
  1394، پاییز 3، شمارۀ 68دورۀ  محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران،

 505-520صفحات 

 

با اكوسيستم تاالب براساس الگوي  سازگار  زيست ۀراهبردهاي توسع
با  ميانكاله و لپوي زاغمرز هاي تاالب ۀحاشيدر روستاهاي  روستا بوم

 QSPMو ماتريس  SWOCاستفاده از روش 

 4كار افشين دانه، 3مهدي پورطاهري، 2الدين افتخاري عبدالرضا ركن، *1نرگيس وزين
 ريزي روستايي، دانشگاه تربيت مدرس  دكتري جغرافيا و برنامه. 1

 ريزي روستايي، دانشگاه تربيت مدرس . دانشيار گروه جغرافيا و برنامه2

 ريزي روستايي، دانشگاه تربيت مدرس . استاديار گروه جغرافيا و برنامه3

 ، دانشگاه تهرانه شيالت و محيط زيستگرو. دانشيار 4

 (25/3/1393تاریخ تصویب:  -7/3/1392)تاریخ دریافت: 

 چكيده
بتا   هتا  اكوسیستتم برقراري پیوند مطلوب بین جوامع و از طریق  و پایداري جوامع روستایی هاي طبیعی اكوسیستمپایداري حفظ و 
پایتدار بتا     زیستعنوان الگوي  هب (اكوویلجروستا ) بوم براساس الگويدر این راستا ضروري است. هاي زیست جایگزین  شیوه ۀتوسع

هتاي جوامتع    هتا و قتوت   هتاي موجتود و ضتع     ها و محتدودیت  با شناسایی مزیت، جوامع هاي اكولوژیكی و اجتماعی ثباتی رفع بی
حاشتیۀ  پایدار در جوامع روستتایی    زیستراهبردهاي مناسب براي  ۀریزي راهبردي به ارائ برنامهطریق تاالب و از  ۀروستایی حاشی

حاضتر در  بنتابراین، ماالتۀ   را براي جوامع ممكن سازد. پایدار با اكوسیستم تاالب رابطۀ پایدار و زندگی شیوۀ تا  تاالب پرداخته شد
براستاس   و سازگار با اكوسیستم تتاالب پایدار   زیستالگوي توسعۀ راهبردهاي مناسب براي است كه پرسش گویی به این  پی پاسخ
شتیوۀ  به تحلیلی و ت  یتوصیف  روش پژوهش حاضر با ند؟ا تاالب میانكاله و لپوي زاغمرز كدامحاشیۀ در روستاهاي روستا  بومالگوي 

توسعۀ دهد  نتایج نشان می .پرداخته استمناسب  هايراهبردارائۀ به  QSPMو ماتریس ارزیابی  SWOCمدل تحلیلی و پیمایشی 
در ایتن  و باشد تهدیدها ها و  ضع باید در راستاي رفع شده  مطالعهروستاهاي در و سازگار با اكوسیستم تاالب الگوي زیست پایدار 

 . قرار گیردتوجه مورد راهبردهاي حفاظت از اكوسیستم، تغییر فرهنگ مصرف و ارتباطات و تعامالت جمعی باید راستا 

متدل تحلیلتی   ، جوامع روستایی پایتدار،   هاي میانكاله و لپوي زاغمرز تاالبپایدار،   الگوي زیست ، روستا بومالگوي  :واژگانكليد 

SWOC. 
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 مقدمه. 1

 امتروزه  محیط زیست در مناطق روستایی بازسازي
فاتط در   نته محیطتی   زیستموضوعات  ترین مهماز 

گتذاري   گذاري روستایی بلكته در سیاستت   سیاست
بتاززایی  همچنتین  . شتود   ملی زمین محستوب متی  

هتاي طبیعتی و برقتراري مجتدد      مجدد اكوسیستم
هتتاي طبیعتتی متتواد و طراحتتی روستتتایی   جریتتان
بستیاري از  هاي پژوهشی و اجرایتی   ترین حوزه مهم

 تتا   (Kirby, 2003) دهتد  را تشتكی  متی   كشتورها 
، هتاي طبیعتی   اكوسیستتم و حفظ محیط عالوه بر 

و   براي روستتاییان كته حیتات    يبتوان محیط بهتر
ایجتاد  ، استت  محیطدر پیوند با  معموالً انتشفعالی
نهایت مانع از خروج منابع انسانی روستاها  درو كرد 
زندگی جایگزین و شیوۀ ضرورت بر این اساس شد. 
زنتدگی ستازگار بتا محتیط       شیوۀبا  جوامعیایجاد 

رسانی تتثثیرات محیطتی متورد توجته      براي حداق 
وضتعیت  براي تغییر هاي بسیاري  تالش وواقع شد 
در حتال انجتام استت و مفتاهیمی      هاروستاناپایدار 
روستتاي پایتدار،   روستتاي ستالم،   روستتا،   تله چون

بتا  در قرن اخیر  1اكوویلجروستاي واحد همسایگی، 
 جتایگزین شتك  یافتنتد   هدف ایجاد الگوي زیست 

