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 چکيده
و  نیتار رشاق  از ممام  تااالب راره  های طبیعی کره زمین هستند. منطقه شکار ممنوع و ترین اکوسیستمها یکی از با اهمیتتاالب      

 باا  اخیار  هاای سال متأسفانه در اما .باشدیم ایدر دن IBAاز مناطق ممم پرندگان  یکیو  هیاروم اچهیدر یارمار یهاتاالب نیتربزرگ

کاربردی با هدف ارائه برنامه راهباردی   -است. این پژوهش علمی شده مواجه فراوانی مخاطرات با انسانی مخرب هایفعالیت به توجه

ز مادل  منطقاه و باا اساتفاده ا    حاکم بر یو خارج یو عوامل داخل طیدرنظر گرفتن شرارشق  با زیست تاالب رره توسعه حفاظت محیط

دیادات( محایط   تمهاا و   فرصات عوامل خارجی ) و روت( ضعف و ط)نقامنظور ابتدا عوامل داخلی  به انجام رسید. بدین SWOTتحلیلی 

نامه توسط جامعه آماری و همچنین خبرگان منطقه شناساایی شادند و سادس در    تحت بررسی، پس از بازدید میدانی و تکمیل پرسش

دهی عوامال   منظور وزن دهی گردید. به دهی و وزن نمره (EFE)و ارزشیابی عوامل خارجی  (IFE)داخلی  ارزشیابی عوامل هایجدولرالب 

که ضریب ناسازگاری در  گیری شد بمره EXPERT CHOICE11افزار  و نرم (AHP)داخلی و خارجی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

نتایج ماتریس ارزیابی عوامال داخلای و خاارجی راهبردهاای مناساب       سهمچنین بر اسا. باشدمی 1/0دهی کمتر از تمام مراحل وزن

عامال   9مده دست آهطبق نتایج ب ها تعیین گردید.دهی و ارجحیت آن( راهبردها نمرهQSPMتدوین و در نمایت با استفاده از ماتریس )

اسااس  شدند. بار  عوامل خارجی شناسایی عامل تمدید به عنوان  11عامل فرصت و  6عنوان عوامل داخلی و هعامل ضعف ب 11روت و 

راهبارد تادافعی پیشانمادی راهبارد دوم      9از بین نتیجه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مورعیت راهبرد تدافعی پیشنماد شد. 

(WT2 یعنی ،)«و هاا ودگیآلا  اناواع  کیفیت و کمیت آب تاالب و کنتارل پایش   منظوربه محیطیزیست راهبردی برنامه راهبرد تدوین  

ریزی راهبردی ممم برای حفاظات ایان منطقاه     عنوان اولین اولویت برنامه به 467/1با کسب باالترین امتیاز « اراضی کاربری تغییرات

اسااس  توسعه رویکرد حفاظت در منطقاه بار   های باید نسبت به ایجاد زمینه حاصل شد. بنابراین مدیریت منطقه پیش از هر اردامی می

 ریزی اساسی نماید.   محیطی، برنامه زیست راهبردی هبرنام تدوین
   

 .ریزی راهبردی، روش سوات، تاالب قره قشالقبرنامه :هاکلیدواژه
 

 مقدمه                                     

 های تاالبی، با توجهویژه اکوسیستمها و بهاکوسیستمبسیاری از       
 ای در مقابل تغییراتچیدهمحیطی دارای ماهیت پی به متغیرهای

ها منجر به فقر باشند که این فعالیتناگهانی و تأثیرات انسانی می
 ها و عواقب نگران کننده در موجودات شده استزیستگاه

(Denslow, et al., 2007.) 6تا  3تاالبی حدود های اکوسیستم 
(. Ghobadi et al., 2012) پوشانندزمین را میدرصد سطح کره 

 8/00تا  3/5 ،0202در سال  مناطق تاالبی جهان وسعت
ها در نتیجه کیلومترمربع برآورد شده است و حدود نیمی از این تاالب

در (. Teferi et al., 2010) های انسانی از بین رفته استفعالیت
و  یطیمحستیز ،یمنافع اقتصاد یها داراتاالب ،یعیطب طیشرا

  یو دارا( Olhan et al., 2010)کنند یفراهم مرا  یادیز یفرهنگ
  انداز هستند.در هر چشم یطیمحستیز یاساس هاییژگیو

 ،ساخت جاده ،یو کشاورز یتوسعه شهر از جمله یانسان یهاتیفعال
و موجب از دست رفتن مقدار قابل  میمستقریغ بیآس اغلب باعث

 ,.Winter et al) شده است ها و مناطق ساحلیاز تاالب یتوجه

زیست و شناخت و ارزیابی تغییرات صورت گرفته در محیط(. 2010
ها، فرایندی است که کننده و نقاط قوت اکوسیستمعوامل تهدید

زیست منجر به ایجاد درک صحیحی از نحوه تعامل انسان و محیط
شود. این مسئله در مورد مناطق حساس زیستی و به خصوص می

 ,Lambin and Geist) ها از اهمیت بیشتری برخوردار استتاالب

 طیاز شرا یو آگاه یجهت دسترس یبه ابزار و روش نیبنابرا(؛ 2008
 ,.Kotze et al) باشدیم ازمندین از اهداف یعیوس فیط یتاالب برا

كی از اصول حرکت به سوی توسعه پایدار توجه خاص به (. ی2012
ای پایدار است؛ زیست طبیعی است. جامعه اگر خواهان توسعهمحیط

دست آورد و زیست خود بهمرحله اول باید شناختی کامل از محیطدر 
  بكوشد. نریزی راهبردی در حفظ آدر مرحله دوم با برنامه

راهبردی روشی سیستماتیك است که فرایند مدیریت  ریزیبرنامه
(. Jafari et al., 2014)کند راهبردی را پشتیبانی و تأیید می

صر اساسی شامل بررسی محیطی، ریزی راهبردی از چهار عنبرنامه
تدوین راهبردها، اجرای راهبردها و کنترل و ارزیابی تشكیل شده 
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 ...در زیست محیط حفاظت توسعه راهبردی ریزی برنامه  دشتی و همکاران:

 

 

در حد  یراهبرد یزیربرنامه یهامدل (.Hussey, 2001) است
 (SWOT) یلیها از مدل تحلآن یهمگ باًیهستند، اما تقر یشماریب

 یبرا یچارچوب مفهوم كی SWOT سیماتر .رندیگیالهام م
و  طیشود و با درنظر گرفتن شرایمحسوب م یستمیس یهالیتحل

 یارا بر یخوب یمبنا ستم،یس كیحاکم بر  یو خارج یعوامل داخل
 Chang؛ Jafari et al., 2014)آورد یراهبردها فراهم م نیتدو

and Huang, 2006 یابیارز یهااستفاده از روش نیبنابرا(؛ 
مهم در  یز ابزارهاا یكی یو ارائه برنامه راهبرد یطیمحستیز

  داریبه توسعه پا لیبه منظور ن ستیزطیمح تیریمطالعات مد
 عنوان تدوین"ای با در مطالعهJafari et al. (2014 ،) باشد.یم

 و تجزیه از استفاده با میانكاله تاالب از حفاظت مدیریتی راهبردهای
 Shobeiriو   Rezaeiپرداختند. QSPM"و  SWOTتحلیل 

 ریزیبرنامه نقش بر تحلیلی"ای با عنوان العه( در مط2014)
از  "محیطیزیست ابعاد بر تاکید پایدار با توسعه آموزش در راهبردی

و بندی مطالعات براساس تجزیهروش تحلیلی و توصیفی و صورت
Ganjali et al. (2015 ،) استفاده کردند. SWOTتحلیل ماتریس 

 مدیریت برنامه اتژیكاستر و محیطی زیست به تحلیل یدر پژوهش

 و هایگزارش و آمار از استفاده ارومیه با آبخیز دریاچه حوضه جامع
توسط ماتریس  مستقیم، مشاهده شامل گسترده میدانی هایبررسی

SWOT.پرداختند ،Jafari Azar  (2015 به ارزیابی ریسك ،)
 سواحل جنوبی ایران و  المللیهای بینمحیطی تاالبزیست

گیری چندمعیاره های تصمیمها براساس روشن تاالببندی ایرتبه
 گردشگری بررسی (، به2012) .Reihanian et alپرداختند. 

