هها بآن گرایش فکريپرسش از میزان 
که در فکر  ايهاي برجستهنکتهکوشش گردید تا  ،نو

جایگزین وجود داشته  سان پیشهمردم این دیار به 
از این شیوه سنجی قرار گیرد. امکان گاماست در 

  گردد.اجرایی با نام مشارکت سریع یاد می

در  هاي پیشنهادي معیشت جایگزین:ارزیابی شیوه
زیستی  اجتماعی و محیطاقتصادي،  ارزیابی پسینگام 
به  وابسته. فهرست شد انجامپیشنهادي  هايپیشه
بر تپه و تنگلی در روستاي اوخیپیشنهادي هاي پیشه
، و اقتصادي هاي محیط زیستی، اجتماعیشناسه پایه
ارزیابی  مردمی هايگروههاي و توانمندي هابستگیدل

سازي و است که شیوه پیاده یادآوريبه  نیاز. گردید
انجمن  دست هبتر  اجراي این بخش از پژوهش پیش

پروژه اجراي  برايجوانان حافظ زمین (دامون) 
زیستی در سیماي  گونیگونهاز  پاسداشتالمللی  بین

برنامه عمل  گردآوريزاگرس مرکزي و با هدف 
(انجمن  گردیده است برداشتمعیشت جایگزین 
 هايپیشهبراي بررسی  ).2014 ،جوانان حافظ زمین

نگاه کنشگرهاي اقتصادي جایگزین پیشنهادي از 
کسب و کارها استفاده  سنجیبرتري 1آرایه 1جدول 

اقتصادي بر پایه سه کنشگر شد. شیوه امتیازدهی 
 =و زیاد 2، متوسط=امتیاز 3عددي (کم= امتیاز  شناسه
  باشد. ) می1امتیاز 

  
  اقتصادي. از نگاهکسب و کارهاي پیشنهادي سنجی برتري آرایه -1جدول 

  برآورد میزان 
  نخستی داراي

  برآورد 
  میزان سوددهی

  برآورد نیاز به 
  زمین و مکان

  برآورد نیاز به 
  آبی هاي مایه بن

  نیاز به 
  بانکی هاي یاري

  بسیار  میانه  کم  بسیار  میانه  کم  بسیار  میانه  کم  بسیار  میانه  کم  بسیار  میانه  کم

  
اجتماعی و متغیرهاي وابسته به آن از  کنشگر

 گزینشاجتماعی در  کارآمد کنشگران ترین برجسته
و  هاداشتدرون بخشباشد. در می پیشهیک 
و  هاداشتدروننشان دادن میزان  برايها،  دارایی
+ استفاده 3تا  0هاي پایکموجود، از  هاي مایه دست

اجتماعی  کارآمدي ،شده است. در این شیوه امتیازدهی
گزاري  بر پایه اعداد منفی سه تا مثبت سه پایه ها پیشه

ترین  هر متغیري که داراي کم پایهشده است. بر این 
(منفی سه) را  رواییترین امتیاز  باشد کم رخداد گمانه

 گمانهترین  که بیش کنشگريموده و هر دریافت ن
 گرفترا داشته باشد امتیاز مثبت سه را خواهد  رخداد

  1. )2(جدول 

                                                
1- Matrix 
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  اندازي کسب و کارهاي پیشنهادي. اجتماعی راه کارآمديارزیابی  آرایه -2جدول 
  اجتماعی هايکنشگريارزیابی   هاو دارایی هاداشتدرون

  اجتماعی دارایی  انسانی دارایی
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هاي محیطی بر گزینهزیست کنشگر کارآمديبررسی 

 کارآمديدر بررسی : جایگزین هايپیشهپیشنهادي 
کسب و کارهاي پیشنهادي بر روي محیط زیست 

 داشتچشمد ورم کنشگرهاي گوناگونیکوشش شد تا 
کسب و  کارآمدي ،نخست جایگاهقرار گیرد. در 

و  هاداشتدرونها به کارهاي پیشنهادي و وابستگی آن
و یا عدم  بایسته هايمایهبنها بر پایه وجود دارایی