محیطتتی و  زیستتتاري از مشتتكالت كتته بستتی چتترا 
هتاي طبیعتی ناشتی از الگتوي      تخریب اكوسیستتم 

 ,.Milfont et al) استت  زیستت ناپایتدار  رفتاري و 

بررسی رفتار انسان با محیط براي بنابراین، . (2006
 حت   راهدنبتال  ه ب كهپژوهشگرانی سیاستگذاران و 
 دارداهمیتت   هستتند،  محیطتی   زیستبراي مسائ  

(Clark et al., 2003.)     با این توصتی  بایتد گفتت
هتاي   بستیاري از حوضته  دهتد   مطالعات نشان متی 

ختود را از   پایداريخصوص در كشور  هباي  رودخانه
حستاس  هاي اكوسیستمی  دست داده و به مجموعه

چنتین فراینتدي استاس    و  اند ناپایدار تبدی  شدهو 
هتا را بته خطتر     پایدار جوامتع ایتن حوضته    ۀتوسع

 نیتتتر مهتتم از. در ایتتن میتتان،  استتت انداختتته
كته   كترد  تتاالب اشتاره   بته  تتوان  یم  ها ستمیاكوس

                                                           
1. Tele village,healthy village, sustainable village, 

Cohousing, Eco village 

ها بیشترین خستارت ناشتی    سیستمدیگر نسبت به 
زمتان  ی طت را متحم  شده و  بشرناپایدار توسعۀ از 

چنتد عوامت     هتر  ه استت. باالترین تخریب را داشتت 
 هتا  طبیعی و انستانی تتو م منشتث تغییترات تتاالب     

تترین عامت  تهدیتد     مهم ،(Turner, 2000) هستند
حاشتتیۀ ناپایتتدار جوامتع  توستعۀ  هتا الگتتوي   تتاالب 
ران نیتز از  هتاي ایت   وضع موجود تاالبست.  ها تاالب

بستیاري از متخصصتان   . این ماولته ختارج نیستت   
 هاي بتاالنابودي  عمده دالی كشور محیط زیست 

انتد كته    الگوي فعالیتت و زنتدگی دانستته   را  كشور
عتدم  ، ير كتاربر ییت تغ ماننتد ي متوارد بته  توان  می

 يهتا  ه از گونهیرو یطبیعی، برداشت ب ۀباحارعایت 
و  دیتتمتتواد زا، ب كشتتاورزيپستتاتخلیتتۀ ، یستتتیز

د و یصت  هتا،  به تاالبو خانگی  هاي صنعتی فاضالب
در  اقتصتادي  يهتا  تیت و فعالبیش از ظرفیت شكار 
 در(. Behrozirad, 2007) اشاره كرد اه م تاالبیحر

هتتاي میانكالتته و لپتتوي زاغمتترز نیتتز  تتتاالب متتورد
 زیستت ناپایتدار بشتري   ، تهدیتد  عامت  تترین   مهتم 

زیستتت حتتاكم بتتر . استتت هتتاي حاشتتیه ستتكونتگاه
اي  گونته  هبت  ها تاالبحاشیۀ  هاي روستایی سكونتگاه

ها و متواد زایتد    ورود فاضالبسبب است كه ساالنه 
رواج ستاختار  همچنتین  شود.  میها  به درون تاالب

پایدار كشتاورزي  نامتعارف كشاورزي و انجام اعمال 
هتا   اي بر محیط زیست منطاه و تاالب فشار فزاینده
الگتتوي زیستتت در منتتاطق  واقتتع درانتتد.  وارد آورده
عمتتدتاً ناپایتتدار و در  هتتا تتتاالبحاشتتیۀ روستتتایی 

پژوهش  بنابراین، .یستتاالب نراستاي سازگاري با 
الگتوي  توستعۀ  راهبردهتایی بتراي   ارائتۀ  حاضر به 
در جوامتتع بتتا اكوسیستتتم تتتاالب  ستتازگار   زیستتت
و  هتا  پایتداري تتاالب   بتراي  تاالب ۀحاشیروستایی 

گتویی بته    دنبال پاستخ   هبو  پرداخته استروستاها  
استت كته راهبردهتاي مناستب بتراي       پرسشاین 
 الگوي زیست پایدار و سازگار با اكوسیستتم  ۀتوسع

در روستتتاهاي روستتتا  بتتومتتتاالب براستتاس الگتتوي 
در  نتد؟ ا تاالب میانكاله و لپوي زاغمرز كدامحاشیۀ 
بتا اكوسیستتم    سازگار زیستالگوي توسعۀ راستاي 
بهتره گرفتته    (اكتوویلج روستتا )  بوماز الگوي تاالب 
خصتتوص الگتتوي اكتتوویلج نشتتان  درمطالعتته  شتتد.
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كه بتراي تغییتر   الگویی است » كوویلجاكه  دهد می
 عۀتوست دنبتال    هب وكند،  فرهنگ مصرف تالش می

اثتر   زیست كمشیوۀ اي منسجم و حمایتی با  جامعه
 ,Kirby)« كنتد   منفی بر محیط زیست فعالیت می