ملی بوجاق  پارک در  SWOT روش با توسعه استراتژی و پایدار
 ای با عنوان بررسی(، در مطالعه2014) .Rehmat et al .پرداختند

و  پاکستان در قراقروم ملی پارک گردشگری پتانسیل ارزیابی و
 ، انجامSWOT روش به پارک این آینده اندازچشم بررسی همچنین

ای به آنالیز (، در مقاله2015) .Sabzghabaei et al .دادند
های گرمسیری استان خوزستان فشارها و تهدیدات تاالب ایمقایسه

 ، پرداختند. RAPPAMشناسی از روش با استفاده
عنوان یكی از قشالق بناب بهالب قرهمنطقه شكار ممنوع و تا      
ی بحران طیشرا یدر پ ژهیوبههای اقماری دریاچه ارومیه، تاالب

مرکز  نیعنوان آخرهب یاهیبا دارا بودن آب و پوشش گ هیاروم اچهیدر
جهت  اچهیرود( در جنوب شرق درنهی)مصب زر یدائم نیریآب ش

؛ اما است افتهی شیاز پ شیب یتیبقا پرندگان مهاجر اهم و  هیتغذ
توسعه  یهاطرح یها اغلب در اثر اجراتاالب نیاز ا یاریبسمتأسفانه 

 یورود هایانیکاهش جر ،یآلودگ ن،یزم یکاربر ریینامناسب، تغ
عوامل بقا و  نیاند که ادهید بیو کارا آس حیصح تیریآب و عدم مد

ردار برخو یالمللنیب تیرا که از اهم یمجموعه تاالب نیا یستیتنوع ز
 د،ینمایفراهم م زیرا ن یگریمتعدد د دیفوا یجوامع محل یاست و برا

 نیترشناسایی مهمکنند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف می دیتهد
 یعوامل اصل ( ویدیکل یها ها و ضعف )قوت یداخل یعوامل اصل

 تاالب  تأثیرگذار بر (یراهبرد یدهایها و تهد )فرصت یخارج

مناسب جهت حفاظت و  یراهبردها نیتدو منظورقشالق، بهقره
 صورت گرفت.  داریو پا حیصح تیریمد

 

 هامواد و روش
 اچهیدری قشالق در ساحل جنوبشكار ممنوع و تاالب قره منطقه    
 º33 03´ 05´´ییایجغراف تیدر حوزه شهرستان بناب در موقع هیاروم

. (0)شكل واقع شده است یشرقطول º55 50´ 38´´و  یشمالعرض
 اچهیدری اقمار یهاتاالب نیترو بزرگ نیترتاالب از مهم نیا

 نیب باشد ویم ایدر دن IBAاز مناطق مهم پرندگان  یكیو  هیاروم
 0000525حدود  با مساحت رودنهیو زر یچایمهم صوف یهارودخانه

عمده گیاهان  قرار دارد. ایاز سطح در یمتر 0032هكتار، در ارتفاع 
 Bolboschoenusو Phragmites australisتاالبی را نی 

martimus  و گیاهان آبزیBatrachium  و بیشتر  گیاهان اراضی
 تشكیل  Halocnwmum strobilaceumشور را باتالقی شور 

گونه  6گونه پرنده،  053گونه پستاندار،  06طورکلی حدود دهد. بهمی
ق قشالگونه ماهی در تاالب قره 5گونه دوزیست و  3خزنده، 

شناسایی شده که خود گویای اهمیت این زیستگاه است 
(Anonymous, 2014 .) 

زیستی منطقه شكار در این تحقیق با تمرکز بر شرایط محیط    
هایی که زا و استرسقشالق، کلیه عوامل تنشممنوع و تاالب قره

هم خوردن تعادل اکولوژیكی و به خطر افتادن موجودیت و باعث بر
چنین کلیه عوامل قوت و فرصت پیش شود و هممیبقای تاالب 

در فاز اول این مطالعه برای  روی تاالب، مورد بررسی قرار گرفت.
شناسایی و غربال معیارهای اصلی درونی و بیرونی )قوت، ضعف، 
تهدید و فرصت(، پس از بازدید میدانی و مصاحبه با کارشناسان و 

در این مطالعه پنل مورد جوامع محلی، از تكنیك دلفی استفاده شد. 
های گوناگون تعیین و از نظر براساس ترکیبی از خبرگان با تخصص

شود که در آن اعضا به نفر استفاده می 05الی  02ای به حجم نمونه
دهند ای اختصاص مینمره 5تا  0هر معیار بر اساس طیف لیكرت از 

(Jabal Ameli et al., 2007.) منظور عوامل مؤثر بر بدین 
قشالق بناب بر اساس زیستی تاالب قره محیطمدیریت حفاظت و 

شدند که بدین منظور تعداد تجزیه و تحلیل  تكنیك دلفی شناسایی و
 38پرسشنامه دلفی بین اعضا توزیع گردید که در نهایت  52

برداری و نهایی کردن  بنابراین فهرست؛ بازگشت داده شد پرسشنامه
ها و  ا( و عوامل خارجی )فرصته ها و ضعف عوامل داخلی )قوت

در مرحله با استفاده از پرسشنامه خبرگان به انجام رسید.  تهدیدات(
گیری چندمعیاره استفاده شد. های تصمیمدوم پژوهش از روش

 بندی بسیاری از عوامل امروزه جهت تجزیه و تحلیل و رتبه
معیاره گیری چندهای تصمیممحیطی استفاده از روشزیست

(MCDM( )Multiple Criteria Decision Making کاربرد )
 ,Mohammad Moradi and Akhtrakavanفراوانی دارد )

 و حل معیارها از زیادی تعداد که از  این میان، برای ارزیابی (2009

 AHP( )Analytic) فرایند تحلیل سلسله مراتبی متغیره، چند مسائل

Hierarchy Process) رودمی کارگسترده به صورتبه (Saaty 
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and Vargas, 1991.) مبنای فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر 
 کند،می آسان را و محاسبات قضاوت که شده نهاده بنا زوجی مقایسه

 دهدنشان می را تصمیم ناسازگاری و ازگاریس میزان چنینهم

(Ghodsipour, 2011.) با تشكیل درخت سلسله مراتبی  بنابراین

و خارجی شناسایی شده با  عوامل داخلیبندی اولویت( 0)شكل 
 Expert Choice11افزار نرمو با کمك از انجام مقایسات زوجی 

 ,Saatyکمیتی ساعتی ) 9شد. انجام مقایسات بر اساس مقیاس 

چه ضریب ناسازگاری در این روش چنان .صورت پذیرفت (1980
بول ها مورد قباشد سازگاری در قضاوت 0/2تر یا مساوی کوچك

 .باشددست آمده مورد قبول میاست و وزن به
در مرحله بعدی ارزیابی عوامل داخلی و خارجی صورت گرفت که     

در این مرحله در ستون اول فهرست عوامل داخلی )نقاط قوت و 
 ضعف( و خارجی )فرصت و تهدید( تنظیم شد، در ستون دوم 

ا استفاده از بشده که های مربوط به هر یك از عوامل فهرستوزن
ده بود، ارائه گردید. در ستون سوم محاسبه ش  AHPتكنیك

بندی یا امتیاز وضع موجود هر یك از عوامل، به صورت زیر به  درجه
دهندگان  انجام رسید: به هر یك از عوامل براساس آرای پاسخ

بیانگر ضعف  0نمره داده شد )به عبارت دیگر  5تا  0امتیازی از 
 بیانگر 3نمره  ،یا تهدید کم ضعف کم 0، نمره ییا تهدید جد اساسی

بسیار و یا فرصت دهنده قوت نشان 5و نمره  و یا فرصت نقطه قوت
 ,.Karbasi et al( )باشدمی «عوامل داخلی یا خارجی» باالی عامل

شده هر عامل، از (. در ستون چهارم امتیاز وزن داده2008
سرانجام امتیاز ضرب ستون دوم در ستون سوم حاصل شد و  حاصل

ترتیب سومین  وزنی کل مجموعه تحت بررسی محاسبه شد. بدین

مرحله چارچوب )مرحله ورود اطالعات( با تشكیل ماتریس ارزیابی 
( و ماتریس IFE( )Internal Factor Evaluationعوامل داخلی )

