
مطالعات موردِی طرح استوا 
راه حل هاِی توسعۀ پایدار بومی برای مردم، طبیعت، و جوامِع مقاوم

ناریا

غیردولتِی  تشّکل های  گروه 
نقده

Empowered lives. 
Resilient nations. 



مجموعۀ مطالعات موردِی طرح استوا برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متّحد
طرح استوا، به  لطف حمایِت مالِی دولِت نروژ، جایزۀ اکوآتور 
سال 2015 را به 21 طرِح برتِر جوامِع بومی و محلّی اعطا 
کرد که به کاهِش فقر، حفاظت از طبیعت  و تقویِت پایداری 
و مقاومت در برابر تغییراِت - آب و هوایی، کمک کرده اند. 
در مراسِم اعطای این جایزه، که در کنار کنفرانس تغییرات   
آب و هوایی سازمان ملل )COP21( در پاریس برگزار شد، 
126 کشور جهان  1461 نامزد از  از برندگان، که از میان 
انتخاب شده اند، بابِت موفقیت های شان تقدیر به عمل آمد. تأکیِد 
برگزار کنندگاِن، اعطا کنندگان و برندگاِن جویز در این مراسم 
حفظ  و  تضمین  جنگل ها؛  پایدار  مدیریِت  و  احیاء  حفظ،  بر 
حقِّ مالکیِت زمین ها، قلمرو ها و منابع طبیعی برای جوامِع 
آب و هوایی؛  تغییراِت   با  اجتماع محور  بومی؛ سازگارِی  
مطالعۀ  است.  بوده  محیط زیست،  حفاظت  راِه  در  فعالیت  و 
موردِی پیش رو یکی از مجموعه مطالعاِت  در حاِل بررسی 
براساس  زمینه ها،  این  در  فعالیت  برتر  نمونه های  که  است 

بررسی ها و تحلیل های متقابل، را شرح می دهد و هدفش این 
است که الهام بخش آغاز گفت وگو بر سر سیاست هاِی الزم در 
زمینه توسعه و تکراِر موارد موفق محلّی، بهبوِد دانِش جهانی 
محیط زیستی،  و  توسعه ای  مسائِل  محلِّی  راه حل های  دربارۀ 
در  بومی  و  محلّی  تکرارپذیرباشد..جوامِع  الگوهاِی  ایجاِد  و 
سراسر جهان راه حل های نوآورانه ای در حوزه توسعۀ پایداِر   
گزارشها،   یافته اند.  را  است  سازگار  طبیعت  و  مردم  با  که 
مطالعات  موردی  و مقاالت کمی  به شرِح کامِل شکل گیرِی 
این راه حل ها، گسترۀ تأثیرگذارِی ، یا نحوۀ تغییر و تحّول شان 
شمار  که  است  ذکر  به  الزم  پرداخته اند.  زمان،  طول  در 
مطالعات و گزارش هایی که کوشیدهاند تا داستان های واقعی 
را از زباِن خوِد فّعاالِن جوامِع بومی بیان کنند نیزاز این هم 
می خواهد   )Equator Initiative( استوا  طرح  است.  کم تر 

این شکاف و خأل را پر کند.

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858


نکات مهم 
برندۀ جایزۀ اکوآتور  

2015

سال تأسیس 
2001

مکان  
دشت نقده، آذربایجان غربی، ایران

ذینفعان  
هفت جامعه محلی  با 600 عضو فّعاِل حاضر در این طرح

حوزۀ تمرکز 
سازگارِی اجتماع  محور با تغییراِت آب و هوایی ، حفظ و احیاء و 

بهره بردارِی پایدار و مسئوالنه از تنّوعِ زیستِی خاکی و/یا آبی.