با متغیرهایی همچون  نونیکهاي مایهبنوابستگی به 
خاکی، هاي مایهبن، هاي زمینیمایهبن، آب و هوا

ها (برق و زیستی و انرژيهاي مایهبنآبی، هاي  مایه بن
جداگانه  بگونهتپه گاز) براي دو روستاي تنگلی و اوخی

و  ها داشت درون بخش). در 6 بررسی شد (جدول
ها و داشتدروننشان دادن میزان  برايها،  دارایی

 کار گرفته هب+ 3تا  0هاي از پایک موجود، يها یدارای
و یا هاي بایسته مایهبن براي نشان دادنشده است (

 ،مایهبنعدم وابستگی شیوه معیشتی پیشنهادي به یک 
  ).داده خواهد شد 3 به آن امتیاز

کسب و کارهاي پیشنهادي  کارایی پسیندر گام 
آبی و خاکی، میزان هاي مایهبن آلوده ساختنبر 

زیست محیط زدنبرهم، هازمینکاربري  گوناگونی
سوخت فسیلی، هاي مایهبنها)، نیاز به (مراتع و تاالب

زیستی  گونیگونهبراي  بیمآبی و هاي مایهبننیاز به 
ها و مراتع براي هر دو روستا ارزیابی شد تاالب

 مثبت کارایی، هاکاراییبرآورد  بخش). در 7(جدول 
و  مثبت نشانهاجراي یک کسب و کار پیشنهادي با 

نشان  منفی نشانهآن با  منفی همراه با اجرايِ کارایی
، عدد میانه= 2، عدد بیشمار =3عدد ( داده شده است

   ).باشدمی بدون کاراییکم و عدد صفر به معنی  =1
  

  نتایج
گانه در دو هاي پنجییارزیابی دارا فرنودهاي

امتیازهاي  3جدول : تپهاوخیروستاي تنگلی و 
گانه  پنج هايداراییدرباره هر یک از  دست آمده هب

در دو روستاي تنگلی و را هاي آن همراه زیربخش به
از تپه روستاي اوخیبر این پایه،  دهد.تپه نشان مییاخ

ناپسندي  جایگاهیکی و مالی در فیزهاي نگاه دارایی
این روستا داشتن  نکته برجستهبرد. سر می به

باشد انسانی می هايییداراطبیعی و سپس  هاي ییدارا
معیشت جایگزین  اندازيراهو  گردانشکه در 

. از دیگر اندرکاران قرار گیرددر نگاه دستبایست  می
فیزیکی و مالی هاي ییدارااز نگاه سو روستاي تنگلی 

به سر ناپسندي  جایگاهتپه در چون روستاي اوخی هم
 داراییاین روستا داشتن  نکته بسیار برجستهبرد.  می

 برپاییباشد که در انسانی می داراییطبیعی و سپس 
  در نگاه گردانندگان باشد.بایست  معیشت جایگزین می
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  .تپه گانه روستاهاي تنگلی و اوخی پنج هاي داراییامتیازدهی به  -3جدول 

  هاانواع دارایی
  تنگلیروستاي   تپه اوخیروستاي 

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

ایی
دار

 
انی

انس
  

                      اهالی تندرستی چگونگی
                      اهالی خوراك چگونگی

                      و آموزش اهالی دانش چگونگی
                      مهارت اهالیچگونگی 

                      (نیروي کار) پویانیروي 
  15  13  گردایه

عی
طبی

ی 
ارای

د
  

                      آن هايفرآوردهمیزان زمین و 
                      مایه آبیمیزان بن

                      مراتع و پوشش گیاهی
                      تاالبیهاي فرآورده

                      گوناگونی زیستی و حیات وحش
  17  16  گردایه

الی
ی م

ارای
د

  

