
 

  

 

 

  

 

 

راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری معرفی پروژه 

 پایدار اراضی در پائین دست رودخانه زاینده رود



 

  

 

و     interبرنامه راهبردی برای بهبود شرایط منطقه رودشت با مشارکت ذینفعان، توسط شرکت آلمانی 

 شرکت آب منطقه ای اصفهان تدوین شد.

 

میلیون نفر  5/4 حدود های ایران آب مورد نیازترین رودخانهرود به عنوان یکی از مهمرودخانه زاینده

کشاورزی )آبیاری(  مصارفنماید. این رودخانه نه تنها به لحاظ برداشت آب برای از ساکنین را تأمین می

 آبهای خروجی از اراضی کشاورزی و پساب صنعتی نیز باعث آلودگی آن شدهتحت تنش قرار دارد، بلکه زه

های خشک در است. شرایط خاص آب و هوایی با تنوع زیاد )از مناطق کوهستانی سرد و مرطوب تا اقلیم

 اضافه شده است. اراضی های مربوط به مدیریت پایدار رودخانه و کاربریمصب رودخانه به تاالب( به چالش

 این منطقهرویه از منابع آبی منجر به کمبود آب در طول سالیان گذشته در تغییرات اقلیمی و استفاده بی

 زیادهای با مصارف بلکه در بخش زیست را باعث گردیدهشده است. این موضوع نه تنها فشار بیشتر بر محیط

 ای داشته است. آب نظیر بخش کشاورزی، تأثیر ویژه

در یکی از مناطقی که به شدت تحت تأثیر این عوامل قرار گرفته است منطقه رودشت بوده که  

دست رودشت(، و نواحی رود )محدوده شرقی پایینهای جلگه )محدوده غربی باالدست رودشت(، بنبخش

های رسمی سازمان جهاد های همسایه در شهرستان اصفهان واقع شده است. بر اساس دادهز بخشکوچکی ا

شهر  58نفر بوده که در  50888خانوار و جمعیتی بیش از  0088کشاورزی اصفهان، این منطقه دارای 

مناقشات  به وجود آمدن باشند.کشاورز در رودشت فعال می 00588بالغ بر  کنند.کوچک و روستا زندگی می

ی انجام دهد، ولیکن تا به حال اقدامات اتفشار قرار داده تا در این مورد اقدام تحتبران، دولت را مابین آب

هنوز جای خالی راهبردهای پایدار جهت مدیریت  ه صورت واکنشی و یا فنی بوده است وبیشتر ب ،مربوطه

کاربری پایدار  راهبردهای تطبیقی عملی برای"ای تحت عنوان . بدین منظور پروژهباقیست به قوت خود منابع

 در منطقه تعریف شد. "دست رودخانه زاینده رودپایین در اراضی



 

  

 

 

 رود و منطقه پروژه رودشتموقعیت حوضه زاینده

در قالب تفاهم نامه همکاری با شرکت آب منطقه ای    interتوسط شرکت آلمانی این پروژه 

 پروژه .به اتمام رسید 0931ماه آغاز و در فروردین 0934از مردادماه  اصفهان به عنوان نماینده طرف ایرانی

 مورد در ویژه به ایتوسعه راهبردهای بر دانش سیاست و مدیریت یگفتگو"به عنوان بخشی از  مذکور

الملل مربوط به طرح اقلیم بین "MENA منطقهدر  ای،گلخانه گازهای پایین انتشار با تجدیدپذیر هایانرژی

نهاد  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)که با سرپرستی 

زیست، طبیعت، ساخت و ایمنی آلمان و حمایت مالی وزارت حفاظت محیطالمللی آلمان های بین -همکاری

(BMUB ) با همکاری کارشناسان ایرانی و آلمانی با مدیریت دکتر مهاجری مدیرعامل شرکتinter   و

 مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه زاینده رود، به اجرا در آمد. همهندس حیدرپور مدیر پروژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه معرفی و شروع به کار پروژه در اصفهان

 



 

  

 

در پایدار کاربری اراضی مدیریت جهت  عملیقبول و قابلتی یافتن راهبردها و اقداماهدف این پروژه 

منابع وری بهینه از بهرهمقابله با اثرات منفی تخریب اراضی و را برای ذینفعان باشد تا منطقه رودشت می

برگزاری موعه مصاحباتی با کشاورزان منطقه رودشت، با انجام مجپروژه،  در اولین مرحله ازیاری رساند. 