( EFE( )External Factor Evaluationارزیابی عوامل خارجی )
 ماتریس در و قوت داخلی ر کلی نقاط ضعفطوانجام پذیرفت. به

(IFEو ) و تهدیدات هافرصت (خارجی در ماتریسEFE)  تجزیه و
 . پیام اصلی(Shomalizadeh et al., 2015شدند ) تحلیل

 به رو حرکت پیشرفت و بیرونی، عوامل درونی و راهبردی تحلیل

 کردن و فراهم هاضعف به حداقل رساندن ها،قوت اساس بر جلو

 تهدیدها خنثی کردن و هاغنیمت شمردن فرصت و بهبود هایمینهز

(. در چهارمین مرحله، مرحله Omrani et al., 2011باشد )می
تطبیق با درنظر داشتن مأموریت سازمان، عوامل اصلی داخلی 

ها و  های کلیدی( و عوامل اصلی خارجی فرصت ها و ضعف )قوت
و  SWOTی همچون ماتریس تهدیدهای راهبردی با استفاده از ابزار

با هم تطبیق داده شد تا راهبردهایی  (IE)ماتریس داخلی و خارجی 
شناسایی شوند که در راستای رسالت سازمان و متناسب با آن عوامل 

  (.Hastuti et al., 2007باشند )
تر  (، پایینIEFبر این اساس چنانچه نمره نهایی عوامل داخلی )      

مجموع شرایط ضعف منطقه بر نقاط قوت باشد، در  5/0از حد 
تر است و همچنین اگر این نمره در عوامل خارجی  منطقه غالب

(EFE نیز کمتر از )شود این امر مبین چیرگی بیشتر تهدیدات  5/0
روی منطقه است و برعكس این امر نیز های پیش منطقه بر فرصت

کمی یراهبردریزیصادق است. مرحله پنجم تشكیل ماتریس برنامه
(QSPM( )Quantitative Strategic Planning Matrix ) 

باشد.می

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

موقعيت و محدوده منطقه شکارممنوع و  -1شکل 

 (Anonymous, 2016قشالق )تاالب قره
 AHPمراتبي فرایند ساختار سلسله -6شکل  
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 ...در زیست محیط حفاظت توسعه راهبردی ریزی برنامه  دشتی و همکاران:

 

 

 هایینهگز ارزیابی در شایع بسیار ابزارهای و هاروش از یكی
 در که هانسبی استراتژی جذابیت نمودن مشخص و استراتژیك

 ریزیبرنامه ماتریس گیرد،می قرار استفاده مورد گیریتصمیم مرحله
 نسبی جذابیت کنندهمشخص ماتریس باشد. اینکمی می استراتژیك
 قرار مورد استفاده گیریمتصمی مرحله در که است راهبردهایی

 مشخص و (Parsaiyan and Arabi, 2008) گیرندمی 

  شده،انتخاب استراتژیك هایگزینه از یك کدام که نمایدمی 
 نمایدبندی میاولویت را هااستراتژی واقع در و دنباشمی پذیرامكان

(Hastuti et al., 2007 .)گیری با  منظور تصمیم عبارتی بهبه
های  گزینه، (QSPM)ریزی راهبردی کمی  استفاده از ماتریس برنامه

های عینی و  شده در مرحله قبل با شیوهمختلف استراتژی شاسایی
بدون اعمال نظر شخصی مورد تحلیل، تطبیق و قضاوت قرار گرفت. 
در این ماتریس تأثیر سایر عوامل داخلی و خارجی محیط بر راهبرد 

بینی و نمره جذابیت هر راهبرد در بازه یك )حداقل  پیشنهادی پیش
پذیری( مشخص گردید. در پایان  چهار )جذابیت یا امكانجذابیت( تا 

از جمع نمرات جذابیت مربوط به هر راهبرد در ستون مربوط، نمره 
راهبردی  ریزیرنامهب ( مراحل0در جدول ) جذابیت کل محاسبه شد.
 قشالق نشان داده شده است.حفاظت برای تاالب قره

 

 نتایج و بحث
ا توجه به چارچوب تدوین راهبرد و که اشاره شد ب طوری همان      

جلسه و مذاکرات با گروه خبرگان و بازدید میدانی و تكنیك دلفی 
عامل ضعف  00عامل قوت و  9معیار که  38قشالق برای تاالب قره

عنوان عامل تهدید به 00عامل فرصت و  6عنوان عوامل داخلی و به
یی پس از بندی شدند. عوامل نهاعوامل خارجی شناسایی و طبقه

دهی شدند و وزن نهایی ( وزن0تشكیل درخت سلسله مراتبی )شكل 
دشده جهت تشكیل دست آمده به عنوان وزن استاندارو نرمال شده به

 (.3و  0ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ارائه شد )جداول 
 0/2ها در تمامی مراحل کمتر از ضریب ناسازگاری در قضاوت      

تایج حاصل از تیم خبرگان در ارزیابی عوامل داخلی مبین باشد. نمی
ی تاالب و باال یاکولوژ تیو اهم یستمیاکوس خدماتآن است 

آبه و محل حق زانیم صیجامع و برنامه تخص تیریبرنامه مد وجود
 هایاقدام یدر اجرا ضعفترین نقاط قوت و عنوان مهمبه تاالب

نام ه تاالب ب تیسند مالك شتننداو  جامع تیریبرنامه مد دارتیاولو
 ترین عوامل ضعف در منطقه ترتیب مهمبه ستیزطیارگان مح

 (.0باشند )جدول می

پژوهش صورت گرفته در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه  نیز گواه       
نبودن  این امر است که یكی از عوامل تأثیرگذار بر منطقه مشخص

ضمانت  خص نبودنواضح و مش طورحاکم به و متولی دستگاه
برای  و عملی الزم، علمی اجرایی نامهآیین و سازوکار اجرایی و
(. همچنین Ganjali, et al., 2015باشد )به اهداف می دستیابی

دهنده آن است  تحلیل خبرگان از نقاط فرصت و تهدید منطقه نشان
بندی ی )منطقهبند زونکه در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، 

ممنوع  منطقه شكار یمنظور توسعه حفاظت و ارتقابه، منطقه تاالب(
حضور جوامع محلی پیرامون تاالب با انگیزه و شده به منطقه حفاظت

 گردشگری به ترتیب  و حفاظتی هایمشارکت در اجرای طرح

کشور  یهابر مسائل تاالب یانگاه حوضه نبودها و ترین فرصتمهم
 یسطح هایاز آب هروییب برداشتو  قشالقو از جمله تاالب قره

ترین عوامل تهدید پیش روی از مهم به تاالب( یمنته یها)رودخانه
 (.3باشد )جدول قشالق میتاالب قره

بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، نمره نهایی      
است که با عنایت به این که  635/0(، برابر با EEFعوامل خارجی )

است، مبین چیرگی بیشتر تهدیدات منطقه بر  5/0تر از حد  پایین
های پیش روی منطقه است و همچنین این نمره در عوامل  فرصت

 است، که این امر در مجموع نشان  928/0( برابر با IEFداخلی )
 تر است. دهد که شرایط ضعف منطقه بر نقاط قوت منطقه غالبمی

اید انتخاب کرد در نهایت بر اساس این ماتریس راهبرد تدافعی را ب
هدف از این استراتژی کم کردن نقاط ضعف داخلی و (. 3)شكل 

از مجموع راهبردها،  پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است.
 3راهبرد تهاجمی و  0کارانه، راهبرد محافظه 5راهبرد تدافعی،  9

راهبرد رقابتی، راهبردهای پیشنهادی برای توسعه حفاظت محیط 
باشند می SWOTقشالق با توجه به ماتریس االب قرهزیست در ت 

ها،  ها، ضعف گانه تعیین شده )قوت 5(. با توجه به نقاط 5)جدول 
گانه مشاهده ها و تهدیدها( و راهبردهای استحصال شده نه فرصت

 یمنظور توسعه حفاظت و ارتقامنطقه به یبند زونشود که  می
عنوان  در منطقه بهشده منطقه حفاظت ممنوع به منطقه شكار

فرصت، دارای باالترین جذابیت در هر نه راهبرد است؛ این موضوع 
 رساند.  اهمیت توجه گروه خبرگان را به موضوع توسعه حفاظت می