                      خیرات و اوقاف
                      هاي قرضه و تسهیالت بانکیوام

                      اعتبارات غیررسمی
                      هاي مردمیتودهانداز در پس میزان

                      میزان دستمزد و درآمد
  11  10  گردایه

کی
یزی

ی ف
ارای

د
  

                      هاشبکه راه
                      هاي انرژيمایهبن

                      اماکن و تاسیسات
                      آوريفن

                      تجهیزات تولید
  7  5  گردایه

عی
تما

 اج
ایی

دار
  

                      شبکه روابط
                      اعتماد اجتماعی

                      هاي رسمی و غیررسمیگروه
                      قواعد عرفی

                      الگوهاي همیاري و رهبري
  13  11  گردایه
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: جایگزین پیشنهادي هايپیشه ارزیابی فرنودهاي
پیشنهادي بیانگر  هايپیشهبررسی درباره  فرنودهاي

 13داشتن یادگیري و مردم این دو روستا در  گرایش
  (غاز، اردك، قوغاز  هاي پرورش ماکیاننام با پیشه

و فرآوري  رواجها، تاالب پیرامونهاي در آب و ...)
، این دیارو خاك  آب و هواگیاهان دارویی سازگار با 

 اي، انهگلخ فرآوردهاي رواجگردي، هاي بومخانه برپایی
صنایع دستی ترکمن، کشت ارقام کشاورزي  گسترش

کاشت نی و لوي  راهآبخواه، حصیربافی از  دیم و کم
نگري، پرورش ورمی ها، پرندهدر کناره تاالب

مزارع پنل خورشیدي،  برپایی باکومپوست، تولید برق 

و  ، پرورش بلدرچین و مرغ بومیپرورش شترمرغ
  ماهیگیري بوده است. ورزش 
پیشنهادي بر  جایگزین هاي پیشهبررسی فرنود 

اقتصادي و متغیرهاي  کنشگر: کنشگرهاي اقتصادي
در  کارآمد کنشگرهاي ترین برجستهوابسته به آن از 

 مندي برتري رایهآ 4 باشد. جدول می پیشهیک  گزینش
براي معیشت جایگزین را کسب و کارهاي پیشنهادي 

 پیشه 13از دهد.  هاي اقتصادي نشان میارزیابی پایهبر 
اندازي  و راهمزرعه خورشیدي  اندازي راه ،پیشنهادي

اقتصادي  از نگاهامتیاز) را  9ترین امتیاز ( کمگلخانه نیز 
  است.  دست آورده هب

  
  .تپه در روستاهاي تنگلی و اوخی اقتصادي از نگاهکسب و کارهاي پیشنهادي  مندي برتري آرایه -4جدول 
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13  13  14  14  14  14  9  9  12  12  12  12  11  11  13  13  14  14  9  9  14  14  11  11  14  14  

  
پیشنهادي بر  جایگزین هاي پیشهبررسی  فرنود

 مندي برتري آرایه 5 جدول: کنشگرهاي اجتماعی
براي معیشت جایگزین را کسب و کارهاي پیشنهادي 

در هر دو روستاي تنگلی هاي اجتماعی  ارزیابیپایه بر 

در این آرایه صنایع دستی دهد.  نشان میتپه  و اوخی
ترین  ترین امتیاز و ماهیگیري تفریحی کم ترکمن بیش

  دست آورده است. هامتیاز را ب
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  تپه. و اوخی اندازي کسب و کارهاي پیشنهادي در روستاي تنگلی ارزیابی اجتماعی راه آرایه -5جدول 

  کسب و کار پیشنهادي

  تپه روستاي اوخی  روستاي تنگلی

امتیاز  گردایه
ها  داشت درون

  ها و دارایی

امتیاز  گردایه
ارزیابی کنشگري 

  اجتماعی

امتیاز 
  کل

امتیاز  گردایه
ها  داشت درون

  ها و دارایی

امتیاز  گردایه
ارزیابی کنشگري 

  اجتماعی

  گردایه
  کل

  18  9  9  20  9  11  گیاهان دارویی فرآوري
  25  9  16  27  9  18  صنایع دستی ترکمن

  14  5  9  17  6  11  گرديهاي بومخانه
  16  8  8  18  8  10  مزارع تولید برق

  8  1  7  11  1  10  ماهیگیريورزش 
  16  7  9  17  7  10  پرورش شتر مرغ

  17  7  10  18  7  11  پرورش بلدرچین و مرغ بومی
  14  6  8  14  6  8  پرورش ماکیان

