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پیشگفتار
تاالب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو از سال  1378به عنوان یکی از تاالبهای ثبت شده در فهرست
تاالبهای کنوانسیون رامسر قلمداد می گردد و کشور ما برای مدیریت و بهره برداری پایدار از این تاالب را
متعهد نموده است .این تاالب به عنوان بخشی از منطقه حفاظت شده گاندو محسوب شده که دارای دو زیست
بوم آب شیرین و شور است که دارای تنوع زیستی منحصر به فردی در هر دو زیست بوم می باشد .در منطقه
حفاظت شده گاندو گونه با ارزش تمساح پوزه کوتاه ایرانی یا گاندو زیست مینماید .در خلیج گواتر نیز گونه
ارزشمند حرا و انواع آبزیان نظیر پستانداران دریایی زیست می نماید .جنگل های حرا به عنوان مناطق
نوزادگاهی دارای اهمیت بسزایی می باشند.
پس از تهیه برنامه مدیریت جامع تاالب بین المللیی خلییج گیواتر و خیور بیاهو و بیا توجیه بیه لیزوم تیدوین
برنامه های زیر بخشی در این حوزه ،سازمان حفاظت محیط زیست ایران با همکاری دفتر عمران ملل متحید در
قالب طرح حفاظت از تاالبهای ایران ،تهیه و تدوین برنامه ساماندهی اسکله صیادان در تاالب بین المللی خلیج
گواتر و خور باهو را به روش مشارکتی و با حضور تمامی ذینفعان در دسیتور کیار قیرار داده اسیت .مجموعیه ی
حاضر حاصل این اقدام است که تحت عنوان" برنامه ساماندهی اسکله صیادان در تاالب بین المللی خلیج گواتر و
خور باهو" تدوین گردیده است تا برنامه ریزان و مدیران منطقه ای و ملی به همراه ذینفعان بیا اسیتفاده از ایین
برنامه بتوانند در بهبود وضعیت استفاده پایدار و بهینه از اسکله صیادی در تاالب  ،توسعه گردشگری مسئوالنه و
پایدار ،بهبود معیشت و انطباق پذیری جوامع محلی و فعالیتهای توسعهای با تغییرات اقلیم همراهی نمایند.
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مقدمه

تاالب ها زیست بوم های آبی هستند که حافظ درخت تکاملی از تک سلولی تاجانوران عالی هستند و از این رو
مهم ترین بانک ژن گیاهی و جانوری کره زمین بعد از جنگل های بارانی به شمار می آیند  .تاالب ها مخزن غذا
برای ماندگاری انواع پرندگان  ،آبزیان و تمامی حیات وحش هستند .تأثیر متقابل اجزای فیزیکیی ،بیولیوژیکی و
شیمیایی یک تاالب مثل خیاک ،آب و گیاهیان و جیانوران ،عملکردهیای حییاتی متعیددی بیرای تیاالب ایجیاد
می کند .از جمله عملکرد های تاالب می توان به  :ذخیره سازی آب ،حفاظت در مقابل طوفان و کاهش تخرییب
سیل ،تثبیت خطوط ساحلی و مهار فرسایش ،تزریق مجدد آبهای زیرزمینیی ( جابجیايی آب از تیاالب بیه درون
سفره های زیرزمینی) ،تخلیه آبهای زیرزمینی ( جابجايی آب به سوی باال و تبدیل آن به آبهای سطحی) ،پاالیش
آب از طریق تثبیت عناصر محلول ،رسوبات و دیگر آلودگیها و تعدیل آب و هیوای محلیی اشیاره کیرد .از مییان
ارزشهای اقتصادی متعدد تاالب ها ،می توان به حفظ ذخایر ژنی گیاهی و جانوری ،تأمین آب ( کیفی و کمی )،
آبزی پروری ( بیش از دوسوم از برداشت محصول ماهی جهان به سالمت منیاطق تیاالبی بسیتگی دارد ) ،تولیید
محصوالت کشاورزی( از طریق تأمین آب و عناصر غذایی) ،تولید چوب ،تأمین انرژی ،تولید مواد لجنی و گیاهی،
حمل و نقل و کاربردهای تفریحی و گردشگری ( توریستی ) اشاره کرد.
از مهم ترین تهدیدات تاالب های کشور می توان به شکارغیر مجاز ،صید غیر مجاز ،معرفی گونیه غییر بیومی،
تخلیه آب ،برداشت بیش از حد علوفه ،کمبود آب در فصل خشک ،دخل و تصرف در اراضی پیرامون ،چرای دام،
جذب گردشگر بدون داشتن برنامه احداث سد ،ورود آلودگی های کشاورزی ،شهری و صنعتی ،دفع زبالیه اشیاره
کرد .از این رو بسیاری از تاالب های کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند .تاالب هیایی هماننید دریاچیه ارومییه،
تاالب میانکاله ،دریاچه پریشان ،تاالب انزلی ،تاالب زاغمر ،هامون و بختگان در وضعیت بحرانی قرار دارند .با ایین
حال تاالب بین المللی خلیج گواتر و خور گواتر در حال حاضر خوشبختانه در وضعیت بحرانی قرار ندارد ،امیا بیه
نظر می رسد با ادامه روند کنونی و بدون اعمال مدیریت این اکوسیستم آبی در آینده در وضیعیت بحرانیی قیرار
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خواهد گرفت .از این رو به سبب موقعیت خاص استراتژیک و پدیده های حاکم بر منطقیه ضیرورت دارد پیس از
تدوین برنامه مدیریت جامع تاالب ،برنامه ساماندهی اسکله صیادی در تاالب نیز تدوین و اجرایی گردد.
اسکله صیادی خلیج گواتر به عنوان یک اسکله صیادی محلی در خالل سالیان اخییر میورد اسیتفاده صییادان
محلی قرار می گیرد که این در این اسکله پهلوگیری شناورهای صیادی بزرگ صورت نمی گیرد که از این حیث
بار آلودگی زیادی را وارد خلیج نمی نماید ،با این حال عدم میدیریت و سیامان دهیی مناسیب اسیکله در خیالل
سالیان اخیر سبب شده است که از یک سو سیما و منظر خلیج تحت تاثیر قیرار گییرد و از سیوی دیگیر امکیان
اعمال برنامه های مدیریتی و به سازی که مستقیما بر تاالب و تنوع زیستی آن تاثیر موثر هسیتند ،تحیت تیاثیر
قرار گیرد .مجموعه حاضر به منظور اجرایی شدن تفکر مدیریت زیست بومی و بهیره بیرداری پاییدار و بهینیه از
اسکله صیادی تاالب و با مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور و اداره کل حفاظت محیط زیست اسیتان
سیستان و بلوچستان با همکاری دفتر عمران ملل متحد و با حضور تمامی ذینفعان و بهیره بیرداران و نهادهیای
دولتی و سمنها به شیوه مشارکتی و با برگزاری کارگاه های مشارکتی در منطقه و بازدیدهای مییدانی تهییه و
انتشار گردیده است.
هدف از تدوین برنامه سامان دهی
با توجه به اینکه بر اساس آخرین روش های روشهای علمی ،موفقت تیرین برنامیه رییزی هیا جهیت میدیریت
محیط زیست ،رویکرد زیست بومی می باشد و که شالوده آن مبتنی بر تمرکز زدايی و مشیارکت کلییه ذینفعیان
خصوصاً جوامع محلی در تدوین و اجرای برنامه های مرتبط در کنار رعایت ظرفیت تحمل محیط تنظیم گردیده
است و اغلب مشکالت تاالب ها ناشی از بخشی نگری و عدم آگاهی های عمومی در مورد ارزشیها و کارکردهیا و
میزان آسیب پذیری آنها و تبعات آتی مربوطه می باشد .مدیریت زیست بومى رویکرد حفاظتى پیشرفته اى است
که در آن حفظ محیط زیست با به رسمیت شناختن بهره برداریهاى معقول اقتصادى ،در نظر گرفتن نقش انسان
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و بویژه جوامع محلى بعنوان بخشى از زیست بوم و همچنین درنظر گیرفتن ارتبیاط بیین اجیزا مختلی منیابع
طبیعى و محیط زیست در سطوح فراتر از مرزهاى ظاهرى زیست بومها و غالبا در سطح حوضه آبخیز عملى مى-
گردد .بدیهى است که در این رویکرد ،حفظ محیط زیست صرفا وظیفه یک سیازمان مسیتقل نمیى باشید بلکیه
حفاظت عملیاتى است که طى یک فرایند مشارکتى و با مرکزیت یک سازمان متولى و همکارى سایر سازمانهاى
ذیربط و با حضور و ایفاى نقش مردم و بویژه جوامع محلى محقق مى گردد .بدیهى است که در این فرایند تداوم
ارتباط بین انسان و طبیعت و همچنین همگرایى توان و عزم جوامع انسانى و مراجع دولتى و غیر دولتیى زمینیه
بسیار مناسبى را براى حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار فراهم مى آورد .رویکرد زیست بومى ،مردم
و نوع بهره بردارى آنها از منابع طبیعى را دقیقاً در مرکز تصمیم سازى قرار مى دهد .بیه همیین دلییل ،رویکیرد
زیست بومى مى تواند براى یافتن توازن متناسبى بین حفاظت و بهره بردارى از تنوع زیستى در مناطقى که هم
کاربران متعدد منابع و هم ارزشهاى مهم طبیعى وجود دارند ،مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین ایین موضیوع بیه
متخصصان و شاغالن فعال در کشاورزى ،جنگل دارى ،ماهیگیرى ،مناطق حفاظت شده ،برنامه رییزى شیهرى و
بسیارى زمینه هاى دیگر مرتبط مى باشد.
چنین برنامههایی ضمن تشریح وضع موجود با در نظر گرفتن نقش و مسئولیت هیر ییک از ذینفعیان تیاالب،
سعی در تهیه سندی برای شناسایی و اولویت بندی اهداف مدیریتی تاالب و یاری رسان مدیران تیاالب در امیر
تصمیم گیری و تشخیص اولویت ها است .برنامه سامان دهی اسکله صیادی در تاالب سندی است برای گیذار از
شرایط کنونی به شرایط مطلوب در آینده و چارچوبی برای تصمیمگیریهای مدیریتی و اقدام های اجرایی است.
این برنامه با اهداف استفاده از خدمات و کارکردهای تاالبهای بینالمللی خیور بیاهو و خلییج گیواتر در جهیت
توسعه اکوتوریسم در منطقه ،شناسایی فعالیت ها و کاربردهیای اسیکله موجیود در حاشییه تیاالب بیا مشیارکت
ذینفعان ،بررسی اثرات منفی ناشی از اسکله موجود در حاشیه تاالبها با مشارکت صیادان ،بررسی و جمع آوری
نظرات و دیدگاه های جامعه صیادی حاشیه تاالب در خصوص اثرات منفی ناشی از اسیکله ،افیزایش مشیارکت و
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مسئولیت پذیری جامعه صیادی حاشیه تاالب در خصوص کاهش اثرات منفی ناشی از اسیکله موجیود و تهییه و
تدوین برنامه ساماندهی اسکله صیادان در تاالب اجرا شده است.
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تاالب بین المللی خلیج گواتر در منتهی الیه جنوب شرقی ایران و در ضلع غربی خلیج گواتر در طول جغرافیایی61
درجه و  30دقیقه و عرض جغرافیایی  25درجه و  10دقیقه به فاصله  120کیلومتری از چابهار قرار گرفته و یکی از
مهمترین خلیج های دریای عمان محسوب میشود .این تاالب در منتهی الیه جنوبی منطقه حفاظت شده گاندو در
استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و بخشی از منطقه حفاظت شده فوق الذکر است و در سال  1378در فهرست
تاالبهای بین المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است .وسعت دهانه خلیج گواتر حدود  32کیلومتر بوده و
عمق متوسط آن بین  5تا  6متر و مساحت آن در دوره های زمانی مختل متفاوت می باشد که در شرایط کنونی
مساحت کل آن  34446هکتار میباشد.