2004; Jackson &Svensson, 2002 .) ایتن  هدف
در اكولوژیتت  نظتر  زنتدگی از  شتتیوۀ ایجتاد  »الگتو  

اجتمتتتاعی از نظتتتر  و عتتتتیبتتتا طب یهمتتتاهنگ
الگتوي  اندیشتۀ  . (GEN, 2010) استبخش  رضایت

پایتتدار،   دهتتی الگتتوي زیستتت  اكتتوویلج در شتتك 
« بازنگري در ارتباط مردم با هم و مردم با محتیط »

بتتدین (، و Kirby, 2004; walker, 2005) استتت
 دهد. را توسعه می 1  شك عوام   منظور

 
پایدار  زیستبراي الگوي اكوویلج  ۀكنند تبیین. عوامل 1 شكل  

 ریتزي بتراي تحاتق زیستت     خصوص برنامته  در
در سته بعتد   هتایی   حت   راهالگتوي اكتوویلج   پایدار،  

مركتب  فرهنگتی   ت اكولوژیكی، اقتصادي و اجتماعی
هتاي   ساز طبیعتی و اكوتكنولتوژي   و ساختاز فنون 
هتاي   جتایگزین، سیستتم   انترژي  منابع مانند مدرن

، نات  پایتدار   و حمت  مدیریت اكولوژی  پسماندها، 
براي را  ریزي اجماع برنامههمراه ه ب كشت ارگانی 

تحاتق شتك     بتراي توانمندسازي جوامع روستایی 
توستتعه محیطتتی  جدیتتدي از روابتتط اجتمتتاعی و  

 ارائتۀ عتالوه بتر   واقتع الگتوي اكتوویلج     دردهد.  می
اكولوژیكی، اقتصادي  تجهیزاتخصوص  دراي  برنامه

بتر  مخترب   آثتار رستانی   بتراي حتداق   و اجتماعی 
 اي و محلته سازي از طریق اقتدامات   ظرفیت ،محیط

حكومتت  و  نهادهتا ، مردمحمایتگر شام  همكاري 
 ,Gilman)دهتد   را متورد توجته قترار متی     محلتی 

الگو توستط ستاكنان    سازي پیادههمچنین  (.1991

ریتتزي جمعتتی را توصتتیه  هتتدف بتتا برنامتته ۀجامعتت
توانمندستازي  كته   چرا(، Kanaley, 2000) كند می

اصتول   كتارگیري  بته جوامع براي اصتال  جامعته و   
الگوي اكوویلج نیازمند تغییر رفتار و نگترش متردم   

  DEFRA ۀگفتت ه هتا بت   استتراتژي  بنتابراین،  است.
هتتتاي   یتتتد بتتتر روي نیازهتتتا و اولویتتتتبا (2005)

اكولتتتتوژیكی، اقتصتتتتادي و اجتمتتتتاعی شتتتتام  
مدیریت منابع، خصوص  درتسهیالت  و ها زیرساخت

تتا جوامتع را در    متمركز باشتد  ...و انرژي جایگزین
ستوي الگتتوي زیستت پایتتدار توانمنتتد   ه حركتت بتت 

 ، و در این فرایند مردم را با تنظتیم قتوانین،  1دنساز
و از طریتق   2دكننت هتا تشتویق    ها و انگیتزه  محرك
ه بت  جمعتی هتاي   لیتت فعاریزي مشتاركتی و   برنامه

كته هتدف طراحتی     آنجتا  از 3.خدمت گرفتته شتوند  

                                                           
1. Enable 
2. Encourage 
3. Engage 
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بتا   ستازگار   زیستت  ۀتوسعراهبردهاي مناسب براي 
پایتدار    هاي زیست استراتژياكوسیستم تاالب است، 

ضتمن پایتداري جوامتع     اي باشتد كته   باید بته گونته  
باشتد.   نیتز ناظر بر پایداري خدمات تتاالب   روستایی،
بر این پایه استتوار استت كته بتا      پژوهش بنابراین،

طاته  منمحیط روستایی توجه به منابع موجود در 

و بیرون از روستاهاي منطاه برحسب سه ركن الگوي 
صتورت   هاكولوژی ، اجتماعی و اقتصتادي بت  اكوویلج )

راستاس سته رویكترد تواناستازي،     و ب (دوایر متتداخ  
 ۀتوسعراهبردهاي  ،مردم خدمت گرفتنه تشویق و ب

بتا اكوسیستتم تتاالب را در     ستازگار   الگوي زیستت 
 (.2 شك تاالب شك  دهد ) ۀروستاهاي حاشی

 

 تاالب حاشیۀ با اكوسیستم تاالب در روستاهاي  سازگار  . الگوي طراحی راهبردهاي زیست2 شكل

 ها  و روش. مواد 2

 . روش مطالعه1. 2
استت.  تحلیلی و پیمایشی ت  صیفیتوپژوهش روش 

تلفیتق الگتوي اكتوویلج     ابت اكتشافی شیوۀ ابتدا به 
معیارها( و اكوسیستم تاالب )عوام  متثثر   و )اصول