  19  9  10  19  9  10  کارگاه حصیربافی
  19  9  10  19  9  10  ايمحصوالت گلخانه

  22  9  13  22  9  13  خواه آب ترویج ارقام کشاورزي دیم و کم
  17  9  8  18  9  9  مپوستک کرم ورمی
  14  9  5  14  9  5  نگريپرنده

 
پیشنهادي بر  جایگزین هايکارآمدي پیشهبررسی 

کسب و  کارآمديبررسی  فرنودهاي: محیط زیست
 بسندگیدر بخش محیط بر زیستکارهاي پیشنهادي 

نشان داده  گانههاي سهتاالبهاي مایهو وابستگی به بن
صنایع دستی ترکمن و تولید  هاياست که پیشه

ترین امتیاز و ترویج  محصوالت ورمی کمپوست بیش
بلدرچین، مرغ بومی  اي و پرورشمحصوالت گلخانه

 اند دست آورده هبترین امتیاز را  کمنیز مرغ  شتر و
  ).6(جدول 

  

اندازي کسب و کارهاي راه بخشچنین در  هم
هاي ایهمسازي بنها در آلودهآن کارآمديپیشنهادي و 

ترتیب پیشه گانه بههاي سهتاالب زیستیِنازیستی و 
سپس منفی و  کارآمدياي بیشترین محصوالت گلخانه

گانه، ورزش هاي سهدر تاالب پرورش ماکیان
وري آگردي و تولید و فرهاي بوم، خانهماهیگیري

نیز  کاراییترین  و کم پسین ترازگیاهان دارویی در 
با کشت نی و لویی در ربافی نگري، حصی پرنده
گانه و صنایع دستی ترکمن برآورد شده هاي سه تاالب

  ).7است (جدول 
  
  
  
  
  



 1399) زمستان 4)، شماره (9برداري و پرورش آبزیان ( بهره
 

98 

  .ها مایه بنیا عدم وابستگی به  ها مایه بسندگی بناندازي کسب و کارهاي پیشنهادي بر پایه  زیستی راه محیط کارآمديارزیابی  آرایه -6جدول 

کارهاي کسب و 
ستا  پیشنهادي

 رو
نام

  

  هايمایهبنکافی یا عدم وابستگی به  هايمایهبنوجود  از نگاهها و دارایی هاداشتدرون

  آب و هوایی

 بن
ایه

م
 

اي
ه

 
ضی

ارا
  

 بن
ایه

م
 

اي
ه

 
کی

خا
 

 بن
ایه

م
 

اي
ه

 
  آبی

 بن
ایه

م
 

اي
ه

 
ستی

زی
  

  انرژي

دایه
گر

  

سازگاري 
آب و 
  هوایی

  وجود
  هاي مایه بن

  اولیه
 رودخانه  حاصلخیزي  زمین

  تاالب و

  گونی گونه
  و گیاهی

  جانوري
  گاز  برق

  فرآوري گیاهان دارویی
  20  3  3  3  1  1  3  3  3  تنگلی
  20  3  3  3  1  1  3  3  3  تپهاوخی

  صنایع دستی ترکمن
  24  3  3  3  3  3  3  3  3  تنگلی
  24  3  3  3  3  3  3  3  3  تپهاوخی

  گرديهاي بومخانه
  22  2  2  3  3  3  3  3  3  تنگلی
  22  2  2  3  3  3  3  3  3  تپهاوخی

  مزارع تولید برق
  21  3  2  3  3  3  1  3  3  تنگلی
  21  3  2  3  3  3  1  3  3  تپهاوخی

  گردشگريماهیگیري 
  21  3  3  3  1  3  3  2  3  تنگلی
  21  3  3  3  1  3  3  2  3  تپهاوخی

  مرغپرورش شتر
  19  3  3  3  3  2  2  1  2  تنگلی
  19  3  3  3  3  2  2  1  2  تپهاوخی

بلدرچین و مرغ پرورش 
  بومی

  19  3  3  3  3  2  2  1  2  تنگلی
  19  3  3  3  3  2  2  1  2  تپهاوخی

  پرورش ماکیان
  21  3  3  2  1  3  3  3  3  تنگلی
  21  3  3  2  1  3  3  3  3  تپهاوخی