ریزی  طور کلی بر پایه انتخاب راهبرد تدافعی، در ماتریس برنامهبه
 های عنوان ورودی رویكرد راهبرد به 9( به ترتیب SWOTراهبردی )

 ریزی راهبردی کمی حایز اهمیت شدند. ماتریس برنامه

 

 (Parsaiyan and Arabi, 2008) ریزي راهبردي حفاظتبرنامه مراحل  -1جدول 
 مرحله فعالیت

 مرحله صفر یا شروع تعیین مأموریت و چشم انداز / تعیین هدف

 مرحله ورودی EFEاتریس / بررسی عوامل خارجی و تشكیل مIFEبررسی عوامل داخلی و تشكیل ماتریس 
 مرحله مقایسه (IE(/ تشكیل ماتریس داخلی و خارجی )SWOTقوت ) تشكیل ماتریس تهدید، فرصت، ضعف و

 گیریمرحله تصمیم بندی راهبردها/ ارزیابی راهبردهااولویت
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 69پاییز  3ی، شماره11پژوهشی(، جلد  -علوم و مهندسی آبیاری )مجله ی علمی

 

 قشالقب قرهماتریس ارزیابي عوامل داخلي، وزن نهایي و امتياز عوامل دورني نظام اکوسيستم تاال - 6 جدول

 عوامل داخلی ردیف
 ضریب استاندارد 

 )وزن نهایی و نرمال 
 (AHPشده در 

 امتیاز 
 وضع 
 موجود

 امتیاز
 داروزن

 نقاط قوت

0S ستیدر ل یریقرارگ ( مناطق مهم پرندگانIBA) 209/2 3 283/2 
0S 06/2 5 252/2 و محل حق آبه تاالب زانیم صیجامع و برنامه تخص تیریبرنامه مد وجود 
3S 250/2 3 203/2 تاالب یایاح نهیزم در یاعتبارات دولت وجود 
5S 030/2 5 233/2 پرندگان مهاجر تیو جمع ایبودن تنوع گونه باال 
5S 06/2 5 265/2 باال یاکولوژ تیو اهم یستمیاکوس خدمات 
6S  003/2 3 239/2 کشور هایدر طرح حفاظت تاالب یریقرارگ 
3S 255/2 3 205/2 تاالب بر ستیزطین محکارشناسا نظارت 
8S 006/2 5 209/2 جهت حفاظت از تاالب یطمحیستیز نیقوان وجود 
9S 263/2 3 200/2 یبحران در منطقه تاالب تیریمد و  توسعه ستاد تیریمد یمحل تهیکم یاندازو راه لیتشك 

 نقاط ضعف

0W 260/2 0 260/2 جهت حفاظت( یو عمل یلمع فیضع یی)ضمانت اجرا یطیمحستیز نیقوان فیضع یاجرا 
0W 268/2 0 235/2 یاهل یهادام هیرویب یو چرا حضور 
3W 003/2 0 003/2 ستیزطینام ارگان محه تاالب ب تیسند مالك نداشتن 
5W 256/2 0 256/2 در منطقه یظتاحف زاتیامكانات و تجه کمبود 
5W 266/2 0 266/2 تاالب یابیو ارز شیبرنامه پا فقدان 
6W 032/2 0 032/2 جامع تیریدار برنامه مدتیاقدامات اولو یدر اجرا ضعف 
3W 238/2 0 239/2 مجازریو غ هیرویب شكار 
8W 265/2 0 230/2 به تاالب یورود یدر دهانه رودها ژهیوبه یماه رمجازیو غ هیرویب دیص 
9W 288/2 0 255/2 یاهیاز منابع گ هیرویو ب یراصولیغ برداریو بهره بیتخر 
02W 203/2 0 203/2 در جهت حفاظت تاالب یو دولت یبخش خصوص یگذارهیو سرما یزریبرنامه ضعف 
00W 235/2 0 203/2 تاالب یهااز ارزش یرساناطالع یها براها با رسانهها و سازماندولت فیضع یهمكار 
00W 233/2 0 233/2 تاالب تیریمد نهیقه در زمو کارشناسان در منط یمردم محل یستیزطیدانش مح کمبود 

 928/0 58 0 امتیاز عوامل داخلی
 

 قشالقماتریس عوامل خارجي، وزن نهایي و امتياز عوامل بيروني نظام اکوسيستم تاالب قره -3 جدول

 عوامل داخلی ردیف
 ضریب استاندارد 

 )وزن نهایی و نرمال 
 (AHPشده در 

 امتیاز 
 وضع 
 موجود

 امتیاز
 داروزن

 هافرصت

0O 08/2 5 255/2  گردشگری و حفاظتی هایحضور جوامع محلی پیرامون تاالب با انگیزه مشارکت در اجرای طرح 
0 O وجود و نقش NGO 000/2 3 233/2 یجیو ترو یو مشارکت حفاظت یرساندر جهت اطالع تیو فعال یهای محل 
3 O 266/2 3 200/2  نیگزیجا شتیجهت مع یمنظور بسترسازبه ییروستا یهایتعاون جادیا 
5 O 059/2 3 283/2 شده به منطقه حفاظت ممنوع منطقه شكار یمنظور توسعه حفاظت و ارتقامنطقه به یبند زون 

5 O 285/2 3 208/2  هیاروم اچهیدر زیحوضه آبر تیتاالب در بهبود وضع تیاهم 
6 O 23/2 3 202/2 مختلف مرتبط با تاالب یهانهیو آموزش در زم قیتحق یاستعداد باال برا وجود 

 تهدیدات

0T 235/2 0 235/2 و دامداری متكی به تاالب یوابستگی معیشت روستاهای پیرامون تاالب به کشاورز 
0 T 250/2 0 250/2 ای در سطح منطقهسالی دورهآب و هوایی و خشك تغییرات 
3 T 295/2 0 295/2 با امر حفاظت تاالب مرتبط یهاارگان نیب یدر تعامل و همكار ضعف 
5 T 296/2 0 258/2 تاالب از بردارانبرای بهره نیگزیمناسب و جا زاییاشتغال فقدان 
5 T 065/2 0 065/2 قشالقجمله تاالب قره کشور و از یهابر مسائل تاالب یانگاه حوضه نبود 
6 T 256/2 0 203/2 (هیاروم اچهیو در )غبار حاصل از خشك شدن تاالب دیو گرد وغبار شد طوفان 
3 T 250/2 0 250/2 سطح آب به جهت احداث سد در باالدست کاهش 
8 T 268/2 0 268/2 داریناپا یکشت سازگار با شرایط منطقه و کشاورزی الگو نییتع عدم 
9 T 258/2 0 209/2 تاالب یعیانداز طبچشم رییو تغ یاراض یکاربر رییتغ 
02 T 050/2 0 050/2 به تاالب( یمنته یها)رودخانه یسطح هایاز آب هیرویب برداشت 
00 T 238/2 0 239/2 یطمحیستیز هاییآب و وجود آلودگ تیفیک کاهش 

 635/0 35 0 امتیاز عوامل خارجی
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 ...در زیست محیط حفاظت توسعه راهبردی ریزی برنامه  دشتی و همکاران:

 

 

 
 و چگونگي تعيين راهبردها SWOTیس تطبيقي ماتر -3شکل 

 
 

 قشالقزیست در اکوسيستم تاالب قره حيطراهبردهاي پيشنهادي براي توسعه حفاظت م -4جدول 
 (WTراهبردهای تدافعی )

0WT :توسعه اثرات بینیپیش و هاشناخت آالینده منظور به پایش بلندمدت هایبرنامه تدوین اجرای مدیریت اکوسیستمی و یكپارچه، مدیریت سیستم استقرار 

 گوناگون. ابعاد در
0WT :اراضی کاربری تغییرات  و هاآلودگی انواع کیفیت و کمیت آب تاالب و کنترلپایش   منظوربه محیطیزیست راهبردی برنامه تدوین 
3WT :های قابل اجرا جهت مشاغل جایگزین )از طریق توانمندسازی جامعه محلی ها و برنامهویژه جوامع محلی و ارائه طرحافزایش آگاهی ذینفعان تاالب به

های منطقه و توسعه با محیط و اعطای تسهیالت در این خصوص( و  توسعه معیشت پایدار با توجه به شرایط و ظرفیتبرای اتخاذ الگوهای معیشتی سازگار  
 زیست.روستاهای سازگار با محیط