و دلفتتی بتتا نظرختتواهی از خبرگتتان   بتتر تتتاالب(  
بتا   ستازگار    زیستبراي هاي الگوي اكوویلج  شاخص

ها  ها و محدودیت مزیتتاالب شناسایی شد. سپس 
طیت  لیكترت   در قالتب  از پرسشتنامه  استتفاده  با 

. ارزیابی شتد طیفی از بسیار كم تا بسیار زیاد(  )پنج
هتاي   اخصشت  هاي و ضع  ها قوت مبناي استخراج

است كه  روستا بوممدل الگوي زیست  ۀكنند تعری 
 12در منطاه مورد سنجش قترار گرفتت و تعتداد    

مطالعتۀ  دستت آمتد. بتا    ه ب ضع   42قوت در برابر 

چالش پتیش روي   15فرصت و  17محیط بیرونی 
ارائتۀ  بتراي  . شناسایی شد تاالبحاشیۀ ي روستاها

ریزي راهبردي تحلیت    راهبردهاي مناسب از برنامه
SWOC
QSPM یكم تتت و متتتاتریس ارزیتتتابی  1

2 
شتده اعتبارستنجی    ارائته اهبردهاي و ر استفاده شد

 4در روستتتا  13پتتژوهش آمتتاري جامعتتۀ . ندشتتد
در بهشتهر  گلوگتاه و  ، تتركمن ، بنتدرگز   شهرستان
 میانكالته و لپتوي زاغمترز استت    دو تتاالب  حاشیۀ 

با توجه به فاكتورهتاي  (. روستاهاي نمونه 3 شك )
در قرارگیتري  آبخیتز تتاالب،   حوضتۀ  قرارگیري در 

متتري رودخانته، تتراكم    هتزار  تاالب و در محدودۀ 
به تاالب و استفاده از جمعیت و وابستگی اقتصادي 

انتختاب  و تكنیت  همپوشتانی    ARCGISافزار  نرم
 .  (3 شك شدند )

                                                           
1. Strengths,Weakness, Opportunities, Challenges  
2. Quantitative Strategic Planning Matrix 
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و پراكنش روستاهاي نمونه شده مطالعهۀ . موقعیت منطق3 شكل   

نفتتر از   360حجتتم نمونتتۀ پتتژوهش شتتام      
ختانوار و   ان)سرپرستت  شده مطالعهۀ روستاییان منطا
بتا   بردار از اكوسیستم تاالب( است كه  مسئوالن بهره

نفتر   23550استفاده از فرمول كتوكران و براستاس   
 ,Statistical Center of Iran)  1385جمعیت سال 

( براي سنجش وضع موجود و امتیتازدهی بته   2007
خبرگتان  از نفر  25 عوام  انتخاب شدند و همچنین

پایتدار و   ۀتایی، توستع ریزي روست  )متخصصان برنامه
را شتام   اكوسیستم تاالب( براي تعیین رتبۀ عوام  

ریزي راهبتردي، تتدوین    . در چارچوب برنامهشود می
پایدار الگتوي   راهبردهاي مناسب براي الگوي زیست 

 اكوویلج برحسب مراح  زیر انجام شده است:
سازگار بتا تتاالب     انداز پژوهش الگوي زیست چشم

هتاي عمتده    ها و محدودیت مزیت است و براساس آن
ستتازگار الگتتوي     درخصتتوص توستتعۀ الگتتوي زیستتت 

اكوویلج در روستاهاي حاشیۀ تتاالب شناستایی شتد.    
هتتاي متبتتت  هتاي مشخصتته  قتتوت 4  شتتك براستاس  

نیتز   عوامت  داخلتی  هاي  ضع  اند. داخلی قاب  كنترل
قاب  كنترل است، اما پتانستی  دستتیابی بته اهتداف     

هتاي   جنبته هتا   فرصتت دهتد.   می مورد نظر را كاهش
متبت خارجی هستند كه دستیابی به هدف را توسعه 

ختتارج از كنتتترل بیرونتتی عوامتت  دهنتتد. موانتتع  متتی
براي رستیدن بته    يممكن است خطربوده و مستایم 
 .(Morrison, 2008باشند ) اهداف

سپس نمترۀ اهمیتت، ضتریب اهمیتت، میتانگین      
هتا در قالتب    هتا و ضتع    اي و امتیاز نهایی قتوت  رتبه

هتا و   و فرصتت  1(IFEماتریس ارزیابی عوام  داخلی )
موانتتع در قالتتب متتاتریس ارزیتتابی عوامتت  ختتارجی   

(EFE)2      به دست آمد. براي نمرۀ اهمیتت هتر عامت
كلیدي از پرسشنامۀ خانوار استفاده شد. براي تعیتین  
رتبۀ عوام  از نتتایج پرسشتنامۀ خبرگتان و براستاس     

استتتفاده شتتد.  2جتتدول صتتورت  دامنتتۀ میتتانگین بتته
هتا، ضتریب    براساس نمرۀ اهمیتت بته مجمتوع نمتره    

حسب رتبه امتیتاز   اهمیت هر عام  به دست آمد، و بر
 نهایی هر عام  به دست آمد.