  حصیربافی با کاشت نی
  21  3  3  2  1  3  3  3  3  تنگلی
  21  3  3  2  1  3  3  3  3  تپهاوخی

  اي محصوالت گلخانه
  18  2  2  3  2  3  2  1  3  تنگلی
  18  2  2  3  2  3  2  1  3  تپهاوخی

کشت ارقام کشاورزي 
  خواه آب دیم و کم

  22  3  3  3  3  3  3  2  3  تنگلی
  22  3  3  3  3  3  3  2  3  تپهاوخی

  کرم ورمی کومپوست
  24  3  3  3  3  3  3  3  3  تنگلی
  24  3  3  3  3  3  3  3  3  تپهاوخی

  نگريپرنده
  22  3  3  3  3  3  3  1  3  تنگلی
  22  3  3  3  3  3  3  1  3  تپهاوخی
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  ها. زیست تاالب محیطهاي  مایه آلودگی بنکسب و کارهاي پیشنهادي بر روي  کنشگريارزیابی میزان  آرایه -7جدول 

  پیشنهادي نام کسب و کار

ستا
 رو

نام
  

  هاي مایه بن
  اراضی

  هاي مایه بن
  خاکی

  هايمایهبن
  آبی

  هاي مایه بن
  انرژي  زیستی

دایه
گر

  

  نیاز
  به تغییر
  کاربري

  میزان
آلودن 
  خاك

  میزان
  آلودن
  آب

  میزان
  آبخواهی

  تخریب
  پوشش
  گیاهی

  تهدید
  تنوع

  زیستی

  نیاز
  به سوخت

  فسیلی

  تولید و فرآوري گیاهان دارویی
  -2  -1  0  0  -1  0  0  0  تنگلی

  -2  -1  0  0  -1  0  0  0  تپهاوخی

  صنایع دستی ترکمن
  0  0  0  0  0  0  0  0  تنگلی

  0  0  0  0  0  0  0  0  تپهاوخی

  گرديهاي بومخانه
  -2  0  -1  0  0  0  0  -1  تنگلی

  -2  0  -1  0  0  0  0  -1  تپهاوخی

  مزارع تولید برق
  -1  0  0  0  0  0  0  -1  تنگلی

  -1  0  0  0  0  0  0  -1  تپهاوخی

  گردشگريماهیگیري 
  -2  0  -1  0  0  -1  0  0  تنگلی

  -2  0  -1  0  0  -1  0  0  تپهاوخی

  پرورش شتر مرغ
  -1  0  0  0  0  0  0  -1  تنگلی
  -1  0  0  0  0  0  0  -1  تپهاوخی

  پرورش بلدرچین و مرغ بومی
  -1  0  0  0  0  0  0  -1  تنگلی

  -1  0  0  0  0  0  0  -1  تپهاوخی

  پرورش ماکیان
  -4  0  -1  -1  -1  -1  0  0  تنگلی

  -4  0  -1  -1  -1  -1  0  0  تپهاوخی

  حصیربافی با کاشت نی
  0  0  0  0  0  0  0  0  تنگلی

  0  0  0  0  0  0  0  0  تپهاوخی

  ايمحصوالت گلخانه
  -3  -1  0  0  -1  0  0  -1  تنگلی

  -3  -1  0  0  -1  0  0  -1  تپهاوخی

  کشت ارقام کشاورزي
  خواهکم آب دیم و

  0  0  0  0  0  0  0  0  تنگلی

  0  0  0  0  0  0  0  0  تپهاوخی

  کرم ورمی کومپوست
  -1  0  0  0  0  0  0  -1  تنگلی

  -1  0  0  0  0  0  0  -1  تپهاوخی

  نگريپرنده
  0  0  0  0  0  0  0  0  تنگلی

  0  0  0  0  0  0  0  0  تپهاوخی
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: پایانی ارزیابی کسب و کارهاي پیشنهادي فرنود
اجتماعی،  هايکارآمديپس از بررسی و ارزیابی 

 ،محیطی کسب و کارهاي پیشنهادياقتصادي و زیست
که  هاينکته زدایشو ها بهترین گزینه نمایاندن براي