اهداف توسعۀ پایدار 
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چکیدۀ پروژه 
 Umbrella( نقده  غیردولتِی  تشّکل های  گروه 
پیراموِن  در   )Group of Naghadeh NGOs
دریاچۀ ارومیه )Lake Urmia(  - دّومین دریاچۀ 
در  محصور  آبِی  پهنۀ  بزرگترین  و  جهان  شور 
خشکِی ایران مشغول به فعالیت در حوزه مدیریِت 
شرایط  با  سازگاری  تاالب ها،  حفظ  جمله  از  آب، 
خشکسالی، شیوه های آبیاری مزارع، و الیروبِی آب 
راهه ها است.. اگر چه عمدۀ تالش ها برای نجات و 
احیاء دریاچۀ ارومیه که به  سرعت درحاِل نابودِی 
است بر روی خوِد دریاچه متمرکز بوده ، این گروِه 
متشّکل از هفت تشّکل غیردولتِی اجتماعی مسیِر 
جدیدی را در پیش گرفته  و احیاء و حفظ تاالب های 
اقمارِی پیراموِن دریاچه را آغاز کردند.. در نهایت 
تالش های این گروه  به حفظ و احیاء بیش از 1600 
هکتار از تاالب های اقماری منجر شد.. اقداماِت این 
کشاورزان  معیشت  وضعیت  بهبود  باعث  گروه 
محلّی ، دسترسی به آب، بهبودسالمِت محیط زیست 
منطقه ، و ایجاد سرمایه اجتماعی در میان جوامِع 
اقمارِی  تاالب های  این  همچنین  است..  محلّیِشده 
احیاء شده به عملکرِد اکوسیستِم دریاچۀ رو به  زواِل 
ارومیه کمک کرده ، و از این طریق در حفظ تنّوع 
زیستِی این اکوسیستم که اهمیِّت جهانی داشته و نیز 
حیاِت مردمانی که پیراموِن آن زندگی می کنند، مفید 

بوده است..

The depiction and use of boundaries and related information 
shown on maps or included within in text of this document are not 
guaranteed to be free from error, nor do they imply official acceptance 
or recognition by the United Nations. 

https://vimeo.com/154784402
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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پیشینه و محتوا 

 در گوشۀ شماِل غربِی ایران یکی از بزرگترین دریاچه های 
شور جهان با نام دریاچه ارومیه قرار گرفته است.. این دریاچه 
گردشگران  فیروزه ایش  و  سرخ  های  آب  با  متمادی  سالیان 
زیادی را به سوی خود کشانده است،  اّما اکنون این دریاچه 
به دریاچه در حال نابودی مشهور است. در دو دهۀ گذشته، 
به سبِب سوءمدیریِت منابِع آبی، خشکسالی، و تغییراِت آب و 
 2000 به  مربّع  کیلومتر   5000 از  دریاچه  مساحِت  هوایی، 

کیلومتر مربّع کاهش یافته است.

 ،)Naghadeh( نقده  دشِت  ودر  ارومیه  دریاچۀ  جنوِب  در 
یکی  که  دارد  وجود   )Sirangoli( ُگلی  سیران   ناِم  به  تاالبی 
چارچوب   در  ایران  حفاظت  شدۀ  منطقۀ  چهار  و  بیست  از 

کنوانسیوِن رامسر است که در سال 1971 لیستی از تاالب های 
تاالب های  است.  داده  جای  خود  در  را  جهانِی  اهمیّت  حائز 
اقمارِی آب شیرین همانند  سیران  ُگلی در طوِل تاریخ بستِر 
مساعد و فضاِی مناسبی را برای زندگی و تولید مثِل پرندگاِن 
مهاجر و بومی، مثِل فالمینگو، پلیکان، اردک های سرسفید، 
و اردک های مرمری، بوده است. از سوی دیگر جوامِع بومی 
بوده اند،  بهره مند  تاالب ها  این  اکوسیستمِی  مزایای  از  نیز 
حیاتی  نقش  کشاورزی  و  دامپروری  برای  که  تاالب هایی 
مقاماِت  و  کارشناسان   ،1374 ساِل  در  حال،  این   با  دارند. 
مسئوِل سازمان حفاظت محیط  زیست اعالم کردند که تاالب 

سیران  ُگلی کامال خشک شده است.

خاستگاه و ساختار 

سلدوز  طبیعِت  دوستداران  تعاونِی  اتّفاق،  این  به  واکنش  در 
 )Soldouz Friends of the Environment Cooperative(
که یک تشّکل غیردولتِی متشّکل از معلّمان و شکارچیاِن سابق 
است تصمیم گرفتند تا اقداماتی را برای  احیاء اکوسیستِم این 
تاالب انجام دهند. این گروه، پس از بررسی های میدانی  به 
این نتیجه رسید که آبیارِی ناپایداِر و غیرمسئوالنه، خشکسالی، 
و حفر بیش  ازاندازۀ چاه های عمیق سه عامِل مهم در تخریب 
که  برد  پی  همچنین  گروه  این  بوده اند.  تاالب  این  اکوسیستم 
آبراه هایی که از قدیم  االیّام کار انتقال آب به تاالب ها را انجام 
می  دادند در اثر بی  توّجهی و رسوب  گذاری مسدود شده اند و 

این نیز عامِل مهّمی در نابودِی تاالب بوده است.