بتتا نتتتایج متتاتریس ارزیتتابی عوامتت  داخلتتی و  
در  نمونته موقعیت استراتژی  روستتاهاي   ،خارجی
م  بعد با استفاده از عوا تعیین شد. SWOCنمودار 

 ستازگار   راهبردي تثثیرگذار بر توسعۀ الگوي زیستت 
اكوویلج، براساس ماتریس تطبیای سوات راهبردها 

 (. 3 )جدول تدوین شد
راهبردهتتاي نهتتایی از طریتتق متتاتریس  در ادامتته

شتتد. در ایتتن روش ابتتتدا ی ارزیتتابی استتتراتژی  كم تت
ضریب اهمیت هر ی  از عوام  در تتدوین استتراتژي   

شود. ستپس   مشخص می  است، 4ت  1كه امتیازي بین 
مجموع ضریب اهمیت كه برابر است بتا امتیتاز وزنتی    

نهایتت   شتود. در  ضرب در ضریب اهمیت، محاسبه می
گانتۀ   راهبردهاي پیشنهادي براستاس معیارهتاي پتنج   

 ( اعتبارسنجی شد.  4اعتبارسنجی )جدول 
 

                                                           
1. Internal Factors Evaluation 
2. External Factors Evaluation 
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پایدار الگوي اكوویلج  ریزي راهبردي الگوي زیست . مراحل برنامه1 جدول  

 فعالیت مرحله

 صفر )شروع( ۀمرحل
 انداز چشممثموریت و تعیین  -

 تعیین اهداف -

 وروديمرحلۀ 
 IFEبررسی عوام  داخلی و تشكی  ماتریس  -

 EFEبررسی عوام  خارجی و تشكی  ماتریس  -

 ماایسهمرحلۀ 
 (SWOCها ) ها و قوت ها، ضع  تشكی  ماتریس موانع، فرصت -

 (IEتشكی  ماتریس داخلی و خارجی ) -

 گیري تصمیممرحلۀ 
 بندي راهبردها اولویت -

 ارزیابی راهبردها -
R. David, 2011 

 
 SWOCابعاد تحلیل  .4 شكل

 EFEو  IFEهاي  ول دهی به عوامل در جد . چگونگی رتبه2جدول 

 عوامل خارجی عوامل داخلی میانگیندامنۀ  رتبه

4 4-5  فرصت استتنایی قوت عالی 

3 3-4  فرصت معمولی قوت معمولی 

2 3-4  تهدید معمولی ضع  معمولی 

1 4-4  تهدید استتنایی ضع  بحرانی 
 

 تعیین راهبردها چگونگیو  SWOC. ماتریس تطبیقی 3 جدول

 (Weakness) ها ضعف (Strengths) ها قوت SWOCتحلیل 

 ها فرصت

(Opportunities) 

 (SO) راهبردهاي تهاجمی

 اي منطاه هاي درون و برون تثكید بر مزیت

 (WO)راهبردهاي بازنگري 

 هاي بیرونی براي رفع موانع گیري از فرصت بهره

 (Challenges)موانع 
 (SC)راهبردهاي تنوع 

 رسانی موانع براي حداق  ها قوت استفاده از

 (WC)راهبردهاي تدافعی 

 درونی و موانع هاي هاي ناشی از ضع  رفع زیان

Hekmatnia & Mousavi, 2007; Ataei, 2010 
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 . معیارهاي اعتبارسنجی4 جدول

 تشریح معیار معیار
 پژوهشتناسب، سازگاري و انطباق با موضوع  بودن متناسب
 سودمندي و كارایی در ارتباط با موضوع و كاراییاثربخشی 

 متخصصانپذیرش توسط  مشروعیت
 اري از انسجام الزم و كافیدبرخور پیوستگی

 قابلیت آزمون و تكرارپذیري پذیري انعطاف
Roknedin Eftekhari, 2010 

 شده مطالعهمنطقۀ . 2. 2
دو تتتاالب  ۀروستتتاهاي حاشتتی شتتده مطالعتته منطاتتۀ
میانكالته  المللی میانكاله و لپوي زاغمرز است. تاالب  بین
كشتور و   وحتش  حیتات  مهتم  هتاي  از پناهگاه یكی كه

 400بتا مستاحت   ، استت  یالمللت  نین تتاالب بت  ینخست
در جنتوب  ( قبت  از پیشتروي آب دریتا   مربتع )  كیلومتر

 36، 56ْ، 45َیی ًجغرافیتتادریتتاي ختتزر بتتین عتتر    
 54، 01ْ، 20َی ًیجغرافیتتتاو طتتتول  36، 49ْ، 24َتتتتا ً
 Environmental) واقتع شتده استت    53، 24ْ، 50َتتا ً 