5WT :در تاالب. دیشكار و ص ،یاهینحوه و زمان برداشت پوشش گ زان،یم نییبرد منطقه و تع تیظرف نییمنظور تعبه یزریبرنامه 
5WT :تاالب و  یستیز طیشرا یسازداریحق آبه تاالب به منظور پا نیآب در باالدست و عدم تأم هیرو یب هایبر برداشت یقانون یت و اعمال فشارهانظار

 .تاالب یبرا ازیحداقل حقابه مورد ن صیتخص
6WT :ستزیطینام ارگان محه تاالب ب تیسند مالك نیو تدو ستزیطیمح ییو اجرا ینظارت هیبن تیتقو. 
3WT :در بستر و  یکشاورز یسترش اراضگتوقف  ژهیومنطقه )به یطیمحستیز هایمحدوده تاالب با توجه به توان زیدر حوضه آبخ یاراض یکاربر یسامانده

 .در منطقه( اتیو مستثن یمل یاراض یزیو مم قینقشه دق هیتاالب با استفاده از ته میحر
8WT :وهیش یریکارگهو ب میاقل رییکشت با توجه به تغ یالگو رییو تغ یقیتلف هایمدرن همچون کشت یکشاورز به منظور توسعه یاز بخش کشاورز تیحما-

 و کشت. یاریآب نینو های
9WT :زیدر سطح حوضه آبخ یخشكسال شیشبكه پا یطراح 

 (STراهبردهای رقابتی ) (SOراهبردهای تهاجمی ) (WOراهبردهای محافظه کارانه )

0WO :و  تخصصی هاینشست از گیریبهره
-بین هایسازمان تجربیات و امكانات و کارگروهی

محیطی منظور افزایش دانش زیستالمللی به
 کارشناسان و مدیران تصمیم گیرنده در زمینه تاالب

0WO :جهت تجهیز  خصوصی هایسرمایه جلب
 و استفاده هازیرساختها در راستای حفاظت از تاالب

 وسعه گردشگریمنابع طبیعی و ت از بهینه

3WO :ها به جهت استفاده از توان تبلیغات رسانه
 های مردمی افزایش آگاهی و استفاده از ظرفیت

5WO :ریزی راهبردی ریسك محیط تدوین برنامه-

 زیستی در منطقه

0SO :های  منظور افزایش فرصتریزی بهبرنامه
-گردشگری، آموزشی، حفاظتی،  نظارتی و  بهره

تاالب و منابع تاالبی با تكیه بر  برداری پایدار از
زیستی منطقه و انگیزه مشارکت توان محیط

ها و مدیریت مشارکتی NGOجوامع محلی، 
 تمامی ذینفعان تاالب. 

0SO :های تحقیقاتی و مدیریتی توسعه برنامه
های مادی و معنوی( )تشویق، حمایت و مشارکت

 جهت انجام مطالعات تخصصی

0ST :ت کاربری نامناسب در لوگیری از تغییراج
مطالعه از طریق انجام مطالعات  منطقه مورد

و اجتماعی برای هر زیستی محیطارزیابی اثرات 
 .اقدام توسعه در منطقه

0ST :و هایجاد هماهنگی بیشتر بین سازمانا 
 هایقابلیت سازییكپارچه منظوربه مرتبط ادارت

 بتاال

3ST  :قمناط حفاظتی هایبرنامه در بازنگری 
-نامهآیین بر صحیح نظارت اعمال و حساس

تاالب و  اکوسیستم خصوص در موجود های
 حوضه آبخیز
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 (QSPMریزي راهبرد کمي ) ماتریس برنامه  -5جدول 
عوامل 
 اصلی

 وزن
  (AHP)نهایی

0WT 0WT 3WT 5WT 5WT 6WT 3WT 8WT 9WT 

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 

0O 202/2 0 202/2 0 202/2 5 28/2 0 25/2 0 25/2 0 202/2 - - 0 202/2 - - 

0 O 206/2 0 230/2 0 206/2 5 265/2 0 230/2 0 230/2 0 206/2 - - 0 206/2 0 206/2 

3 O 229/2 0 229/2 - - 5 236/2 0 229/2 - - - - - - 3 203/2 - - 

5 O 236/2 5 055/2 3 028/2 0 236/2 3 028/2 0 236/2 0 230/2 5 055/2 0 236/2 0 230/2 

5 O 200/2 3 236/2 - - - - - - 0 205/2 - - - - - - 3 236/2 

6 O 225/2 3 200/2 0 225/2 - - 0 225/2 - - 0 225/2 - - - - 0 225/2 

0T 233/2 - - 3 299/2 3 299/2 0 266/2 0 266/2 - - 0 266/2 5 030/2 - - 

0 T 209/2 0 209/2 0 238/2 0 238/2 0 209/2 3 253/2 - - - - 0 209/2 5 236/2 

3 T 250/2 3 006/2 3 006/2 0 285/2 3 006/2 3 006/2 0 285/2 0 285/2 0 285/2 - - 

5 T 200/2 0 200/2 - - 3 263/2 3 263/2 0 250/2 - - 3 263/2 0 250/2 - - 

5 T 233/2 5 090/2 5 090/2 0 233/2 5 090/2 3 009/2 - - 0 233/2 0 056/2 3 009/2 

6 T 202/2 0 20/2 0 20/2 - 20/2 0 202/2 - - - - - - - - 5 25/2 

3 T 203/2 0 256/2 3 269/2 0 203/2 0 203/2 5 290/2 0 256/2 - - 5 290/2 0 256/2 

8 T 232/2 3 29/2 0 26/2 3 29/2 - - 3 29/2 0 26/2 0 26/2 5 00/2 - - 

9 T 203/2 0 206/2 5 250/2 0 203/2 - - - - 3 239/2 5 250/2 0 206/2 - - 

02 T 260/2 0 005/2 0 005/2 0 260/2 0 005/2 3 086/2 0 260/2 - - 5 058/2 0 260/2 

00 T 203/2 3 250/2 5 268/2 - - 0 235/2 0 235/2 0 203/2 - - 0 203/2 - - 

0S 206/2 0 206/2 - - - - 0 230/2 - - - - - - - - - - 

0S 200/2 5 288/2 3 266/2 0 255/2 0 255/2 5 288/2 0 255/2 0 200/2 0 255/2 0 255/2 

3S 229/2 0 208/2 0 208/2 0 208/2 0 229/2 0 208/2 - - - - - - 3 203/2 

5S 209/2 0 209/2 0 209/2 - - 5 236/2 0 209/2 - - - - - - 0 209/2 

5S 236/2 - - 0 236/2 - - 5 055/2 0 236/2 - - - - - - 3 028/2 

6S 200/2 3 266/2 3 266/2 0 200/2 3 266/2 3 266/2 0 200/2 - - - - - - 

3S 229/2 0 208/2 0 208/2 - - 0 208/2 3 203/2 5 236/2 0 208/2 - - - - 

8S 206/2 0 230/2 0 230/2 0 230/2 5 265/2 5 265/2 5 265/2 3 258/2 - - - - 
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 (QSPMریزي راهبرد کمي ) ماتریس برنامه  -5مه جدول ادا
عوامل 
 اصلی

وزن 
  (AHP)نهایی

0WT 0WT 3WT 5WT 5WT 6WT 3WT 8WT 9WT 

AS(*) TAS(**) AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 

9S 200/2 0 205/2 0 205/2 - - - - 3 236/2 0 205/2 - - 0 200/2 0 205/2 

0W 235/2 5 05/2 3 025/2 - - 5 05/2 5 05/2 5 05/2 3 025/2 0 23/2 0 235/2 
0W 209/2 - - - - 0 209/2 3 253/2 - - - - 0 209/2 - - - - 
3W 230/2 5 085/2 3 003/2 - - 0 050/2 0 050/2 5 085/2 0 050/2 - - - - 
5W 230/2 0 260/2 3 293/2 - - 0 260/2 3 293/2 0 230/2 0 230/2 - - - - 
5W 233/2 3 000/2 5 058/2 0 233/2 3 000/2 0 233/2 - - 0 233/2 - - 0 235/2 
6W 233/2 5 090/2 3 009/2 0 056/2 - - 3 009/2 3 009/2 0 233/2 - - 0 056/2 
3W 200/2 - - - - - - 5 288/2 - - - - - - - - - - 
8W 208/2 - - - - - - 5 230/2 - - - - - - - - - - 
9W 205/2 0 205/2 0 5/2 - - 5 0/2 - - - - - - - - - - 
02W 205/2 0 23/2 0 205/2 0 23/2 - - - - 0 23/2 0 205/2 0 23/2 0 205/2 
00W 202/2 - - 0 202/2 - - - - - - - - - - - - - - 
00W 253/2 3 009/2 0 286/2 5 030/2 0 253/2 0 286/2 - - - - 5 030/2 0 253/2 