شکل 1محدوده تاالب و منطقه حفاظت شده ( منبع :گزارش برنامه مدیریت جامع تاالب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو)
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در اطراف خلیج ،سه خور گواتر و باهوکالت (در قسمت ایرانی خلیج) و جیرانی (در قسمت پاکستان) و نیز دو
رودخانه کلدانی (در قسمت ایرانی) و دشت خور (در قسمت پاکستان) وجود دارد .پوششی از جنگلهای حرا
Avicennia marinaبا مساحت حدود

 2000هکتار در اطراف سه خورمزبور موجود میباشد.

اقلیم تاالب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو:
این تاالب از لحاظ جغرافیایی در منطقه آب و هوایی نیمه گرمسیری قرار داشته و بدین لحاظ تغییرات زیادی در
درجه حرارت محیط در عرض سال مشاهده نمیشود .حداقل درجه حرارت ثبت شده در خلیج گواتر حدود 18
درجه سانتیگراد در آذر و دی ماه و حداکثر آن  35درجه سانتیگراد در خرداد ماه گزارش شده است.
میزان بارندگی متوسط و تبخیر و تعرق پتانسیل ساالنه به ترتیب برحسب میلیمتر معادل 3/131و  5/2216میلی
متر است که نشان دهنده بیشتر بودن تبخیر نسبت به بارندگی در این تاالب می باشد.

طبقه بندی تاالب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو :
بررسی تصاویر ماهوارهای نشان می دهد که رودخانه باهوکالت قبل از رسیدن به دریا و مصب باهو تاالب باهوکالت
را از قسمت کنار از باال و میانه در مواقع سیالبی تحت تأثیر قرار میدهند .عالوه بر عوامل بارندگی ،تبخیر و سیالب
های رودخانه ای این تاالب در معرض تاثیرات دايمی دریای عمان می باشد.
بیشترین بخش یا تیپ اول این تاالب از نوع سواحل باز بوده (خورباهو) و کمتر تحت تأثیر آبهای رودخانهای
باهوکالت و بیشتر تحت تأثیر اکوسیستم دریای عمان میباشد .همچنین در این نوع سواحل جنگلهای مانگرو
(حدود  390هکتار) و کفه های گلی از چهرههای شاخص تاالب به شمار میروند .تیپ دوم تاالب ،مصب باهو بوده
که شامل دهانه ورودی رودخانه باهوکالت به اکوسیستم دریا میباشد .تخلیه آب شیرین این رودخانه در مواقع
پرآبی به داخل دریا روند جریانهای ساحلی را تحت تأثیر قرار داده و در مواقع خشکی حد شوری و شیرینی در
داخل رودخانه باهوکالت و در جهت شمال منطقه بین 8تا  12و حتی در مواقعی به ندرت تا  24کیلومتری پیشروی
میکند.
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میزان شوری آب خلیج در بعضی از ماههای سال کمتر از میزان معمولی ( 36تا  37گرم در لیتر) بوده است .حداکثر
میزان شوری ثبت شده در خلیج گواتر  9/37در لیتر در اردیبهشت ماه میباشد که علت آن درجه حرارت و میزان
تبخیر باال در این ماه از سال میباشد.
قابل ذکر است از آنجایی که تاالب های بین المللی خور باهو و خلیج گواتر تاالب های ساحلی  -دریایی هستند،
نسبت به تاالب های داخلی تهدیدهای کمتری از جنبه مسايل آبی دارند؛ زیرا هم به آب های آزاد متصل هستند و
هم اینکه معموال جزر و مد خورها را پرآب می کند .آب شیرین تاالب های بین المللی خور باهو و خلیج گواتر از
رودخانه باهوکالت تامین می شود؛ این رودخانه هم جزیی از این مجموعه تاالبی است که طول آن  60کیلومتر است
و وارد این مجموعه تاالبی می شود و شرایط اکوسیستمی با شوری کمتری ایجاد می کند .
بنابراین تهدید این مجموعه تاالبی نسبت به تاالب های داخلی در تامین آب شیرین و برقراری تعادل شوری و
شیرینی آن است؛ چراکه از نظر تامین آب که از طریق جزر و مد تامین می شود ،زمانی که آورده رودخانه باهوکالت
کاهش یابد ،برای این تاالب ها از لحاظ اکولوژیکی مشکالتی ایجاد می کند.