 انجامبود  روبرو شماربیهاي آن با سختی کارگیري هب
 هاي کارگیري پیشه هبندي مبرتري 8گردید. جدول 

 دست آمده هبامتیازهاي  گردایشجایگزین را بر پایه 
دست آمده  هامتیازهاي ب فزایندهبا چینش  دهد.نشان می

براي  منديبرتريدر کسب و کارهاي پیشنهادي، 
دست آمده  هامتیاز ب پایهر کسب وکارها ب انجام

اندازي صنایع راه پایه). بر این 9شد (جدول  برگزیده
دستی ترکمن و کشت محصوالت کشاورزي دیم و 

دست  هاجرایی را ب منديبرتريترین  خواه بیشکم آب
ترین  نیز کم اندازي گلخانهراهچنین  آورده است. هم

  دست آورده است. هامتیاز را ب

  
  تپه. اندازي کسب و کارهاي پیشنهادي در دو روستاي تنگلی و اوخی محیطی راه ارزیابی اقتصادي، اجتماعی و زیست فرنود -8جدول 

  نام روستا  نام کسب و کار پیشنهادي
دست  هبامتیاز  گردایه
در ارزیابی  آمده

  اقتصادي

دست  هبامتیاز  گردایه
در ارزیابی  آمده

  اجتماعی

دست  هبامتیاز  گردایه
در ارزیابی  آمده

  محیطی زیست

کل  گردایه
دست  هبامتیاز 

  آمده

  تولید و فرآوري گیاهان دارویی
  51  18  20  13  تنگلی
  49  18  18  13  تپهاوخی

  صنایع دستی ترکمن
  65  24  27  14  تنگلی
  63  24  25  14  تپهاوخی

  گرديهاي بومخانه
  51  20  17  14  تنگلی
  48  20  14  14  تپهاوخی

  مزارع تولید برق
  47  20  18  9  تنگلی
  45  20  16  9  تپهاوخی

  ماهیگیري گردشگري
  42  19  11  12  تنگلی
  39  19  8  12  تپهاوخی

  پرورش شتر مرغ
  46  18  17  11  تنگلی
  45  18  16  11  تپهاوخی

  پرورش بلدرچین و مرغ بومی
  48  18  18  12  تنگلی
  47  18  17  12  تپهاوخی

  پرورش ماکیان
  44  17  14  13  تنگلی
  44  17  14  13  تپهاوخی

  حصیربافی با کاشت نی
  53  20  19  14  تنگلی
  53  20  19  14  تپهاوخی

  ايگلخانه اندازيراه
  43  15  19  9  تنگلی
  43  15  19  9  تپهاوخی

  خواه آب کشت ارقام کشاورزي دیم و کم
  58  22  22  14  تنگلی
  58  22  22  14  تپهاوخی

  کرم ورمی کومپوست
  52  23  18  11  تنگلی
  51  23  17  11  تپهاوخی

  نگريپرنده
  50  22  14  14  تنگلی
  50  22  14  14  تپهاوخی
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چون گرفتن آب  که کسب و کارهایی هم نگاه به آن
گانه براي پرورش ماکیان (اردك، غاز، هاي سهاز تاالب

گانه هاي سهقوغاز و...)، استفاده از نی و لویی تاالب
چنین  ها و هموابسته به تاالب حصیربافیبراي آبادانی 

گیري تفریحی هر یک نیازمند برپایی زیرساخت  ماهی

محیطی گسترده بوده  هاي زیستنخستی و پژوهش
ها در میان  است، بر این پایه، از آموزش و رواج این پیشه

پوشی گردیده و در پایان کار کوشش چشممردمان بومی 
کسب و کار پیشنهادي در میان مردمان دو  10شد تا 

  تپه آموزش داده شود. روستاي تنگلی و اوخی
  

  محیطی. اقتصادي، اجتماعی و زیست هاي پرسمانپایانی ارزیابی کسب و کارهاي پیشنهادي بر پایه  فرنود -9جدول 