 365/0 320/0 008/0 005/0 305/0 250/0 353/0 026/0 500/0 0 جمع

                                    (*) Attractiveness Score (AS) : امتیاز جذابیت  

                                                     (**) Total Attractiveness Scores (TAS) :های جذابیت کلنمره  
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شده، راهبرد تدافعی ارائه 9شود از بین  گونه که مالحظه میمانه
  منظوربه محیطیزیست برنامه راهبردی ( تدوین0WTراهبرد )

تغییرات   و هاآلودگی انواع کیفیت و کمیت آب تاالب و کنترلپایش 
است و باالترین امتیاز  را کسب کرده  365/0اراضی با نمره  کاربری

 یریتمد یقرار سیستم مدیریت یكپارچه، اجرااست( 0WTراهبرد )
 شناخت منظوربه پایش بلندمدت هایو تدوین برنامه یستمیاکوس

 500/0، با نمره اثرات توسعه در ابعاد گوناگون بینیپیش و هاآالینده
 (.5در رتبه دوم اهمیت قرار گرفته است )جدول 

خشكی  و آبی هایزیستگاه شامل ارومیه دریاچه آبریز حوضه     
که شامل  مهم سایت03 اکولوژیك دریاچه، ناحیه است. در متعددی

 و  دریاچه( درون )جزایر خشكی هایزیستگاه دریاچه، خود
حفاظتی و  مهم هایسایت عنوانبه هست؛ نیز آن های اطرافتاالب

(. بسیاری از این Anonymous, 2011اند )هشد مدیریتی شناخته
های فعالیت علتو به نشده پایش و تمدیری درستیها بهتاالب

های ایجاد شده، تغییر کاربری اراضی حد، آلودگی از بیش کشاورزی
تخریب و  آبه مورد نیاز و خشكسالی در معرضو عدم رعایت حق

های اند. عوامل یاد شده را در بسیاری از  تاالب گرفته تهدید قرار
توان دید ان میهای استان خوزستان و هرمزگکشور از جمله تاالب

(Sabzghabaei et al., 2015؛ Esfandeh and Danehkar, 

شك چنانچه تدابیر جدی جهت حذف و یا کاهش ( که بی2014
های ارزنده صورت نپذیرد بومفشارها و تهدیدات برای این زیست

 بر موثر عوامل صدمات غیرقابل جبرانی را شاهد خواهیم بود. شناخت
 به دستیابی برای جامعه هایمحدودیت و اناتامك از آگاهی و اقتصاد
 آن تحوالت روند و جمعیت. است ضروری امری اقتصادی اهداف

 توسعه با تنگاتنگی رابطه و بوده اقتصادی مهم فاکتورهای از یكی
های خصوص اکوسیستمزیست و بهدارد و پیامدهای مهمی بر محیط

 .باشدمی ناپذیرناباجت آن تغییرات تحلیل و شناخت تاالبی دارد. لذا
روستا و یك شهر وجود دارد که  53قشالق، در پیرامون تاالب قره

روستا و  00بر وضعیت آن تأثیر گذارند. در محدوده مرزی تاالب، 
 5روستا و در حریم  9یك شهر و در حریم یك کیلومتری آن حدود 

روستا قرار دارند. این منطقه از نظر تقسیمات سیاسی  03کیلومتری 
اداری بین سه شهرستان بناب، ملكان و میاندواب از دو استان 

توجه در این آذربایجان غربی و شرقی واقع شده است. نكته قابل
محدوده مرزی وجود تنها شهر محدوده یعنی چهار برج جدید با 

گاه انسانی کل ترین سكونتنفر جمعیت است که پرجمعیت 3952
قشالق روستای تاالب قره محدوده بوده و پس از آن در محدوده

ترین روستای محدوده مرزی نفر جمعیت پرجمعیت 0680فسندوز با 
وحش و سرنوشت تاالب است؛ از این حیث نقش مهمی در حیات

 دارند.  
دهد که با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای ها نشان میبررسی

چنین با درنظر گرفتن محدوده محافظت اکولوژیكی و محیطی و هم
گاهی نامناسب است. قشالق، منطقه جهت توسعه سكونتتاالب قره

% از کل این منطقه قابلیت توسعه 5نتایج حاکی از آن است که حدود 
تر و یا عدم سكونتگاهی دارد و مابقی یا دارای تناسب درجه پایین

حوضه  در آب از استفاده میزان(. Alavi et al, 2013) توان هستند
 کندمی تجاوز سال در میلیون مترمكعب 5322 از یهآبریز دریاچه اروم

 شود.می کشاورزی هایصرف فعالیت درصد آن 95 به نزدیك که

 باقی آن و سطحی آب منابع مصرفی از کل آب از درصد 65 از بیش

 منابع توسعه طرح زیادی شود. تعدادمی تامین زیرزمینی هایآب از

 و بوده اجرا حال در نطقهم نیازهای آبی روزافزون تامین هدف با آب
 تا شد. اجرا خواهند آینده سال 02تا  و شده مطالعه و ریزیطرح یا

 دریاچه آب از میلیارد مترمكعب 6 از بیش ساالنه حدود 0200 سال

 میلیون 92 به که نزدیك برداری قرار گرفته استهبهر مورد

 به امر منجر شده است. این کشاورزی صرف مصارف آن مترمكعب

 با مقایسه در به دریاچه ورودی هایدرصدی جریان 05هش کا

ر محدوده د(. Saleh Nia et al., 2014شد ) کنونی خواهد شرایط
جوار قشالق بیشتر محصوالت کشاورزی روستاهای همتاالب قره

تاالب را یونجه، هندوانه، گندم، جو، خربزه، گوجه فرنگی، چغندر و پیاز 
دهند. به عبارتی و ...( تشكیل می های میوه )سیب، انگورو باغ

کشاورزی در این منطقه از نوع تك محصولی نبوده و تنوع خوبی از 
های چهارم زمیننظر انواع محصوالت کشاورزی وجود دارد. تقریباً سه

کشاورزی منطقه زیر کشت یونجه، هندوانه، گندم و سپس جو قرار 
شده در منطقه تدارد. این درحالی است که بسیاری از محصوالت کش

 چون یونجه و پیاز خود محصوالتی نیازمند آب فراوان هستند، هم

شود. عالوه کشت گندم و جو نیز به صورت آبی و نه دیم انجام میبه
تواند سهم بر است و میبنابراین کشاورزی منطقه از نوع کشاورزی آب

خود اختصاص دهد آبه تاالب را بهآب زیادی از حق
(Anonymous, 2014کشاورزی مهم .) ترین شغل روستاهای

طور کلی به ها نیست.اطراف تاالب است ولی الزاماً سودآورترین آن
 ها برای کشاورزان محدوده تاالب توان گفت پرکارترین فصلمی

ها زمستان است. بیكاری کارترین آنقشالق، تابستان و پاییز و کمقره
كار و صید غیرمجاز در منطقه اکثر اهالی در فصل زمستان به رواج ش

های کاهش شكار در منطقه، رواج زند به عبارتی یكی از راهدامن می
مشاغل درآمدزا در طول سال خواهد بود. از دیگر نكات مهم مربوط 

ها و برداشت به موضوع آب، استفاده غیرمجاز روستاییان از پمپ
طقه بسیار ها در سطح منغیرمجاز از رودخانه است. تعداد این پمپ

زیاد است و گاه چند ده پمپ در کنار هم به صورت ردیفی قرار دارند. 
ساله دارد و اهالی چند  05ای آبی در منطقه سابقه ظاهراً مشكل کم

دانند از جمله: اتفاق را به صورت موازی در ایجاد و بروز آن مؤثر می
ی و های سدسازها در پروژهکاری مسیرهای طبیعی آب رودخانهدست