کارگاه های متعدد با کارشناسان و صاحب نظران، تحلیل و آنالیز داده ها و اطالعات موجود و جلسات و 

قرار گرفت که منجر به  بررسیمورد منطقه  کشاورزان پذیریآسیب ،همچنین مطالعات سنجش از راه دور

های مرحله گردید. یافته  "تحلیل آسیب پذیری کشاورزان منطقه رودشت"جامع تحت عنوان  یگزارشتهیه 

ها و مشکالت منطقه مورد مطالعه  وضعیت، چالش از همه ذینفعان مشترک درک برای مبنایی اول پروژه،

 :با اتفاق نظر ذینفعان برای منطقه رودشت تدوین شد زیر پرسش مشترک ،و در نتیجه گردید

 

 پایدار درآمد آبی، تنش شرایط در تا شود انجام بایست می رودشت منطقه در اقداماتی چه"

 زمینه زیست،محیط تخریب و زاییبیابان از جلوگیری ضمن و کرده تضمین را کشاورزان خانوار

 "گیرد؟ نظر در نیز را منطقه فرهنگی -اجتماعی

 

ی به اقداماتهای مختلف در قالب یک فرآیند مشارکتی، با همراهی نمایندگان بخشدر گام بعد،   

در این راستا، ، با برگزاری  پاسخ به پرسش مشترک صورت پذیرفت. برایها و راهکاریی حلیافتن راه منظور

به  در سطوح مختلف های مربوطهبخش از کنندهشرکت 00با حضور  0934مردادماه  فکری در طوفان کارگاه

 پیشنهاد گردید. و راهکار ایده 088منظور پاسخ به پرسش مشترک حدود 

 

 حضور شرکت کنندگانی از بخش های مختلف کارگاه طوفان فکری با



 

  

 

 ارزیابی به فرم یک در قالب های مطرح شده، به منظور ارزیابی و امتیازدهیبندی ایدهبعد از طبقه

های فرم از شده استخراج اقدامات ترینبینانهواقع ترین وشد. سپس، مناسب ارسال کارگاه کنندگانشرکت

-بسته در قالب المللی،بین تجربیات و تخصص با اعمال و ایرانی قرار گرفت کارشناسان با بحث مورد ارزیابی،

 .تدوین گردید راهبردی متن برنامهاقدامات در  های

کارگاه، کشاورزان محلی و در  هکنندافراد شرکتنویس برنامه راهبردی در اختیار ، پیشدر ادامه

، برنامه کارشناسی و سازمانی آنانبازخورد  نظرات ونهادهای مربوطه قرار گرفت و بعد از دریافت نقطه

مرتبط و و غیردولتی سازمان های دولتی  ،راهبردی نهایی تهیه و تدوین گردید. در نهایت، با حضور نهادها

در  00/80/0931در تاریخ  نشستیهمچنین افرادی که در مراحل تدوین برنامه راهبردی مشارکت داشتند، 

های ار و برنامه راهبردی به صورت رسمی تقدیم همه نهادها و سازمانب منطقه ای اصفهان برگزآشرکت 

 گردید.مرتبط و مسئول 

 

 

 

 

 

 و برنامه راهبردی پذیری کشاورزان منطقه رودشتتحلیل آسیب زارشگ

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 مشارکت نمایندگان با متمرکز ای مرحله چند مشارکتی فرآیند برنامه راهبردی تدوین شده، نتیجه یک

 سطوح در و( مدنی جامعه زیست، استانداری و محیط کشاورزان، و کشاورزی آب، ویژه به) مربوطه هایبخش

 افراد بوده است. تمام (پژوهشگران و کارشناسان مدیران، کارگزاران،) مختلف هایتخصص و( محلی و استانی)

 قابل طور به مطرح شده اقدامات که باور هستند این بر برنامه راهبردی این تدوین در درگیر نهادهای و

 منابع از بهینه برداریبهره و بخشید خواهد بهبود منطقه رودشت را اقتصادی و اجتماعی وضعیت ایمالحظه

ممکن است از  مطرح شده اقدامات از برخی که اگرچه است قابل ذکر سازد.را ممکن می منطقه در طبیعی

بر این باور  افراد باشد، اما همه نیز به انجام رسیده منطقه در حدودی تا حتی یا شده و ریزی قبل برنامه

به آن پرداخته شده  برنامه راهبردیهمانطور که در  .درآیند به اجرا وقت اسرع بایستی در که اقدامات هستند

 جویی برای مشکالت وچاره موفق خواهد شد که تنها در صورتی برنامه راهبردی گیری از اینبهره ،است