جوامع محلی اطراف تاالب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو:
گواتر در گذشته منطقه آباد و پرجمعیتی بوده است وجود ساختمان مخروبه گمرک و نیز بقایای گورستانی که
در محل وجود دارد نشانهای از کثرت جمعیت و رونق این آبادی در گذشته است ولی از حدود  50سال قبل به
تدریج از سکنه خالی شده و ساکنین آن به روستاهای جروانی و گواتر در کشور پاکستان مهاجرت نمودهاند.
روایت است که گواتر یا زنگبار در ساحل شرقی آفریقا و بمبئی در هندوستان ارتباط بازرگانی و تجاری وسیعی
داشته و بندرگاه مهمی برای حمل و نقل کاالهای مختل بین این مناطق بشمار میرفته و از نظر صید و صیادی
نیز رونق بسیاری داشته است.
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طی چند سال اخیر شرکت شیالت تالش زیادی کرد تا با ایجاد تأسیساتی این صیدگاه مهم و باارزش را بار دیگر
احیا کرده و گواتر را به صورت یک قطب صیادی درآورد و در این راستا به اقداماتی از قبیل تأسیس مجتمع
صیادی و رفاهی مورد نیاز با امکانات بالقوه را در حد مورد نیاز به وجود آورد.
پتانسیل باالی تاالب های مرزی و بین المللی خور باهو و خلیج گواتر در تامین معیشت جوامع محلی و رونق
اقتصادی سبب شده در حال حاضر این تاالب ها نقش مهمی در اقتصاد صیادی منطقه داشته باشند .همانطور
که گفته شد این تاالب ها زیستگاه با اهمیتی برای تنوع زیستی دریای عمان و اقیانوس هند فراهم میکنند که
بهره برداری خردمندانه از این زیستگاه برای پایدارسازی معیشت جوامع محلی در بلندمدت ضروری است.
همچنین به لحاظ غنی بودن منطقه از لحاظ تنوع زیستی گیاهی و جانوری ،قابلیت های اکوتوریسم و صیادی
در آن بسیار باال است که با برنامه ریزی در این زمینه می توان موجب رونق اقتصاد منطقه و بهبود وضعیت
معیشت جوامع محلی شد.
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مراحل اجرایی این پروژه بر اساس رویکرد کار توسط مردم برنامه ریزی و اجرا گردید .بدین صورت که جوامع
محلی صیادی و ذینفعان و بهره برداران اسکله موجود در حاشیه تاالب شناسایی گردید .پس از شناسایی جامعه
هدف کارگاه اموزشی با رویکرد زیست بومی و اهمیت تاالب و نقش صیادان برگزار گردید .پس از آگاهی سازی
در این زمینه و برنامه های مد نظر ،کارگاه های مشورتی و نشست های هم اندیشی با حضور جامعه صیادی و
بهره برداران برگزار شد .این کارگاه های مشورتی و نشست های هم اندیشی بر اساس اهدافی که ذکر گردید
برگزار که در این کارگاه ها به بررسی مشکالت و اثرات منفی اسکله موجود در حاشیه تاالب پرداخته شده و
نظرات و راهکارهای جامعه صیادی در این خصوص مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و جمع آوری گردید .در
مرحله آخر برنامه ساماندهی اسکله بر اساس موارد مطرح شده و با رویکرد زیست بومی تدوین گردید .ذیال
خالصه مراحل اجرایی کار ذکر می گردد.
.1

بررسیهای مقدماتی و تحلیل شرایط پایه منطقه مطالعاتی

.2

تحلیل ذینفعان و شناسایی دستاندرکاران اصلی

.3

برگزاری کارگاه اول جهت تهیه تقویم فعالیتها و لیست مشکالت و تهدیدات

.4

برگزاری کارگاه دوم جهت تحلیل مشکالت و پیدا کردن راهکارها

.5

برگزاری کارگاهها و جلسات بعدی جهت نهاییسازی برنامه و راهکارهای قابل انجام

.6

تهیه گزارش نهایی و تدوین برنامه ساماندهی

.7

برگزاری دو کارگاه آموزشی جهت کاهش اثرات منفی شکل موجود فعالیتهای بهرهبرداران از

اسکله
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بررسیهای مقدماتی و تحلیل شرایط پایه منطقه مطالعاتی:
بر اساس برنامه ریزی و روش اجرای فوق که بدان اشاره گردید بررسی های مقدماتی و تحلیل شرایط
پایه منطقه مطالعاتی صورت گرفت که بدان اشاره گردید .در این مرحله شرایط زیست محیطی تاالب به همراه
نقشه های موجود دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .همچنین جلساتی با کارشناسان محترم محترم
دفتر تاالب ها از سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناسان محترم اداره کل حفاظت محیط زیست استان
سیستان و بلوچستان و اداره محیط زیست چابهار در محل اداره محیط زیست شهرستان چابهار و دفتر طرح ملی
تاالب ها برگزار گردید .در این جلسات ضمن مرور شرایط پایه منطقه مطالعاتی ،در خصوص نحوه تعیین و تبیین
برنامه مناسب در خصوص اسکله صیادی خلیج گواتر بحث و بررسی صورت گرفت .در این جلسات همچنین
برنامه های پیش رو و هماهنگی های الزم جهت اقدامات صورت پذیرفت .همچنین در این جلسه در خصوص
برنامه مدیریت جامع تاالب خور باهو و خلیج گواتر و نحوه تدوین برنامه ساماندهی اسکله بر اساس رویکردها و
اهداف برنامه مدیریت جامع تاالب خور باهو و خلیج گواتر بحث گردید.
تحلیل ذینفعان و شناسایی دستاندرکاران اصلی
ذینفع فرد ،گروه یا سازمانی است که میتواند بر نگرش ،منابع یا خروجیهای سازمان تأثیر گذارد و یا از
خروجیهای سازمان تأثیر پذیرد .تحلیل ذینفعان پیشدرآمد ارزشمندی برای تنظیم بیانیه مأموریت سازمان
است .تحلیل ذینفعان بسیار ضروری است ،چرا که رمز موفقیت در بخش دولتی و غیرانتفاعی ارضای ذینفعان
کلیدی سازمان است .اگر سازمان نداند که ذینفعانش چه کسانی هستند ،چه معیارهایی برای قضاوت درباره
سازمان به کار میبرند ،و وضعیت عملکردی سازمان در قبال این معیارها چیست ،به احتمال زیاد نخواهد
توانست فعالیتهایی را که باید برای ارضای ذینفعان کلیدی خود انجام دهد ،شناسایی کند.مشخص کردن
ذینفعان مهم در منطقه که مهمترین استراتژی در این زمینه محسوب میگردد .اما قبل از آن میبایست
مشخص شود که ذینفعان چه کسانی هستند؟ ذینفعان افراد یا سازمانهایی هستند که دارای نقش حیاتی و
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کلیدی در موفقیت و یا شکست سازمان یا پروژه دررسیدن به اهداف خود هستند .بر این اساس ذینفعان به چند
دسته تقسیمبندی میشوند:
•