نیز انتقال آب به مناطق دیگر، کاهش نزوالت جوی و نیز هدر رفتن 
های های منطقه به دلیل ضعف و کاستیبخش زیادی از آب رودخانه

(. شاید Anonymous, 2014شیوه آبیاری در کشاورزی سنتی  )
را  آن اقماری هایتاالب و دریاچه آب منابع کیفیت و بتوان کمیت

آن  اکولوژیك کارکرد پایداری بر ثیرگذارفاکتورهای تا ترینمهم
های تحت تأثیر فعالیت فاکتورها این دو هر حال این برشمرد. با

های قسمت در آبیاری توسعه و سدها احداث خصوصبه انسانی
های کشور نیز در بسیاری از تاالب .گیرندمی قرار حوضه باالدست
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 مقیاس در اریآبی توسعه هایطرح قشالق اجرایهمانند تاالب قره
های احداث سد و افزایش فعالیت رودخانه، حوزه باالدست در بزرگ

 فصلی تغییرات و کیفیت در کمیت، عمده کشاورزی سبب تغییرات
 Rahimi Baluchi and Malek) شودمی رژیم آب تاالب

Mohammadi, 2013 .)کشاورزی برگشتی هایچنین جریانهم 
 به شیمیایی آالینده زیادی رمقادی غیرمستقیم یا مستقیم طوربه

قشالق در تاالب قره (.Jafari Azar, 2015)کنند می وارد هاتاالب
 و آب از برداریبهره افزایشهای اقماری دریاچه ارومیه و سایر تاالب

 هایطرح اجرای با همراه کشاورزی در شیمیایی مواد از استفاده

این  به یورود آب کیفیت و کمیت کاهش باعث توسعه کشاورزی
 افزایش به منجر صنعتی  توسعهچنین هم .شودمیها اکوسیستم

. شودمیهای اقماری و تاالب دریاچه به مضر پسماندهای رهاسازی
المللی شادگان و ها از جمله تاالب بیننتایج مطالعات سایر تاالب

دهد که یكی از عوامل تهدید های استان هرمزگان نشان میتاالب
های صنعتی و شهری و فاضالب هاها ورود پساببکیفیت آب تاال

 تغییرعالوه هب(. Jafari Azar, 2015)هاست به این اکوسیستم

 فاضالب افزایش باعث شهرسازی توسعه منظور اراضی به کاربری

 برای ایدامنه دارهای شیبزمین از رویهبی استفاده .گرددمی شهری

 بر مشهودی ثیرتأ و شده خاک فرسایش افزایش باعث دیمکشت

 آن اقماری هایتاالب و دریاچه به ورودیجریانات  و کمیت کیفیت
های شهری، کشاورزی و طور کلی در پی ورود فاضالبهب .گذاردمی

 قشالق از جمله های منتهی به تاالب قرهصنعتی به رودخانه

 ب، نعتی و موادغذایی مراغه و میاندواهای کارخانه صپساب

ی بیمارستانی میاندوآب، فاضالب و پسماندهای روستاهای هافاضالب
ها و ویژه نیتراتد آلی و معدنی آن بهاطراف تاالب و ...، میزان موا

 دهنده انبوه سطح تاالب نشان فسفر باال است. پوشش گیاهی

 ,Anonymous) و معدنی است آلی بودن منطقه از نظر موادغنی

برای احداث سایت پرورش  هاییدر حاشیه تاالب زمین(. 2014
زایی )از لحاظ که یكی از عوامل تخریب و بیابان ماهی تسطیح شده

چنین تخریب شود. همتغییر کاربری اراضی( در منطقه محسوب می
ویژه در حاشیه اطراف تاالب بهو پوشش گیاهی جوامع جنگلی گز 

زهكشی و برداشت شن و ماسه،  عنوان سوخت یا عملیاتتاالب به
چنین عملیات الیروبی نادرست، موجب از همفه جهت تغذیه دام و علو

زایی در منطقه شده بیابانپوشش گیاهی و بین رفتن جوامع گز و 
رویه و غیر اصولی از های کشور برداشت بیدر بسیاری از تاالب است.

پوشش گیاهی منطقه برای مصارف مختلف از جمله تهیه علوفه برای 
رویه دام از عوامل سوخت و گاهی چرای بیدام و یا جهت تأمین 
 Jafari)باشد ها میگیاهی این اکوسیستمتأثیرگذار بر پوشش 

Azar, 2015.) دست آمده در پژوهش حاضر؛ تبیین طبق نتایج به
 یستمیاکوس خدماتدهد که و خارجی نشان می داخلی عوامل ارزیابی
 وجودوت و ترین قی تاالب به عنوان مهمباال یاکولوژ تیو اهم

 آبه تاالبو محل حق زانیم صیجامع و برنامه تخص تیریبرنامه مد
منظور توسعه منطقه به یبند زونبا دومین عامل قوت و همچنین 

حضور و  شدهممنوع به منطقه حفاظت منطقه شكار یحفاظت و ارتقا

 هایجوامع محلی پیرامون تاالب با انگیزه مشارکت در اجرای طرح
 ها برای تاالب ترین فرصتترتیب مهمگری بهگردش و حفاظتی

های بعدی قرار دارند. نتایج  مطالعات باشد و سایر عوامل در ردهمی
Jafari   وAraz zadeh (2012بر روی تاالب بین )المللی انزلی، 
Ordu  وAuffi (2013در تاالب بین )پژوهش  و المللی پریشان
 et al.  Shomalizadehگرفته در منطقه سد دز توسط صورت

 منطقه شكار ممنوع و تاالب  دهند که همانند( نشان می2015)

فرد و به ای منحصر قشالق خدمات اکوسیستمی باال و تنوع گونهقره
 هایو فعالیت مشارکت انگیزه با تاالب پیرامون محلی جوامع حضور
های حفاظتی و گردشگری، وجود قوانین های مردم نهاد در طرحگروه

 توانند در اینمحیطی و نظارت درست کارشناسان میزیست
فرصت به منظور های با ارزش به عنوان نقاط قوت و اکوسیستم

در  ضعفمد نظر مدیران قرار گیرد. از طرفی اجرای مدیریت کارا
 تیسند مالك نداشتنو  جامع تیریدار برنامه مدتیاولو اقدامات یاجرا

ترین عوامل ضعف و رتیب مهمتبه ستیزطینام ارگان محه تاالب ب
 و از جمله تاالب  کشور یهاتاالب بر مسائل یانگاه حوضه نبود

 یمنته یها)رودخانه یسطح هایاز آب هروییب برداشتو  قشالققره
به طور کلی  باشند.می ترین عوامل تهدید در منطقهاز مهم به تاالب(

Jafari et al. (2014 ،) مطالعه در این مطالعه همانندتوان گفت می
Rezaei   وShobeiri (2014 و )Ganjali et al. (2015 )برای 

شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید از تكنیك دلفی و به 
 QSPM و  SWOTاز ماتریس منظور تدوین و تحلیل راهبرد 

 .Reihanian et alاستفاده گردید. همچنین نتایج مطالعات 
 ( همسو با پژوهش حاضر 2014) .Rehmat et al و (2012)

ها، برای هر چهار در این پژوهش همانند سایر پژوهشباشد و می
دهای متناسب کارانه و رقابتی راهبرشرایط تدافعی، تهاجمی، محافظه

 Padash؛ Salari and Arjmandi, 2010ارائه و تدوین گردید )

et al., 2011؛ Hashemi, 2010).  