  نام کسب و کار پیشنهادي
  امتیازهاي کسب شده گردایه

  تپهروستاي اوخی  روستاي تنگلی

  63  65  صنایع دستی ترکمن

  58  58  خواهآب کشت ارقام کشاورزي دیم و کم

  51  52  مپوستک کرم ورمی

  50  50  نگريپرنده

  49  51  کاشت گیاهان دارویی

  48  51  گرديهاي بوم خانه

  47  48  مرغپرورش شتر

  45  47  مزارع تولید برق

  45  46  پرورش بلدرچین و مرغ بومی

  43  43  اياندازي گلخانهراه

  
  گیري و نتیجه بحث

قانون برنامه چهارم  67بر پایه بند الف از ماده 
توسعه کشور، سازمان حفاظت از محیط زیست ایران 

بومی سازي مدیریت زیستپیادهبا نامِ مرجع بنیادین 
 ).2004(قانون برنامه چهارم کشور،  گرددشناخته می

مدیریت  فراگیرهاي برنامه نخستیندر این راستا 
میالدي و در  2005بومی کشور از سال زیست

هاي ایران به اجرا از تاالب پاسداري برنامه چارچوب
در  گَردانشیهاي برنامه انجامو  نگارشگذارده شد. 

چنین دریاچه  هاي شادگان و پریشان و همتاالب
نهادینه شدن این رویکرد راي تا ب شداي انگیزهارومیه 

 گیرد. انجام استان دیگر  8در  کاراین  ،گَردانشی

هاي آالگل، تاالببه ویژه  نگاهدر استان گلستان با 
 دربرابرها آن گل و شکنندگیآلماگل و آجی

یک برنامه  آوريفراهم برايفرارو،  هاي چالش
برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز  نامبا گَردانشی 

المللی آالگل، آلماگل و هاي بینمجموعه تاالب
  ).2016، دربیکی( گل اقدام گردید آجی

 برايمجموعه اهداف راهبردي را  3این برنامه 
 درگانه هاي سهحوضه آبریز تاالب فراگیرگَردانش 

قرار داده است. در مجموعه اهداف نگاه خود 
 آگاهی باال بردناز این برنامه که به  2راهبردي شماره 

ها  پایدار از تاالب برداريِو بهرهمردمی  هايِتوده
آگاهی  باال بردنِمعیشت پایدار و  نکتهپردازد،  می
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 انجامِو  نگارش داربرتريبا اقدامات  روستاها انبومی
 و بومی هايتودههاي معیشت پایدار راهبردها و برنامه

 هايکوششکننده هاي جایگزیناجراي برنامه چنین هم
 گسترهکنونی با معیشت پایدار و افزایش  ناپایدارِ

در نگاه ها درباره تاالبهاي بومی تودهآگاهی 
ساله این بخش  5است. هدف جاي گرفته  گزارنکار

 پیشهدو  کمدست برپاییو شناساندن از برنامه، 
چنین در  و همهاي بومی تودهمعیشتی پایدار براي 

هاي تودهدرصدي معیشت  60ساله، افزایش  15هدف 
بر این پایه شناسایی باشد. پایدار می گونهبهبومی 

و یا جایگزینی براي  کنندهکمکهایی که بتواند پیشه
باشد تپه و اوخیدر دو روستاي تنگلی  کنونیهاي پیشه

 برايها آندر دستور کار قرار گرفت تا پس از شناسایی 
  هاي مردمی اقدام گردد. به گروه هاپیشه آموزشِ

از  دوراهبردي شماره ي پیشبرد اهداف در راستا
هاي برنامه مدیریتی جامع حوضه آبریز مجموعه تاالب

پژوهش گل، در المللی آالگل، آلماگل و آجیبین
زیست پیشه جایگزین و سازگار با محیط 10کنونی 
بر پایه شیوه مشارکتی سریع و مدل گانه هاي سهتاالب

چارچوب معیشت پایدارِ صندوق برداشت شده از 
شناسایی گردید تا در گام  المللی توسعه کشاورزي بین

اقدام گردد.  مردمان بومیبه  هاآموزش آن برايپسین 
ع دستی ترکمن، هاي نو دربرگیرنده صنایاین پیشه