Protection Organization, 2003) .  در قلمرو سیاستی
قترار   و تتركمن  بندرگزگلوگاه،  ،شهرستان بهشهرچهار 
تتتاالب لپتتو متشتتك  از ستته تتتاالب شتتیرخانلپو،  . دارد

در هكتتار   600بتا وستعت    و پلنگان و تاالب لپو استت 
در شرقی و  52، 18ْ، 17َشمالی و ً 26، 49ْ، 5َموقعیت ً

 ,Abotalebi) واقع شده استت قلمرو شهرستان بهشهر 

 كتاربري  شتام   هتا  تتاالب  اقتصادي هاي ارزش(. 2005
 بتومی،  افتراد  بتراي  ستوخت  و چوب تهیۀ فضاي سبز،

تغذیتۀ   ،دام تعلیت   طیور، پرورش براي محیط مناسب
 هتتتاي ارزش از و  استتتت.. .و اشتتتتغال ایجتتتاد انستتتان،
 ختاك،  تتبیتت  متت   متواردي  بته  تتوان  می اكولوژیكی
 همچنتتین كتترد. پرنتتدگان اشتتاره زیستتتگاه و تغذیتته
 تاریبتاً  هاي اقتصادي جوامع روستایی پیرامتون  فعالیت

تتوان   متی كته   شتك  گرفتته استت   تاالب در ارتباط با 
كشتتاورزي، دامتتداري، صتتید و شتتكار، صتتنایع دستتتی، 

هتا را برشتمرد.    برداري از پوشتش گیتاهی و میتوه    بهره
هتاي روستتایی    بتر ستكونتگاه  عتالوه زیستت حتاكم     هب
ها و متواد   ورود فاضالبسبب اي است كه ساالنه  گونه هب

ها شتده استت.    ها از طریق رودخانه زاید به درون تاالب
ساختار سنتی كشتاورزي در منطاته، جمعیتت بتاالي     

شتتام  مصتترف  پایتتدار كشتتاورزيناكشتتاورز و اعمتتال 

 دۀاستتفا هتا، كودهتاي شتیمیایی،     كتش  آفتت رویتۀ   بی
هتا وارد   بر تتاالب  زیادي، فشار ها تاالبحاابۀ ویه از ر بی

تتترین عوامتت    طتتور خالصتته مهتتم  هبتتاستتت.  آورده
نتد  ا نشینان عبارت از جانب حاشیه ها تاالب ۀكنند تهدید
هتاي ختانگی و روستتایی و     ها شام  فاضالب آالیندهاز: 

رویته و غیرمجتاز    بیصید و شكار ، هاي كشاورزي پساب
 و تتتاالب ۀبتترداري نامناستتب از حاابتت بهتتره، و نادرستتت

.. .و تغییتتتر كتتتاربري اراضتتتی    ،پوشتتتش گیتتتاهی 
(Environmental Protection Organization, 2003; 

Abotalebi, 2005; Behrozirad, 2009 .)ایتتن  بتتر
دهتد كته الگتوي زیستت در      وضعیت نشان متی اساس 

تاالب در راستاي ستازگاري بتا   حاشیۀ مناطق روستایی 
 .  یستاكوسیستم ن

 نتايج. 3

ستتازگار بتتا    تتتدوین راهبردهتتاي زیستتت  بتتراي 
در  اكوسیستتتم تتتاالب براستتاس الگتتوي اكتتوویلج  

ریتزي   تاالب از چتارچوب برنامته  حاشیۀ روستاهاي 
ابزار مناسب بتراي   منزلۀ هب SWOCراهبردي و فن 

راهبردهتاي  ارائتۀ  شناسایی مستائ  استتراتژی  و   
 .استفاده شدبه فرایند زیر مناسب 

 انداز تعيين مأموريت و چشم. 1. 3
اكوسیستتتم تتتاالب و پایتتداري جوامتتع    پایتتداري
تدوین راهبترد بتراي    يانداز زیر برا چشم .روستایی
حاشتیۀ  سازي الگوي اكتوویلج در روستتاهاي    پیاده

دهتتی الگتتوي  شتتك »استتت: تتتاالب متتورد توجتته 
براستاس الگتوي   با اكوسیستم تاالب  سازگار  زیست

كته   طتوري  تاالب، بته حاشیۀ اكوویلج در روستاهاي 
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اكولوژیكی سازگار با نظر هاي روستایی از  سكونتگاه
از نظتتتر اقتصتتتادي خوداتكتتتا و از نظتتتر محتتیط،  
نگتی سترزنده باشتند و اكوسیستتم     فره ت اجتماعی

 .«تاالب نیز حفاظت شود

ها،  )شناسايي قوت SWOCمدل تحليلي   .2 .3
 ها و موانع( ها، فرصت ضعف

در قالتب دو گتروه عوامت      عوام  راهبردي سپس 
محیط درونی روستاهاي منطاه و مطالعۀ با  داخلی

و شتناخت   ختارج محتیط  مطالعۀ با  عوام  بیرونی
و ماتریس  عوام  اثرگذار بر زیست پایدار شناسایی
 شتتد تشتتكی  ارزیتتابی عوامتت  داخلتتی و ختتارجی 