 :از عبارتند اساسی الزامات زمینه، این در. درک شود ملی وظیفه یک عنوان به منطقه موجود یهاچالش

 در منطقه رودشت مشکالت حل سیاسی راسخ برای یاراده یکوجود  -

 مورد نیاز مالی منابع تأمین -

گذاران در اختیار سیاست را فرصتی ، تدوین شدهراهبردی  برنامه

 طور ی رودشت بهمنطقه هایچالش گذارد تا بتوانند بامی

متشکل از  شده ارائه هایحلگام مقابله کنند. راهبهگام و سیستماتیک

منطقه  ذینفعان و نظرانصاحب ها و رویکردهایی است که توسطایده

 تمرکز کار، این انجام در. آبی توسعه یافته استهای کمدر خالل سال

 بلکه بسیار ،اقدامات نبوده از کامل و جامع مجموعه یک پروژه بر تهیه

بوده  لینئومسگذاری سیاست برای راهبردی هاییبیشتر بر ارائه ایده

-میان شالوده یک لین منطقه،گیران و مسئوتصمیم بنابراین،. است

در  خود مشیتعیین خط و گیریتصمیم برای راه نقشه یک و بخشی

نقشه راه پروژه با توجه به اهداف و بسته های اقدامات  .اختیار دارند

 اقدام از یک هربه مربوط  کلیدی عطف نقاط نمایانگر آن است که کداممطرح شده در برنامه راهبردی 

 .تحقق یابد باید( سبز) توسعه مهم اهداف چه زمانی و باید به انجام برسد( سیاه) شده پیشنهاد



 

  

 

 

 راهبردی برنامه کلیدی عطف نقاط با راه نقشه

 

 

 :    interدکتر شهروز مهاجری، مدیر عامل شرکت 

برنامه راهبردی تدوین شده، نقطه عطفی است در جهت کمک به مسئولین و سیاست گذاران "

نظر افراد و باشد. اتفاقای با در نظر گرفتن دیدگاه دیگر ذینفعان میریزی منطقهبرای برنامه

تدوین یک برنامه راهبردی واحد در قالب این ها و منافع مختلف جهت نهادهایی با دیدگاه

 امید داریم که اجرای این برنامه راهبردی برای پروژه از اهمیت و ارزش واالیی برخوردار بود. ما

 استفاده عالوه بر بهینه کردن رودشت بتواند منطقه در کاربری پایدار اراضی مفهوم سازیپیاده

منطقه  پایدار توسعه ی نموده و در راستایزیست جلوگیرمحیط تخریب آب، از منابع از

 "های مهمی بردارد. رودشت و درپی آن در سرتاسر حوضه زاینده رود گام

 

 مهندس غالمحسین حیدر پور، مدیر پروژه مدیریت یکپارچه زاینده رود :

این پروژه بعنوان تجربه ای ارزشمند ثابت کرد که تمامی ذینفعان در بخش های مختلف  " 

دولتی ، خصوصی و مردمی و با تمام تفاوت ها و اختالف نظرات می توانند در طی یک فرآیند 

به اتفاق نظر رسیده و در راستای نیل به منافع مشترک ، به پایداری حوضه و مشارکتی 

این پروژه بعنوان تجربه عملی در حوضه با همکاری تمامی افراد  بهبود وضعیت کمک نمایند.

 " دخیل در انجام آن می تواند الگویی برای سایر موضوعات و حل مشکالت باشد. 



 

  

 

 :تقدیر و تشکر

جهت نیل  "دست رودخانه زاینده رودپایین در کاربری پایدار اراضی راهبردهای تطبیقی عملی برای"پروژه 

ها قادر به تدوین به اهداف خود نیازمند همکاری ذینفعان و تصمیم گیران مربوطه بود و بدون مشارکت آن

های انجام شده تمامی همکاران بود. بدین منظور جا دارد از زحمات و تالشبرنامه عملیاتی و نقشه راه نمی

اصفهان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان، ای اصفهان، استانداری پروژه به ویژه، شرکت آب منطقه

سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان و مراکز خدمات تابعه، مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع 

طبیعی اصفهان، سازمان تعاون روستایی و نظام صنفی کشاورزی، کشاورزان محلی و نهادهای 

کننده امور و منابع آب حوضه زاینده رود به عنوان هماهنگ غیردولتی)سمن ها( و نیز دفتر مدیریت یکپارچه

 همکاران آلمانی، تقدیر و تشکر گردد.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