آبخواه و دیم، کشاورزي کمهاي فرآورده رواج
گردي، هاي بومورمی کومپوست، خانههاي فرآورده

تولید و یا فرآوري گیاهان دارویی، مزارع تولید برق 
، هاي خورشیدي، پرورش شترمرغپنل کارگیري هب با

 رواجو  نگريپرورش بلدرچین و مرغ بومی، پرنده
  باشد.اي میگلخانه هايفرآورده

گانه نشان داده است هاي پنجفرنود بررسی دارایی
هاي مالی در تنگنا قرار که هر دو روستا از نگاه دارایی

داشته و نکته برجسته این دو روستا در داشتن 
باشد. این فرنود با فرنودهاي هاي طبیعی می دارایی

خوانی هاي پیشنهادي همبدست آمده در گزینش پیشه
هاي جایگزین اشته است. به دیگر سخن پیشهد

چنین  هاي موجود در روستاها و همپیشنهادي با دارایی
خوانی خوبی هاي زیستی و طبیعی آن هم مایه بن

گانه در هاي پنجچنین بررسی دارایی هم داشته است.
 تپه نشان داده است که این روستا درروستاي اوخی

تري برخوردار  ي بیشهاتنگلی از کاستی برابر روستاي
هاي اجرایی و ریزيبایست در برنامهبوده که می

اندرکاران آموزشی معیشت جایگزین مورد نگاه دست
  قرار داشته باشد.

هاي جایگزین گُمان بر آن است که با اجراي پیشه
در این دو روستا نه تنها درآمد خانوارهاي روستایی 

هاي مایهبنافزایش یابد بلکه میزان فشار وارده به 
گانه نیز کاهش یافته هاي سهزیستی و نازیستی تاالب

هاي مردمان بومی بهترین پاسدار براي تاالب و خود
هاي پیشنهادي رو آموزش پیشه گانه باشند. از اینسه
  اجرا قرار گیرد. پسینبایست در گام  می

هاي نو، نیاز براي آموزش پس از شناسایی پیشه
آشکار ها ي یادگیري و رواج پیشههاي مردمی برا توده
گیري از باشد. براي آموزش مردمان با کمکمی

سفیدان و دهیاران این دو ریشرسان، گاهیآهاي   کانال
 خ براي فراخواندنِربهخرسانی رروستا و از راه آگاهی

همگام کوشش گردید.  آموزشی هايِکارگاهمردم در 
کوشش شد تا با نهادها و  ،با فراخوان از مردم بومی

براي  ،هاي پیشنهاديهمبسته با پیشه يها سازمان
چون اداره منابع طبیعی و  همآموزش به مردم 

جهاد کشاورزي، اداره فنی و  آبخیزداري، اداره
اي، اداره میراث فرهنگی و گردشگري، دانشگاه  حرفه

علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، سازمان تعاون 
در روستایی، کمیته امداد خمینی و بسیج روستایی 

هاي برگزار گردد. در این نشست و شهرستاناستان 
ها از نهادهاي همبسته خواسته شد تا براي  نشست

جوازها و  گیري در اهداءساده، هاآموزش پیشه



 و همکاران سعید شربتی
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 به مردمان هاي بانکیپیوند با دریافت وامهاي هم گام
گامی مثبت برداشته شود.  تپهروستاي تنگلی و اوخی

هاي آموزشی کوشش خواهد شد تا میزان در کارگاه
دارایی نخستی، هزینه و درآمد، چگونگی بازاریابی، 

هاي اقتصادي، اجتماعی و گريکنششناساندن 
ي پیشنهادي و چگونگی هامحیطی پیشه زیست

هاي مردمی بیان دریافت وام و مجوزها براي گروه
پیشه  دهی این آموزش هايجاکه زیرساخت گردد. از آن

فراهم  تپهي تنگلی و اوخیجایگزین در دو روستا

کن شدن گردیده است، از این رو امید است تا با ریشه
بیماري فراگیر ویروس کرونا بتوان براي برگزاري 

  هاي آموزشی در آینده دست به کار گردید.   هکارگا
  

  سپاسگزاري
مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشی به 
کارفرمایی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان 
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