ذینفعان اولیه

آن دسته از افرادی که در سازمان یا پروژهها نقش تايید کننده ،صدور مجوز و یا حامی مالی را به عهدهدارند.
•

ذینفعان ثانویه

آن دسته از افراد یا سازمانهایی که بهطور غیرمستقیم بر موفقیت و یا شکست سازمان یا پروژه تأثیرگذار
هستند ،نظیر سازمانهای مردمنهاد و کسبوکارهای محلی.
•

ذینفعان ثالث

آن دستهای که بر روی سازمان یا پروژه اثرگذار نمیباشند ولی میتوانند بر روی نظرات و تصمیمگیریها
تأثیرگذار باشند .نظیر ریشسفیدان محلی ،علما مذهبی ،مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها و رسانهها در سطح ملی و
محلی.
همچنین ذینفعان به دو گروه خارجی و فراموششده نیز تقسیمبندی میگردند که عبارتاند از:
•

ذینفعان خارجی:

ذینفعان خارجی نظیر وزارت آموزشوپرورش ،وزارت دفاع ،وزارت راه و شهرسازی ،گردشگری و میراث فرهنگی،
منابع طبیعی ،صنعت و معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی ،شیالت و  ...هستند.
•

ذینفعان فراموششده
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اغلب اوقات صرفاً بر روی ذینفعان خارجی تمرکز شده و موردتوجه قرار میگیرند ،این در حالی است که ذینفعان
داخلی ازجمله عوامل مهم محسوب میشوند .این دسته از ذینفعان شامل مدیر یا مجری طرح حفاظتی ،کارکنان
پروژه یا سازمان و کارشناسان یک بخش.
در این خصوص ،از تجارب به دست آمده در تدوین برنامه جامع مدیریت تاالب استفاده گردید و جلساتی با
کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چابهار و استان سیستان و بلوچستان و همچنین دفتر طرح
ملی حفاظت از تاالب های ایران برگزار گردید ،و نقطه نظرات لحاظ شد .همچنین ،مشخص گردید هریک از ذی
نفعان در ارتباط با پیاده سازی کدامیک از استراتژی ها دخیلند و در پیاده سازی کدام یک از فعالیت ها الزم
است مشارکت داشته باشند.فرآیند تحلیل ذی نفعان ،به ما کمک می نماید که بتوانیم بسترها و شرایط موردنیاز
برای همکاری و پیاده سازی برنامه عملیاتی را پیش از اجرای آن تأمین نماییم.
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جدول 1تحلیل ذینفعان/دست اندرکاران تاالب بین المللی خور باهو و خلیج گواتر

ردی

نام ذینفع /دست اندر کار

ردی

نام ذینفع /دست اندر کار

1

سازمان حفاظت از محیط زیست ایران

16

سازمان بنادر و دریانوردی چابهار

2

اداره کل شیالت سستان و بلوچستان

17

سازمان توسعه سواحل مکران

3

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چابهار

18

سازمان صدا و سیما

4

اداره میراث فرهنگی و گردشگری

19

سازمان فضایی ایران

5

امور عشایری چابهار

20

سازمان منطقه آزاد چابهار

6

امور منابع آب چابهار

21

سمن های زیست محیطی و اجتماعی

7

آبفاروستایی

22

شورا و دهیاری "پشت"

8

بخشداری دشتیاری

23

شورای اسالمی و دهیاری کالنی

9

بنادر و دریا نوردی استان

24

شورا و دهیاری "گواتر"

10

بهره بردار غیر مجاز

25

شورای اسالمی و دهیاری پسابندر

11

پرورش دهندگان میگو

26

اتحادیه تعاونی های صیادی چابهار

12

دامدران روستای گواتر و کالنی

27

صیادان گواتر و کالنی

13

دانشگاه علوم دریایی چابهار

28

عشایر و دامداران

14

دریابانی چابهار

29

فرماندهی پایگاه دریابانی چابهار

15

فرماندهی نیروی انتظامی چابهار

30

کشور پاکستان
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ادامه جدول  1تحلیل ذینفعان/دست اندرکاران تاالب بین المللی خور باهو و خلیج گواتر

ردی

نام ذینفع /دست اندر کار

31

مدیریت بهره برداران صیدگاه گواتر

32

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

33

مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور

34

مرکز ملی اقیانوس شناسی چابهار

35

معاونت استانداری و فرمانداری

36

نیروی دریایی ارتش و سپاه

37

هنگ مرزی نگور

ردی

نام ذینفع /دست اندر کار

بر اساس شناسایی ذینفعان فوق الذکر و با توجه به اهداف پروژه تهیه و تدوین برنامه ساماندهی اسکله صیادان
در تاالب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو گروه های هدف تعیین گردیدند و برنامه ریزی جهت برگزاری
کارگاه تهیه تقویم فعالیتها و لیست مشکالت و تهدیدات صورت گرفت .در این راستا از اتحادیه تعاونی صیادی،
صیادان محلی ،دهیاری روستای گواتر ،مرزبانی ،اداره کل بنادر و دریانوردی ،اداره کل شیالت ،اداره حفاظت
محیط زیست شهرستان چابهار ،اداره حفاظت محیط زیست سازمان منطقه آزاد تجاری ،صنعتی چابهار،
فرمانداری چابهار ،میراث فرهنگی و گردشگری چابهار ،دریابانی جهت برگزاری کارگاه دعوت به عمل آمد.
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تهیه تقویم فعالیتها و لیست مشکالت و تهدیدات
کارگاه مشارکتی تحت عنوان تهیه تقویم فعالیتها و لیست مشکالت و تهدیدات در روز سه شنبه  2بهمن ماه
 1397در محل اسکله صیادی خلیج گواتر برگزار گردید .برای تشکیل این کارگاه با توجه به تجارب به دست
آمده ،از ذینفعان و بهره برداران که در بخش قبل مشخص گردید بود دعوت به عمل آمد .پیش از شروع کارگاه
بسته آموزشی و خبری در خصوص تاالب به شرکت کنندگان اهدا گردید .پس از تالوت قرآن ،کارگاه با سخنرانی
جناب آقای احمدی از دفتر طرح ملی تاالب ها و جناب آقای مهندس حسینی ریاست محترم اداره حفاظت
محیط زیست چابهار آغاز گردید .در این سخنرانی مختصری در خصوص اهداف پروژه تهیه و تدوین برنامه
ساماندهی اسکله صیادان در تاالب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو و مختصری در خصوص پایه برای شرکت
کنندگان ارايه گردید.
وظیفه مشخص شده در کارگاه اول تهیه تقویم فعالیت ها ی سالیانه صیادان و جوامع محلی بود که برای
دستیابی به آن شرکت کنندگان نظرات و فعالیت های سالیانه خود را ارايه دادند .در نهایت با راهنمایی تسهیل
گر گروه ،فعالیت ها جمع بندی و تدوین گردید.
نتایج جمع بندی این کارگاه نشان می دهد صیادان و جوامع محلی به مشاغل صید و صیادی ،راهنمای
گردشگری ،شترداری ،کشاورزی و پرورش میگو اشتغال دارند .فعالیت اصلی در این ناحیه صید و صیادی است.
پیک فعالیت صیادی در ماه های مهر و آبان و آذر است ولی فعالیت صید و صیادی در ماه های خرداد ،تیر و
مرداد به دلیل وضعیت نامناسب جوی و شرایط ناآرام آب متوق می شود.
فعالیت های وابسته به گردشگری و حضور گردشگر در همه ی ایام سال به جز ماه های اردیبهشت  ،خرداد ،تیر
و مرداد که به دلیل گرمای هوا متوق