همراه  به  را  گروهی  سلدوز،   طبیعت  دوستداران   تعاونِی 
 Shanli( سلدوز  َشنلی  کوهنورداِن  گروه  بومی  تشکل  سه 
نقده  کوهنورداِن  گروه   ،)Solduz Mountaineers Group
)Naghadeh Mountaineers Group(، و گروه کوهنوردان 
برای   )Yashil Dagh Mountaineers Group( داغ  یاشیل 

احیاء تاالب های سیران  ُگلی تشکیل دادند که  امروز با نام گروه 
تشّکل های غیردولتِی نقده شناخته شده و برای حلِّ مشکِل پیِش 
رو یک رویکرِد اجتماع  محور و مشارکتی را در پیش گرفته 
است. این گروه با حضوِر فّعال ریش  سفیداِن محلّی، جوانان، 
زنان، و کودکان، جلسات و کارگاه هایی را برگزار کرده و 
سازمان  هفت  به  تشکل  این  اعضای  تعداد  کوتاه  زمانی  در 
حمایِت  با  گروه،  کرد.این  پیدا  توسعه  بانوان  گروه  دو  شامل 
 GEF( برنامۀ کمک های کوچِک تسهیالت محیط  زیست جهانِی
SGP( برنامۀ عمران سازمان ملل )UNDP( در ایران، موفق 
شد کمیته ای را با عنوان کمیتۀ مرکزِی احیاء تاالب های نقده 
 Central Committee for Revitalizing the Naghadeh(
Wetlands( راه اندازی کند. هدِف این کمیته مدیریِت ذینفعان 
نهاد،   مردم  های  سازمان  ها،  شورا  محلی،  جوامع  همچون 
سازمان های جامعۀ مدنی )CSO( و نهادهاِی دولتی است. در 
حال حاضر گروه تشّکل های غیردولتِی نقده هفت جامعه محلی 

را با حدود 600 عضو در این فرآیند درگیر کرده است.
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چالش های محلّی 

خشکِی بوجود آمده تهدیِدی جّدی برای جوامِع بومی و حیات 
وحش اطراف تاالب های آب شیرین منطقه به حساب می آید. 
جوامِع محلی از قدیم  االیّام برای دامداری، مدیریِت مراتع و 

کشاورزی از شیوۀ آبیارِی تحت فشار و آبهای سطحی  ی 
استفاده می کنند. افزایِش جهشِی اخیر در کشاورزِی منطقه 

موجِب کاهش آب های سطحی، پایین رفتِن سطِح دریاچه، و 
انتشاِر حجِم عظیمی از مواد شیمیایِی استفاده  شده در بخش 
کشاورزی، شده است. با خشک شدِن دریاچه و تاالب های 

اقمارِی آن، کِف دریاچه به یک صحراِی نمِک 400 کیلومتر 
مربّعی تبدیل می شود که در زمان وزش بادهای شدید 

نمک دریاچه باعث ایجاد طوفان نمک برای جوامع محلی 
ساکن در اطراف دریاچه خواهد شد. ساکناِن روستای ُگل 

)Gol(، روستایی در مجاورِت تاالب های سیران  ُگلی با 
حدوِد 2000 نفر سکنه، در اثِر طوفان نمک و غبار ناشی 
از این خشکی دچار مشکالت و بیماری های تنفّسی شده اند.

خشک شدِن تاالب ها صنایعِ محلّی مثِل ماهیگیری، کشاورزی، 

و گردشگری را هم که به  شّدت به این تاالب ها وابسته اند، با 
تهدیِد جّدی مواجه کرده است. کشاورزان روستای ُگل مجبور 
شده اند به منظور تعلیف دام های خود مسافت های طوالنی را 

برای دسترسی به مراتع نه چندان غنی طی کنند. عالوه  براین، 
به  سبِب پایین رفتن سطحِ آب های سطحی، کشاورزان مجبور 

شده اند از پُمپ های گران  قیمتی به منظور پمپاژ آب استفاده کنند.