 

 گيرينتيجه

های مدیریتی در عرصه  ریزی تدوین و اجرای برنامه هدف بشر از    
نحو قابل قبول است تا بتواند زیست کنترل شرایط محیطی به محیط

های  مدت این برنامهتر زندگی کند؛ اما در طوالنی نحو مطلوببه
که بیان شد، این  طوری مدیریتی نیازمند تحلیلی راهبردی است. همان

 زیستی منطقه شكار مدیریت محیطمطالعه با هدف تحلیل نحـــوه 
 حفاظتیمنظور ارائه بهترین راهبردهای  قشالق بهممنوع و تاالب قره

ها( و عوامل خارجی  ها و ضعف مبتنی بر عوامل داخلی )قوت
ریزی راهبردی  ها و تهدیدات( با تكیه بر روش برنامه )فرصت

SWOT  به انجام رسید. در این بین ملحوظ داشتن تجارب و
گیری و ارائه  های مرتبط برای تصمیم های افراد و سازمان ندیتوانم

طور کلی امروزه بهبود به راهبردهای توسعه منطقه مدنظر قرار گرفت.
یابی به توسعه های مهم دستزیست یكی از مؤلفهکیفیت محیط

شود و عامل انسانی یكی از تأثیرگذارترین عوامل پایدار قلمداد می
 پایدار توسعه سوی به حرکت اصول از ست. یكیتغییر شرایط زیستی ا
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 9مده طبق نتایج به دست آاست.  طبیعی زیستمحیط به خاص توجه
عامل  6 عنوان عوامل داخلی وعامل ضعف به 00عامل قوت و 

عنوان عوامل خارجی شناسایی و از بین عامل تهدید به 00فرصت و 
 برنامه برد تدوینراه»راهبرد تدافعی پیشنهادی راهبرد دوم، یعنی  9

کیفیت و کمیت آب تاالب پایش   منظور به محیطیزیست راهبردی
 با کسب« اراضی  کاربری تغییرات  و هاآلودگی انواع و کنترل

ریزی راهبردی  عنوان اولین اولویت برنامه به 365/0باالترین امتیاز 
مدنظر قرار  قشالق ممنوع و تاالب قره شكار برای منطقهمهم 

باید نسبت به  بنابراین مدیریت منطقه پیش از هر اقدامی میگرفت؛ 
 اساس تدوینتوسعه رویكرد حفاظت در منطقه بر های ایجاد زمینه

 .ریزی اساسی نماید برنامه محیطی،زیست راهبردی برنامه
 

 قدرداني و تشکر

ریزی  این مقاله حاصل اجرای طرح پژوهشی با عنوان برنامه»       
های تاالبی زیست در اکوسیستم فاظت محیطراهبردی توسعه ح

 95035قشالق( با کد طرح ه موردی حوضه آبخیز تاالب قرهع)مطال
های اجرای آن توسط باشگاه پژوهشگران جوان و است و هزینه

بدینوسیله نهایت « و تخصیص یافته است. نخبگان واحد اهواز تأمین
ران جوان و های باشگاه پژوهشگقدردانی و تشكر رسمی از حمایت

 آید.عمل میواحد اهواز به نخبگان
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Introduction 

     The Wetlands are one of the most important ecosystems on Earth that human activities, 

including urban development and agriculture, road construction, often cause indirect damage and 

cause significant loss of lagoons and coastal areas. Therefore, we need a sophisticated tool and 

method to access and understand the conditions of the wetland. Strategic planning is a systematic 

approach that supports and validates the strategic management process. Strategic planning consists 

of four basic elements including environmental review, strategy formulation, strategy 

implementation, and control and evaluation. Strategic planning models are countless, but almost all 

of them are inspired by the SWOT analytical model. Ghareh Gheshlagh wetland the most important 

and largest satellite wetlands of Lake Urmia Basin and One of the important bird areas, IBA, is in 

the world. Unfortunately, in recent years due to destructive human activities are faced with many 

risks. This applied scientific research, with the aim of providing Strategic Plan for development 

Environmental Protection of Ghareh Gheshlagh wetland. Considering the conditions and internal 

and external factors prevailing in the region and using SWOT analysis was conducted. 

 

Materials and methods 

     In the first phase of this study, Delphi technique was used to identify and screen the main 

internal and external criteria (strength, weakness, threat and opportunity), after field visits and 

library studies, and interviewing local experts and communities. For this purpose, the factors 

influencing the conservation and management of the environment in Ghareh Gheshlagh wetland 

were identified and analyzed based on Delphi technique and therefore, listing and finalizing internal 

factors (Strengths and Weaknesses) And external factors (Opportunities and Threats) was achieved. 

After identification, internal and external factors were scored and evaluated in the form of IFE and 

external factors evaluation (EFE) scales. The hierarchical analysis process (AHP) and the EXPERT 

CHOICE software were used to weigh internal and external factors. In the third stage, the 

implementation phase was adapted to the main internal factors (key strengths and weaknesses) and 

the main external factors (strategic opportunities and threats were adapted using tools such as Swat 

matrix and internal and external matrix (IE) matrix, so that strategies Identify in accordance with 

the mission of the organization and appropriate to those factors. In the fourth stage, in order to 

make a decision using quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), the various options of the 

strategy developed in the previous stage were adapted and judged by objective methods and without 

applying personal opinion. In this table, the impact of other internal and external environmental 

factors on the proposed strategy was anticipated and the attractiveness score of each strategy was 

awarded in the range of one (at least attraction) to four (attractiveness or feasibility). At the end of 
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the sum of charm scores for each strategy in the corresponding column, the total charm score was 

calculated. 

 

Results and discussion 

     According to the results of the Delphi technique for Ghareh Gheshlagh wetland, 38 criteria were 

identified and categorized as 9 factors and 12 weaknesses as internal factors and 6 factors of 

opportunity and 11 factors of threat as external factors. The results of the team of experts in 

assessing the internal factors indicate that the ecosystem services and the importance of high 

ecology in the wetland and the existence of a comprehensive management plan and water allocation 

program required by the wetland are considered as the most important strengths for the region. The 

weaknesses in the implementation of the regulations of the priority of the master plan and the 

absence of wetland ownership document, called the environmental organization, are the most 

important weaknesses in the region. Analysis of experts from the points of opportunity and threat of 

the area indicates that wetland zoning in order to develop protection and promotion of the hunted 

area to the protected area and the presence of local communities around the wetland with the 

motive of participation in the implementation of conservation and tourism projects is the most 

important opportunity in the region. Lack of basin attitude to wetland issues including the Ghareh 

Gheshlagh wetland and uncontrolled exploitation of surface waters (rivers leading to the wetland) 

are one of the most important threats to the Ghareh Gheshlagh wetland. Based on internal and 

external factors evaluation matrix, the final score of external factors (EEF) is 1.635 and also, this 

score on internal factors (IEF) is 1.908 which shows that the region's weaknesses are more 

dominant over the region's strengths. Finally, based on this matrix, a defensive strategy was chosen 

for the wetland. 9 defensive strategies, 4 conservative strategies, 2 aggressive strategies and 3 

competitive strategies, suggested strategies for the development of environmental protection in 

Ghareh Gheshlagh wetland according to SWOT matrix. Eventually, 9 defensive strategies became 

important as inputs of the quantitative Strategic Planning Matrix (QSAPM). Between 9 Suggested 

defensive Strategies؛ the second strategy, the "Strategic Planning for environmental monitoring 

water quality and quantity of wetlands and control pollution and land use changes" With the highest 

score of 2.764 as the first priority of strategic planning was important to protect the area. 

In general, we can say that in this study, like Jafari et al. (2014) and Rezaei and Shobiri (2014) to 

identify the strengths and weaknesses, opportunities and threats of Delphi technique, and to develop 

and The strategy analysis of the SWOT and QSPM matrices was used. Also, the results of studies 

by Rehanian et al (2013), Rehmat et al (2014) and Ganjali (2014) are in line with the present study. 

In this study, as with other studies, for all four defensive, invasive, conservative Effective and 

competitive strategies have been developed and developed (Salari and Arjmandi, 2010; Hashemi, 

2010). 

 

Conclusion 

      this study was conducted with the aim of analyzing the environmental management of the 

hunting area and Ghareh Gheshlagh wetland in order to provide the best conservation strategies 

based on internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) 

based on Swat Strategic Planning. . In the meantime, considering the experiences and abilities of 

individuals and organizations involved in decision making and providing strategies for the 

development of the region was considered. In general, improving environmental quality is one of 

the most important components of sustainable development, and human factor is one of the most 

influential factors in changing biological conditions. One of the important principles for achieving 

sustainable development is the special attention to the natural environment. According to the results 

Between 9 Suggested defensive Strategy؛ the second strategy, the "Strategic Planning for 

environmental monitoring water quality and quantity of wetlands and control pollution and land use 

changes" With the highest score of 2.764 as the first priority of strategic planning was important to 

protect the area. Therefore, Area management must first plan for the development of a conservation 

approach in the region, based on the establishment of an environmental strategic plan. 
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