می شود ،توسط صیادان و جوامع محلی صورت می گیرد .پیک مشاغل
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وابسته به حضور گردشگران در ماه های فروردیم ،دی  ،بهمن و اسفند است .گردشگران بیشتر از شهرهای تهران
و درون استانی می باشند
یکی دیگر از مشاغل جوامع محلی و صیادان شترداری است .این شغل به نحوی است که هر کدام از صیادان
دارای حداقل یک نفر شتر در خانه خود هستند که در تمام طول سال به عنوان شغل و منبع درآمد برای آنها
محسوب می شود.
فعالیت کشاورزی و کاشت محصوالتی نظیر سورگوم و ماش نیز در تمام طول سال به جز ماه های خرداد و تیر
صورت می گیرد .با این حال فعالیت کشاورزی چون به صورت دیم صورت می گیرد به میزان زیادی وابسته به
شرایط اقلیمی و بارندگی در منطقه دارد و از روال ثابتی پیروی نمی کند.
یکی دیگر از مشاغل جو.امع محلی و صیادان کار در مزارع پرورش میگو است که در ماه اسفند و فصول بهار و
تابستان صورت می گیرد.
بررسی و جمع بندی نظرات جوامع محلی و صیادان در خصوص میزان درآمد و هزینه ها نشان می دهد که
بیشترین در آمد صیادان مربوط به ماه های فروردین ،مهر ،آبان ،آذر ،دی ،بهمن و اسفند است .این در حالی
است که در ماه های خرداد ،تیر و مرداد درآمدی ندارند.
در زمینه مخارج صیادان نیز عمده مخارج مربوط به ماه های مهر  ،آبان و آذر است که مربوط به تامین سوخت و
وسایل ماهیگیری می باشد .همچنین مخارج صیادان در اعیاد قربان و فطر نیز افزایش می یابد اما به دلیل اینکه
این اعیاد وابسته به تقویم قمری می باشند و در هر سال زمان آن تغییر می کند.
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جدول  2تقویم نوع و زمان بندی فعالیت ها

ماه های سال

نوع
شغل
صید

و

فروردین

اردیبهشت

خرداد





×

تیر مرداد

×

×

شهریور



مهر

آبان

آذر

 

دی



بهمن

اسفند





صیادی
گردشگر



×

×

×









  

ی
شترداری

























کشاورزی







×

×















پرورش













×

×

×

×

×



میگو
مخارج

▼

▼

درآمد

▲

▲

▼ ▼ ▼

×

×

×

▼

×

▼▼▼

▼

▼

▼

▲▲▲ ▲ ▲ ▲

مربع های بزرگ تر بیانگر میزان فعالیت بیشتر در آن ماه ها می باشد.
مثلث های بزرگ تر بیانگر درآمد و مخارج باالتر است.
× :بیانگر عدم فعالیت نبود درآمد در آن ماه ها است.
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شکل  2کارگاه تهیه تقویم فعالیتها

22

شکل  2کارگاه تهیه تقویم فعالیتها

پس از اتمام کارگاه اول پذیرایی از مدعوین صورت گرفت و پس از بحث و تبادل نظر مختصر پیرامون نتایج
کارگاه اول و مباحث مرتبط با تاالب ،کارگاه دوم در خصوص تهیه لیست مشکالت و تهدیدات آغاز گردید .در
این کارگاه مدعوین به دو کارگروه تقسیم شدند .کارگروه اول متشکل از کارشناسان شیالت و محیط زیست و
سایر ادارات مدعو و کارگروه دوم متشکل از صیادان و جوامع محلی تشکیل گردید .در هر یک از این کارگروه ها
از شرکت کننده ها خواسته شد که لیستی از مشکالت و تهدیدات را ذکر نمایند که با راهنمایی تسهیل گر
کارگروه ،مشکالت و تهدیدات جمع بندی و تدوین گردید.
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در کارگروه اول عمده مشکالت ناشی از فعالیت های صید و صیادی مشخص گردید .شرکت کنندگان در این
کارگروه موارد زیر را مشخص نمودند.
 -1تخریب چشم انداز ساحلی در اثر عدم سامان دهی قایق ها
 -2ساخت و سازهای غیر اصولی صیادان در مجاورت ساحل
 -3اشغال ساحل توسط قایق ها
 -4پساب و فاضالب قایق ها و صیادان
 -5ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده ساحلی
 -6استفاده از ادوات صید غیر استاندارد
 -7رهاسازی تورها و ضایعات
 -8عدم تجمیع اسکله های صیادی
 -9وجود قایق های بدون مجوز
-10صید گونه های مورد حمایت و یا لیست شده در فهرست  IUCNبه عنوان صید ضمنی نظیر الک پشت
و دلفین
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در کارگروه دوم که مشکل از صیادان و جوامع محلی بود فهرست مشکالت و دغدغه های آنان مشخص
گردید .شرکت کنندگان در این کارگروه مشکالت زیر را مطرح نمودند:
 -1کمبود سوخت قایق ها
 -2نبود اسکله صیادی و گردشگری
 -3عدم سامان دهی شناورهای موجود
 -4عدم صدور مجوز برای قایق های صیادی و گردشگری
 -5وجود مشکالت ورود گردشگران ناشی از پاسگاه مرزبانی
 -6نبود بیمه تامین اجتماعی افراد و بیمه حوادث شناورها
 -7عدم وجود آب ،برق و مخابرات
 -8نبود سرویس بهداشتی
 -9عدم سامان دهی ورودی بازرسی ایستگاه مرزبانی
-10ورود ترالر های پاکستانی
-11عدم وجود زیر ساخت و استراحتگاه برای مهمانان
-12آمادگی اسکله جدید به شرط تجهیز و امکان شب مانی
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شکل  3کارگاه تعیین مشکالت و تهدیدات

26

ادامه شکل  3کارگاه تعیین مشکالت و تهدیدات
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تحلیل مشکالت و پیدا کردن راهکارها
تکنیک درخت مشکل
تکنیک درخت مشکل ،یکی از تکنیک های حل مسئله است که در آن تبدیل نیاز به عمل به راحتی صورت
گرفته و علت ها به اقدام تبدیل می شوند .ریشه های این درخت علل مسئله و شاخه های آن پیامدهای مسئله
هستند .البته می بایست به مفهوم علت و پیامد ها توجه کرد .ریشه ها علت های به وجود آمدن آن مشکل
هستند و پیامدها وضعیتی هستند که بعد از به وجود آمدن مسئله نمایان می شوند .رسم درخت مشکل وضعیت
اس

بار موجود را ترسیم می کند .در کنار درخت مشکل درخت هدف نیز ترسیم گردید .در تنه این درخت،