متأسفانه، تغییراِت اقلیمی زائیدۀ دست بشر رونِد خشک شدِن 
تاالب ها را سریعترخواهد کرد. گرچه پیش بینی می  شود که 

تغییراِت اقلیمی به افزایش بارش در بعضی مناطق منجر 
شود اما مدل های پیش بینی نشان می دهد که میزان بارش 
ها در ایران کاهش پیدا خواهد کرد. با در نظر گرفتِن این 

وضعیت، و نیز افزایِش پیش بینی  شدۀ دمای کرۀ زمین، که 
موجِب از دست رفتِن آِب بیشتر در اثِر بخار شدن آب های 

سطحی می شود، می توان به  جرأت گفت که تاالب های 
سیران  ُگلی همچنان در معرِض تهدیِد نابودی خواهند بود.
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راه حل های محلّی

علی رغِم تهدیِدات جارِی تغییراِت اقلیمی ، گروه تشّکل های 
غیردولتِی نقده موفّق به انجام کاری شد که خیلی ها آن 

را غیرممکن می دانستند:و آن هم احیاء تاالب های سیران 
 ُگلی بوده است. به منظور احیاء جریاِن آب به تاالب ها، 

18 کیلومتر از آبراه هاِی قدیمِی منشعب از رودخانۀ گدار 
)Godar(  الیروبی شد. هدف از این کار این بود که مازاد 

آب مزارع در فصِل زمستان به تاالب های سیران  ُگلی 
هدایت شود. در کمتر از سه سال، تاالب های سیران  ُگلی 

پُر از آب شدند و دشِت پیراموِن آن نیز توانایی خود را 
برای تغذیۀ احشام و حیات وحش بدست آورد. در نتیجه، 

وضعیِت بومیان، اّعم از دامداران و کشاورزان، بهبود 
پیدا کرد. با احیاء این زیستگاه، غازهاِی مهاجر، قوهای 

فریادکش، آنقوت ها، عروس  مرغابی ها، و حتّی فالمینگو ها، 
که گونه های شاخصی هستند، دوباره به اینجا برگشتند.

تاالِب احیاء شده خدمات اکوسیستمی حیاتی همچون تقویِت 
سفره های آب زیرزمینی، تحکیم و تقویِت خاک و پوشِش 
گیاهی، و جذب و حذف غبار و ذّرات از هوا را در پی 
خواهد داشت.. جامعۀ محلّی، با احیاء تاالب های سیران 

 ُگلی، مانعی طبیعی در برابر تأثیراِت تغییراِت اقلیمی 
ایجاد کرده است، چرا که این اکوسیستِم تاالبی نقِش مهّمی 

در تعدیِل دماِی منطقه دارد. احیاء تاالب ها توانسته است 
از تخریِب بیشتِر چمن زارها و کوه های جلوگیری کند.

تا به امروز عملیاِت احیاء تاالب ها بیش از 1500 هکتار 
از این منطقه را شامل شده است، و در حاِل حاضر، 

با همکارِی مالِی منابِع دولتی، تاالب های سیران  ُگلی، 
حسن لو )Hasanlou(، درنا )Dorna(، و بقعه داغی 

)Boghe Daghi( را در بر می گیرد. برای احیاء تاالب های 
حسن لو، حدود 5 هزار کامیون خاک برای احداث خاکریز 

به آن محل منتقل شده است. جوامِع محلی  همچنان 
یک پُل بند و یک بَند بیِن تاالب و آبریزگاِه شنِی سدِّ 

 GEF حسن لو ساخته اند. در سال 2008، پروژه های
SGP در سایت های سیران  ُگلی و حسن لوی کنوانسیوِن 
رامسر موفّق به دریافت جایزۀ قهرمان ملی تاالب های 

)National Wetland’s Champion Award( شدند. 

مشارکِت جوامِع محلی  نقِش مهّمی در موفقیِّت های 
گروه تشّکل های غیردولتِی نقده داشته است. جوامِع محلی 

در حفظ و نگهدارِی مداوِم آبراه ها مشارکت می  کنند تا 
از ثابت ماندِن سطِح آب تاالب ها اطمینان حاصل شود. 

 ،GEF SGP همچنین کشاورزاِن محلّی، با همکارِی
تشویق به در پیش گرفتِن شیوه های کشاورزِی دوستداِر 
محیط  زیست شده اند، شیوه هایی همچون مدیریتِتلفیقی 
آفات )IPM(، که موجِب کاهِش 40 درصدِی استفاده 

از آفت کش هاِی شیمیایی در این منطقه شده است.