 .  (8 و 7 هاي ول جد)

تشكيل ماتريس ارزياابي عوامال دايلاي    . 3 .3
(IFE) 
 IFEدر قالتب متاتریس    ها و ضع  ها قوت مجموع

هتا نشتان    تحلیت  داده . ی بیتان شتد  صورت كم ت  هب
، عوامت  كلیتدي   شتده  مطالعته منطاتۀ  دهد در  می
با امتیتاز  (« S6عمومی )نالیۀ دسترسی به وسای  »

و در ماابت  عامت     هتا  قوت ترین مهم 116/0نهایی 
نبود سیستم مدیریت فاضتالب جتایگزین   »كلیدي 

(W9 »)  در  هتتا تترین ضتتع   مهتتم 001/0بتا امتیتتاز
پایتدار الگتوي اكتوویلج      توسعۀ زیستمنطاه براي 

 .(5 جدول) ندهست

 (IFEارزیابی عوامل داخلی ). ماتریس 5 جدول

 رتبه ضریب میانگین ها قوت
امتیاز 

 نهایی

 اكولوژیكی

S1089/0 3 030/0 08/3 هاي آبریز تاالب هضبرداشت مجاز آب از تاالب و حو 

S2 089/0 3 030/0 08/3 مجدد از كاالهااستفادۀ تعمیر و 

S3 089/0 3 030/0 07/3 ها رسانی مصرف انرژي در طراحی ساختمان رعایت اصول حداق 

S4 106/0 3 035/0 68/3 مناسباستفاده از مصالح ساختمانی 

S5 094/0 3 031/0 25/3 اي صورت خوشه بهروستا  كالبدطراحی 

S6  116/0 3 039/0 01/4 عمومینالیۀ دسترسی به وسای 

093/0 3 031/0 21/3 دسترسی به بازار روزها یا بازارهاي هفتگی محلیS7 اقتصادي  

 -اجتماعی

 فرهنگی

S8 089/0 3 030/0 07/3 محیط زیست منطاهمردم از شناخت 

S9 090/0 3 030/0 10/3 عناصرهمۀ به ارتباط و پیوستگی مردم آگاهی 

S10089/0 3 030/0 09/3 آگاهی زیاد مردم دربارۀ ارتباط و پیوستگی بین روستا و ك  منطاه 

S11090/0 3 030/0 10/3 محیطی موجود تاالب زیستدر قبال مسائ   مردم پذیري مسئولیت 

S12 088/0 3 029/0 04/3 عنوان میراث فرهنگی بهاز تاالب  حفاظتبه مردم اعتااد 

 ها ضعف

 اكولوژیكی

W1 010/0 2 005/0 50/0 تاالبی منطاه هاي اكوسیستماقدامات ضعی  براي حفاظت از 

W2 020/0 1 020/0 01/2 سال اخیر در دههاي كلیدي گیاهی و جانوري  كاهش تنوع گونه 

W3054/0 2 027/0 72/2 پایین رعایت ماررات در استفاده از منابع تاالب سطح 

W4 046/0 2 023/0 33/2 تاالبحاشیۀ كاربري اراضی در زیاد تغییر 

W5 020/0 1 020/0 98/1 هاي زیرزمینی منطاه برداشت غیرمجاز از ذخایر آب 

W6031/0 2 016/0 56/1 ها مناسب از رواناباستفادۀ براي  نامناسب كالبديهاي  زیرساخت 

W7 026/0 2 013/0 32/1 ها شویندهزیاد مصرف 

W8 030/0 2 015/0 52/1 مواد شیمیاییتصفیۀ به سیستم دفع و ضعی  دسترسی 

W9001/0 1 001/0 11/0 سیستم مدیریت فاضالب جایگزین نبود 
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 (IFEارزیابی عوامل داخلی ). ماتریس 5 جدولادامۀ 

 رتبه ضریب میانگین ها قوت 
امتیاز 

 نهایی

 