هدف اصلی نوشته شد .در ریشه های این درخت برای هر علت به وجود آورنده مشکل ،حداقل یک فعالیت
نوشته شد .آنچه در ریشه درخت هدف نوشته شد از جنس فعالیت بود .یعنی کاری که بایستی انجام گیرد و
خروجی یا خروجی های مشخصی خواهد داشت .این کار را برای تک تک علت های به وجود آورنده مشکل
صورت گرفت و بعد در شاخه ها ،دستاوردهای حل مسئله ذکر گردید .دستاوردها وضعیت مثبتی هستند که در
صورت حل مسئله به وجود خواهند آمد.
در خصوص هدفی که روی تنه درخت هدف نوشته شد این نکته مد نظر قرار گرفت که هدف مشخص ومعین،
قابل اندازه گیری ،شدنی ،مرتبط با چشم اندازی که از آینده ترسیم کرده ایم و زماندار باشد یعنی محدوده زمانی
خاصی را برای آن در نظر گرفته شود .در این صورت بعد از گذشت مدتی می توان ارزیابی کرد که آیابه اهداف
مد نظر رسیده ایم یا نه .و اگر هنوز هدف حاصل نشده ،علت یا علت های آن چه بوده ،اگر موفقیتی حاصل شده،
علت یا علت های آن چه بوده تا بتوان برای ادامه فعالیت ها بهتر برنامه ریزی کرد.تکنیک درخت مشکل درخت
هدف تکنیک بسیار کاربردی و مؤثری در فعالیت های گروهی است .با توجه به اینکه عوامل تهدید الک پشت
های دریایی در سواحل مختل

دریای عمان و خلیج فارس زیاد هستند ،دو موضوع اصلی مشکالت محیط

زیست و تنوع زیستی و مشکالت اقتصادی ،اجتماعی ( فعالیت های انسانی) برای ترسیم درخت مشکل و درخت
28

هدف انتخاب و درخت مشکالت ترسیم گردید .بدیهی است این مشکالت هر یک ریشه در طی وسیعی از سایر
موضوعات دارند و برای مدیریت آنها ،الزم است به کلیه این موضوعات توجه شود.
رسم درخت مشکالت
کارگاه مشارکتی تحت عنوان رسم درخت مشکالت و تدوین راهکارها ی الزم در این زمینه در روز سه شنبه 10
اردیبهشت ماه  1398در محل اسکله صیادی خلیج گواتر برگزار گردید .برای تشکیل این کارگاه با توجه به
تجارب به دست آمده ،از ذینفعان و بهره برداران که در بخش قبل و در کارگروه های قبلی حضور داشته و در
نتیجه از مشکالت و موارد مطروحه آگاهی داشتند به همراه افراد جدید دعوت به عمل آمد .پیش از شروع کارگاه
بسته آموزشی و خبری در خصوص تاالب به شرکت کنندگان اهدا گردید .پس از تالوت قرآن ،کارگاه با سخنرانی
جناب آقای احمدی از دفتر طرح ملی تاالب ها آغاز گردید .در این سخنرانی مختصری در خصوص اهداف پروژه
تهیه و تدوین برنامه ساماندهی اسکله صیادان در تاالب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو و در مورد نحوه انجام
کار و رسم درخت مشکالت برای شرکت کنندگان ارايه گردید.
پس از سخنرانی اولیه و پس از بحث و تبادل نظر مختصر پیرامون نتایج کارگاه های قبلی و مباحث مرتبط با
تاالب ،کارگاه سوم در خصوص تهیه رسم درخت مشکالت و تدوین راهکارها ی الزم در این زمینه آغاز گردید.
در این کارگاه مدعوین به دو کارگروه تقسیم شدند .کارگروه اول متشکل از کارشناسان شیالت و محیط زیست و
سایر ادارات مدعو و کارگروه دوم متشکل از صیادان و جوامع محلی تشکیل گردید .قبل از کارگاه لیست
مشکالت و تهدیدات که در کارگروه های کارگاه قبلی مشخص شده بود تفکیک و بر روی مقواهای تهیه شده
چسبانده شد .سپس از شرکت کنندگان در هر کارگروه خواسته شد که با راهنمایی تسهیل گر کارگروه ،در مورد
مشکالت ،علت ها و پیامدها را پس از بحث و تبادل نظر مشخص نمایند.
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وظیفه مشخص شده در کارگروه اول رسم درخت مشکالت مطرح شده توسط خود اعضای کارگروه (جوامع
محلی و صیادان) در کارگاه قبلی بود که برای دستیابی به آن شرکت کنندگان نظرات خود را ارايه دادند .در
نهایت با راهنمایی تسهیل گر گروه ،فعالیت ها جمع بندی و تدوین گردید.
وظیفه مشخص شده در کارگروه دوم رسم درخت مشکالت مطرح شده توسط خود اعضای کارگروه (کارشناسان
شیالت و محیط زیست و سایر ادارات مدعو) در کارگاه قبلی بود که برای دستیابی به آن شرکت کنندگان نظرات
خود را ارايه دادند .در نهایت با راهنمایی تسهیل گر گروه ،فعالیت ها جمع بندی و تدوین گردید.
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شکل  4کارگاه ترسیم درخت مشکالت
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ادامه شکل  4کارگاه ترسیم درخت مشکالت
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جدول  3کارگروه اول رسم درخت مشکالت مطرح شده توسط جوامع محلی و صیادان

نهاد همکار

نهاد مسئول

راهکار

پیامد

مشکالت

شیالت

بنادر و دریانوردی،
فرمانداری

تکمیل اسکله و انتقال قایق ها

افزایش هزینه صید

کمبود سوخت قایق ها

مرزبانی

شیالت ( یگان
حفاظت منابع)

اعمال ممنواعیت ساخت و ساز

عدم امکان مدیریت اسکله

نبود اسکله صیادی و گردشگری

اداره کار

شیالت

صدور مجوز برای قایق ها

عدم امکان مدیریت و کنترل
قایق ها

عدم سامان دهی شناورهای موجود

محیط زیست

شیالت ( یگان
حفاظت منابع)

تحت پوشش قرار گرفتن در تعاونی

افزایش قاچاق

عدم صدور مجوز برای قایق های صیادی و گردشگری

مرزبانی ،شیالت

محیط زیست

افزایش نظارت شیالت و یگان حفاظت منابع

کاهش مطلوبیت گردشگری

وجود مشکالت ورود گردشگران ناشی از پاسگاه مرزبانی

شیالت

محیط زیست

تکمیل و راه اندازی پاسگاه محیط زیست

عدم آینده شغلی

نبود بیمه تامین اجتماعی افراد و بیمه حوادث شناورها

مرزبانی،
دریانوردی

شیالت

انتخاب محیط بان از بین صیادان و با مشارکت
مالی تعاونی

افزایش آسیب اجتماعی

صدور مجوز برای قایق های صیادی

افزایش قاچاق

نبود سرویس بهداشتی

تفاهم با مرزبانی

وضعیت بهداشتی نامطلوب و
عدم امکان مدیریت آن

عدم سامان دهی ورودی بازرسی ایستگاه مرزبانی

تفاهم نامه مشترک با کشور پاکستان

عدم وجود آب ،برق و مخابرات

عدم امکان شب مانی گردشگر

ورود ترالر های پاکستانی

افزایش بار آلودگی

عدم وجود زیر ساخت و استراحتگاه برای مهمانان

کاهش صید و ذخایر آبزیان

عدم آمادگی اسکله جدید به شرط تجهیز و امکان شب مانی
عدم تامین حقابه تاالب
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جدول 4کارگروه دوم رسم درخت مشکالت مطرح شده توسط کارشناسان شیالت و محیط زیست و سایر ادارات مدعو