عالوه  بر عملیاِت احیاء و مشارکِت جوامِع محلی ، گروه 
تشّکل های غیردولتِی نقده، فّعاالنه به کاِر برنامه  ریزِی 

آموزشی و فرهنگی در این منطقه مشغول بوده است. برای 
مثال، این گروه در کارگاه های آموزشی برگزار شده برای 

بانوان محلی روستای نقده، به آنان در خصوص متنوع 
سازی فعالیت های درآمدی آموزش داده شده است. این 

گروه همچنین در تهیه یک برنامه آموزِش محیط  زیست 
در پنج مدرسه، به اداره کل آموزش و پرورش استان 

کمک کرده است. در نتیجۀ این تالش های فرهنگِی گروه 
تشّکل های غیردولتِی نقده، اعتماد به  نفس جوامِع محلّی باال 

رفته و همکارِی آنها با جوامِع دیگر افزایش یافته است.
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تکرارپذیری، قابلیِت اندازه گیری، و پایداری 

در چند دهۀ گذشته، نیمی از تاالب های جهان از بین رفته 
اند. در چنین شرایطی، احیاء تاالب سیران  ُگلی نشان از تواِن 
باالِی جوامعِ کوچک در ایجاِد تغییراِت بزرگ در زمینۀ حفظ 
و احیاء اکوسیستم های تاالبی دارد. گروه تشّکل های غیردولتِی 

نقده هفت سازمان بومی را گرِد هم آورد، و به  درخواست 
جوامعِ پیراموِن تاالب ها، الگوِی فعالیِت این گروه در پنج 

تاالِب اقمارِی دیگِر دشت نقده هم تکرار و به کار گرفته شد. 
این پروژه ضمن همراهی با استراتژِی ملِّی حفظ و مدیریِت 

 National Strategy for Management and( تاالب ها
Conservation of Wetlands(  در ایران در ساِل 2010، 

توسط برنامه کمک های کوچک تسهیالت محیط زیست 
جهانی )GEF SGP( به پروژۀ ملِّی مشابِه دیگری با نام  پروژۀ 

حفاظت از تاالب های ایران )CIWP( متصل گردید. تا ساِل 
2019، گروه تشّکل های غیردولتِی نقده در بیش از 100 

روستا فعالیت های خود را گسترش داده و بارها در جاهاِی 
مختلف به  عنواِن بهترین الگوِی فعالیت از آن یاد می شود.

طرح های آتی 
در شرایِط کنونِی جهان که کرۀ زمین به  سرعت در حال گرم شدن است و فشاِر زیادی بر مدیریِت منابِع آبی 
گذاشته شده، گروه تشّکل های غیردولتِی نقده همچنان بر اهمیِّت طّراحِی روش های سازگاری نوین و بهره گیری 
از دانِش  بومی، تأکید می کند.  همچنین برنامه کمک های کوچک تسهیالت محیط زیست جهانی پروژه جدیدیبا 
دریاچۀ  سیران  ُگلِی  و  قوریُگل  های  تاالب  در  تاالبی  پروژه های  در   )IPM( آفات  تلفیقی   ”مدیریِت  عنواِن 
ارومیه“، با هدِف حمایت از کشاورزی، حفظ منابع آبی، و مدیریِت پسماند را در این منطقه تصویب کرده است.

شرکا
برنامۀ کمک های کوچک تسهیالت محیط  زیست جهانِی-  	

)GEF SGP UNDP( برنامۀ عمران  سازمان ملل متّحد
 اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی 	
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قدردانی
طرح استوا سپاسگزار  الله دارایی، فریبا آقاخانی مراد و آسیه رضایی )از برنامۀ کمک های کوچک تسهیالت محیط  زیست جهانی 
برنامۀ عمران سازمان ملل متّحد )GEF SGP UNDP( است که در تهیّۀ این مطالعۀ موردی و مهدی الماسی برای ویرایش ترجمه 
به ما کمک کرده اند. همۀ عکس ها متعلّق به گروه تشّکل های غیردولتِی نقده و علی گلشن است. نقشه ها متعلّق به بخش اطالعاِت 
ژئواسپیشال سازمان ملل متّحد و ویکیپدیا است. این متن را بابک واحدی کشتیبان ترجمه کرده و احمد ودیر ویرایش کرده است، 
که هر دو از داوطلباِن آن الین سازمان ملل متّحد هستند و از طریق وب سایت www.onlinevolunteering.org با این پروژه 

همکاری کرده اند. 
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برنامۀ عمران سازمان ملل متّحد با مردمانی از همۀ سطوح و اقشار جامعه همکاری می کند تا مللی پدید آورند که می توانند در برابر بحران ها 
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