نهاد همکار

نهاد مسئول

راهکار

مشکالت

پیامد

شرکت پخش

شیالت،

تکمیل اسکله و امکان شب مانی

کاهش گردشگر

تخریب چشم انداز ساحلی در اثر عدم سامان دهی قایق
ها

شیالت ،محیط زیست

بنادر

نظارت بنادر ،محیط زیست و شیالت بر
محدوده ساحلی

عدم امکان مدیریت ساحل و اسکله

ساخت و سازهای غیر اصولی صیادان در مجاورت
ساحل

بنادر ،مرزبانی

شیالت

صدور مجوز برای قایق ها

ورود پساب قایق و افزایش آلودگی

اشغال ساحل توسط قایق ها

اداره کار

شیالت

تحت پوشش قرار گرفتن در تعاونی

تغییر گونه هدف صید

پساب و فاضالب قایق ها و صیادان

شیالت ،اداره کار

تامین اجتماعی

صدور بیمه تامین اجتماعی و حوادث

تخریب کریدور اکولوژیک

ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده ساحلی

شیالت ،تعاونی صیادی،
بخش خصوصی

میراث فرهنگی

ساخت سرویس بهداشتی با رعایت
الزامات زیست محیطی

تخریب زیستگاه

استفاده از ادوات صید غیر استاندارد

شیالت ،اداره برق ،مخابرات،
آب و فاضالب

میراث فرهنگی

تامین زیر ساخت آب بهداشتی،

انقراض گونه ها در منطقه

رهاسازی تورها و ضایعات

برق و مخابرات

تردد گردشگران

میراث فرهنگی ،منطقه آزاد

بخش خصوصی

تکمیل اقامتگاه گردشگری

عدم امکان مدیریت و نظارت

عدم تجمیع اسکله های صیادی

میراث فرهنگی ،منطقه آزاد

مرزبانی

تفتهم با مرزبانی در خصوص ورود
مسافرین

آسیب به شبکه غذایی

وجود قایق های بدون مجوز

وزارت امور خارجه ،مرزبانی

شیالت

تفاهم منطقه ای با پاکستان در
خصوص شناورهای صیادی پاکستانی

عدم امکان ارايه بیمه و سیاست های
تشویقی و تنبیهی

صید گونه های مورد حمایت و یا لیست شده در
فهرست  IUCNبه عنوان صید ضمنی نظیر الک پشت
و دلفین

نظارت شیالت و یگان حفاظت منابع

کاهش صید و ذخایر آبزیان

1

برگزاری کارگاه آموزشی جهت کاهش اثرات منفی شکل موجود فعالیتهای بهرهبرداران از اسکله
پس از تهیه مشکالت و مسايل مربوط به اسکله صیادی تاالب بر اساس ترسیم درخت مشکالت و با مشارکت و
همکاری تمامی ذینفعان تاالب ،لیست اقدامات مورد نظر جهت رفع مشکالت و سامان دهی اسکله به همراه نهاد
های مسئول و همکار تهیه و تدوین گردید .بر این اساس و با توجه به لزوم آگاهی سازی و تشریح لزوم اجرای
کار و همچنین در راستای کاهش اثرات منفی شکل موجود فعالیت های بهره برداری از تاالب ،دو کارگاه
آموزشی برای ذینفعان تاالب در نظر گرفته و اجرا گردید .در این کارگاه ها ضمن مروری بر اقدامات صورت
گرفته در راستای تدوین برنامه سامان دهی اسکله صیادی در تاالب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو ،الزامات
و اقدامات الزم که هر یک از ذینفعان می بایست انجام دهند تشریح گردید .ضمن برگزاری جلسه ،نظرات
تکمیلی ذینفعان مختل در زمینه برنامه سامان دهی تهیه شده نیز اخذ گردید.
در کارگاه با ذینفعان دولتی ابتدا توضیحاتی راجع به فرآیند تدوین برنامه ارايه گردید و سپس با تحویل اقدامات
تدوین شده توسط هر دستگاه اجرایی ،از نماینده آنها خواسته شد که در مورد اقدامات تدوین شده بحث و
نظرات خود را ارايه دهند که بر اساس تجمیع نظرات اقدامات نهایی گردیدند.
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37

شکل  5کارگاه های آموزشی برگزار شده

38

در کارگاه های برگزار شده جهت جوامع صیادی در خصوص آموزش راجع به تاالب و وضعیت آن اقدامات زیر
صورت پذیرفت .در این کارگاه ها نیز ابتدا راجع به روند تدوین برنامه به طور مختصر توضیح داده شد .سپس
اعضای شرکت کننده در کارگاه ها به دو کارگروه تقسیم گردیدند .یک کارگروه راجع به نقش تاالب در زندگی
خود و مشکالتی که ناشی از از بین رفتن تاالب می تواند برای آنها ایجاد شود بحث و تبادل نظر کردند .در
کارگروه دوم در مورد نقش تاالب در زندگی خود و اثراتی که ساماندهی اسکله می تواند بر زندگی و معیشت آنها
داشته باشد بحث و تبادل نظر کردند .اقداماتی که در ذیل برنامه تدوین شده بود در اختیار هر دو کارگروه قرار
گرفت و نظرات صیادان و جوامع محلی نسبت به برنامه های تدوین شده جمع آوری و بررسی گردید و در برنامه
ها اعمال شد.
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ادامه شکل  5کارگاه های آموزشی برگزار شده

40

41

توسعه رویکرد مشارکتی از تمرکز «کار برای مردم » و «کار با مردم » به سمت «کار توسط مردم » پیش می
رود .در این خصوص مشارکت در ابتدایی ترین شکل خود به صورت «کار برای مردم » تلقی می شود .در چنین
مواردی مردم محلی اطالعات را ارايه می دهند و در حد بسیار محدود مورد مشورت قرار می گیرند .در این حالت
تصمیم گیری توسط افرادی خارج از جامعه محلی صورت می گیرد .در شکل دیگری که به نقش مردم توجه
بیشتری می شود ،مشارکت می تواند به صورت «کار با مردم » تعری شود .در این شکل ،مردم محلی کار یدی
و منابع خود را در اختیار برنامه های بیرونی ها می گذارند ،امکان دارد مورد مشورت قرار گیرند و اطالعاتی نیز
به کارشناسان بدهند ،اما کنترل پروژ ه ها کماکان در دست بیرونی ها است ولی عمل در سطح محلی است .در
مناسب ترین شکل رویکرد مشارکتی «کار توسط مردم » صورت می پذیرد بدین مفهوم که تحلیل و عمل در
محل صورت می گیرد ،فرآیند حاوی گفتگوی همه سویه و برنامه ریزی مشترک است و کارشناسان بیشتر نقش
تسهیلگری فرآیند را ایفا می کنند.
بر این اساس و با توجه به فرآیند اجرایی تشریح شده ،برنامه سامان دهی اسکله صیادی تاالب بین المللی خلیج
گواتر و خور باهو تدوین گردید .بر اساس این برنامه و به دنبال آن ،ترسیم اهداف و اقدامات اولویت دار مد نظر
قرار گرفت که در این لیست اقدامات به همراه نهاد های مسئول و همکار در اجرای آن مشخص گردید که به
تفکیک در جدول  5نشان داده شده است.
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جدول  5اقدامات اجرایی برنامه سامان دهی اسکله تاالب بین المللی خلیج گواتر و خو باهو

اقدامات

ردیف

اهداف

1

سامان دهی قایق ها

 -1تکمیل اسکله و انتقال قایق ها
 -2صدور مجوز برای آنها

2

سامان دهی وضعیت سوخت قایق ها و
شناورها

 -1صدور مجوز برای قایق های
صیادی و گردشگری به تفکیک،
 -2انتقال به اسکله جدید،
 -3تحت پوشش قرار گرفتن در
تعاونی صیادی و یا گردشگری

3

سامان دهی ورود گردشگران

4

سامان دهی وضعیت بیمه تامین
اجتماعی افراد و بیمه حوادث شناورها

تحت پوشش قرار گرفتن در تعاونی

5

جلوگیری از صید غیر مجاز و تخلیه
آن در اسکله

استقرار یگان حفاظت منابع شیالت

عقد تفاهم نامه همکاری مشترک با
مرزبانی

نهاد مسئول

نهاد همکار

بنادر و دریانوردی،
فرمانداری

شیالت ،دریابانی

شیالت

اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی،
سازمان بنادر ودریانوردی ،میراث
فرهنگی و گردشگری،دریابانی

میراث فرهنگی و
گردشگری

مرزبانی( دریابانی) ،شیالت،
محیط زیست

شیالت

اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی،
سازمان بنادر ودریانوردی ،سازمان
تامین اجتماعی

شیالت

سازمان بنادر ،محیط زیست
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ردیف

اهداف

اقدامات

نهاد مسئول

نهاد همکار

6

سامان دهی وضعیت آب ،برق و
مخابرات اسکله

تکمیل اسکله جدید و تامین زیر ساخت
های آن

بنادر و دریانوردی،
فرمانداری

شیالت ،امور برق ،مخابرات،
مرزبانی

7

تامین و سامان دهی زیر ساخت و
استراحتگاه برای مهمانان

تکمیل محل های بوم گردی

میراث فرهنگی و
گردشگری

سازمان منطقه آزاد ،بخش
خصوصی ،فرمانداری،
مرزبانی

8

بهبود وضعیت چشم انداز ساحلی

 -1تکمیل اسکله و انتقال تمامی
قایق ها به محل جدید
 -2جلوگیری از ساخت و ساز غیر
مجاز در ساحل

بنادر و دریانوردی،
فرمانداری  ،محیط
زیست ،منابع طبیعی

شیالت ، ،میراث فرهنگی و
گردشگری ،امور آب،
دریابانی

9

مدیریت پسماند در اسکله و سواحل

-1
-2

-3
-4

تکمیل اسکله و انتقال قایق ها
انتخاب محیط بان از بین
صیادان و با مشارکت مالی
تعاونی های صیادی و
گردشگری
اجرای برنامه مدیریت پسماند
در اسکله
نصب تابلو و اطالع رسانی

بنادر و دریانوردی

شیالت ،محیط زیست،
دهیاری ،سمن های زیست
محیطی
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اقدامات

ردیف

اهداف

10

تامین و ارتقا امنیت گردشگران
دریایی

 -1اجرای دوره های آموزشی برای
صاحبان قایق های گردشگری
 -2تامین تجهیزات ایمنی برای
گردشگران در هر قایق نظیر
جلیقه نجات و ...

11

ارتقا سطح آموزش جوامع محلی،
صیادان و گردشگران در جهت
بهره برداری پایدار از اسکله و ساحل

 .1تکمیل محوطه اطالع رسانی
تاالب
 .2نصب تابلو های اطالع رسانی
 .3آموزش تور لیدرهای محلی
 .4آموزش تخصصی زیست
محیطی صیادان
 .5آموزش نحوه استفاده از ادوات
صید

نهاد مسئول

نهاد همکار

بنادر و دریانوردی،

شیالت ،سمن ها ،میراث
فرهنگی و گردشگری

محیط زیست ،میراث
فرهنگی و گردشگری،

سمن ها ،سازمان منطقه
آزاد چابهار
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در برنامه مدیریت جامع تاالب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو سیاختارهای
مورد نیاز که می توانند در برگیرنده گروه های کیاری ملیی /بیینالمللیی ،گیروه
کاری استانی ،گروه کاری شهرستانی و گروه کاری جوامع محلی باشید تیدوین و
پیشنهاد شده است .با عنایت به اینکه برنامه ساماندهی اسکله صییادان در تیاالب
بین المللیخلیج گواتر و خور باهو به عنوان یک زیر بخش از برنامه مدیریت جامع
تاالب بین المللی خلییج گیواتر و خیور بیاهو محسیوب میی شیود و سیاختارهای
مدیریتی به منظور برنامیه رییزی بیرای اجیرا و نظیارت برنامیه جیامع میدیریت،
هماهنگی بین بخشهیای مختلی اجراییی ،تقوییت همکاریهیای بیین بخشیی و
راهبری اجرایی ،در برنامه مدیریت تهیه گردیده است ،در فرآیند تیدوین برنامیه
ساماندهی اسکله صیادان تاالب و پس از بررسی ساختارهای موجود و نیز ساختار
تهیه شده در برنامه مدیریت جامع تاالب ،به جهت جلوگیری از اختالل در امور و
همچنین اجرای جامع تر و هماهنگ تر برنامه ها ساختار مدیریتی مجزایی پییش
بینی نمی گردد .از این رو ساز و کار اجرایی برنامه سامان دهیی بیر اسیاس و بیه
عنوان بخشی از ساز و کار اجرایی برنامه مدیریت جیامع و بیا توجیه بیه سیاختار
سازمانی در سطح محلی با مد نظر قرار دادن و اسیتفاده از ظرفییتهیای جوامیع
محلی و ساختار سازمانی در سطح شهرستان تدوین گردید.

44

با توجه به فلوچارت ساختار پیشنهادی سازمانی و بین بخشی در سطح
شهرستان و با عنایت به قرار گیری سه کمیته مختل

(امور اراضی ،منابع آب و

شیالت ،کمیته نظارت و پایش ،کمیته اقتصادی و اجتماعی) ،اجرا و نظارت بر
حسن اجرای برنامه ساماندهی اسکله تاالب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو بر
عهده کمیته امور اراضی ،منابع آب و شیالت در نظر گرفته می شود.
ساختار بین بخشی موجود
ساختارهای بین بخشی موجود در سطح جوامع محلی و در سطح شهرستان در
جداول شماره  6و  7و همچنین در شکلهای شماره  6و  7مشاهده میگردد.

45

جدول6ساختار های بین بخشی جوامع محلی (منبع :برنامه مدیریت جامع تاالب بین المللی
خلیج گواتر و خور باهو)
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جدول 7ساختار های بین بخشی شهرستان (منبع :برنامه مدیریت جامع تاالب بین المللی
خلیج گواتر و خور باهو)
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شکل  : 6فلوچارت ساختار
بین بخشی موجود در سطح
جوامع محلی
( منبع :برنامه
مدیریت جامع
تاالب بین المللی خلیج
گواتر و خور باهو)

شکل  : 7فلوچارت ساختار
سازمانی و بین بخشی
موجود در سطح شهرستان
( منبع :برنامه مدیریت جامع
تاالب بین المللی خلیج گواتر
و خور باهو)
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ساختار بین بخشی پیشنهادی

ساختارهای بین بخشی پیشینهادی در سیطح جوامیع محلیی و شهرسیتان در
شکلهای شماره  8و  9مشاهده میگردد.
شکل  :8فلوچارت ساختار سازمانی و بین بخشی پیشنهادی در سطح محلی
( منبع :برنامه مدیریت جامع تاالب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو)
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شکل  : 9فلوچارت ساختار پیشنهادی سازمانی و بین بخشی در سطح شهرستان ( منبع :برنامه مدیریت جامع تاالب بین المللی
خلیج گواتر و خور باهو)
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