W10 055/0 2 027/0 76/2 رسانی ضایعات سطح پایین اقدامات الزم براي كاهش مصرف و حداق 

W11 013/0 1 013/0 27/1 ها هاي بازیافت و كمپوست زباله زیرساختنبود 

W12018/0 1 018/0 79/1 محیط پیرامون روستاها در  آوري زباله رهاسازي، دفن و جمع 

W13 019/0  019/0 9/1 هاي انرژي تجدیدپذیر زیرساختنبود 

W14039/0 2 020/0 96/1 هاي كاهش مصرف منابع )آب و انرژي( كارگیري روش هسطح پایین ب 

W15 032/0 2 016/0 59/1 سازها و ساختاز مصالح طبیعی و محلی در بسیار كم استفادۀ 

W16 043/0 2 022/0 20/2 از مصالح بازیافت و قاب  بازیافتضعی  استفادۀ 

W17051/0 2 026/0 57/2 سازها در هماهنگی با طبیعت و ساختطراحی توجهی به  كم 

W18 022/0 1 022/0 25/2 جایگزیننا   و حم ز ا بسیار ضعی استفادۀ 

 اقتصادي

W19042/0 2 021/0 09/2 هاي شغلی در مح  به فرصت كم دسترسی 

W20  008/0 2 004/0 39/0 نفع از خدمات تاالب و گردشگري افراد محلی ذيكم سهم 

W21 007/0 2 004/0 38/0 در روستاهاصنایع روستایی سازگار با محیط  كمبود 

W22  008/0 1 008/0 83/0 هاي ارگانی  در روستاهاي منطاه مزارع و باغكمبود 

W23 030/0 2 015/0 50/1 صورت ارگانی  بهتولید مواد غذایی كم   نسبتاًمیزان 

W24  008/0 1 008/0 85/0 كود و سموم شیمیایی در تولید مواد غذاییزیاد مصرف 

W25045/0 2 022/0 26/2 و تبدی فرآوري جاي ه ریختن مواد غذایی مازاد ب دور 

W26 041/0 2 020/0 06/2 مدیریت ارگانی  ضایعات مواد غذاییكم نسبتاً میزان 

W27 018/0 2 009/0 91/0 كارهاي كوچ  پایدار و كسبضعی  از حمایت 

W28  032/0 2 016/0 60/1 شتیییا مع يا هاي حرفه مهارتجوانان به كم دسترسی 

W29027/0 2 014/0 37/1 هاي پایداري محلی از پروژه يها بان ضعی   ۀشد انجامگذاري  سرمایه 

اجتماعی 

 فرهنگی -

W30  009/0 1 009/0 93/0 هاي جایگزین مردم در مورد روشبسیار ضعی  آگاهی 

W31 012/0 2 006/0 59/0 برداران در مورد حفاظت از تاالب مردم و بهرهكم گاهی آ 

W32 023/0 2 011/0 15/1 تاالب ۀكنند تهدیدعوام  دربارۀ  مشاركت و تبادل اطالعاتپایین سطح 

W33  020/0 2 010/0 99/0 هاي ارتباطی مناسب براي ارتباط با مسئوالن هزمینكمبود 

W34005/0 2 002/0 23/0 ریزي براي تاالب در برنامهمردم مشاركت توجهی به  كم 

W35 022/0 2 011/0 13/1 محلی حافظ محیط زیستي بسیار اندك نهادهاتعداد 

W36  017/0 2 008/0 83/0 نهادهاي محلیترویجی از سوي ت  شیهاي آموز برنامهكمبود 

W37 030/0 2 015/0 52/1 حفاظت از تاالب هاي هپروژمردم در  ضعی مشاركت 

W38 034/0 2 017/0 72/1 زندگی در هماهنگی با طبیعتكم  نسبتاًمیزان 

W39 051/0 2 025/0 55/2 مشترك درخصوص حفظ محیط بین مردمدیدگاه نبود 

W40 015/0 2 007/0 73/0 خصوص تاالب در یفرهنگ يها رنامهتوجه كم به ب 

W41016/0 2 008/0 79/0 تاالب در آداب و رسوم و فرهنگ و معماري محلیرنگ بودن  كم 
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تشكيل مااتريس ارزياابي عوامال ياارجي      .4. 3
(EFE) 
اي و امتیتاز   ضریب اهمیتت، میتانگین رتبته   و نمره 

آمتتده استتت.  6 جتتدولدر ختتارجی نهتتایی عوامتت  
دهد در محیط ختارجی، از   ها نشان می تحلی  داده

 ۀبرنامت وجتود  »شتده، عوامت     شناساییفرصت  17
بتتا (« O11) اینترنتتت در روستتتاهاي كشتتور ۀتوستتع

افتزایش توجته دولتت بته     »و  137/0امتیاز نهایی 

 از خصوص حفاظتت  درگذاري  ریزي و سرمایه برنامه
 ۀتوستع  ۀبرنامت وجتود قتوانین و   »و (« O1) ها تاالب

با امتیتاز  « (O10اكوتوریسم و گردشگري روستایی )
 ۀتوستع هاي تثثیرگذار بتر   ترین فرصت مهم 135/0

ند. در مااب  از هستدر منطاه  سازگار   زیستالگوي 
توجه كم به ارتااي اقتصاد »بیرونی، عام  انع م 15

تترین   مهم028/0با امتیاز (« C6) اي محلی و منطاه
 پایتدار الگتوي    زیست الگويتوسعۀ اثرگذار بر انع م

 است. اكوویلج در منطاه 

 (EFE. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )6 جدول

 رتبه ضریب میانگین ها فرصت
امتیاز 

 نهایی

 اكولوژیكی

O1خصوص حفاظت از  درگذاري  ریزي و سرمایه افزایش توجه دولت به برنامه

 ها تاالب
71/3 034/0 4 135/0 

O2برداري از  وجود ضوابط، ماررات و قوانین درخصوص حفظ تاالب و بهره

 ها منابع تاالب
77/3 034/0 3 103/0 

O3102 3 034/0 74/3 ها و تاالب هاي طبیعی رودخانه وجود قوانین تعیین حریم براي پدیده/ 

O4 101/0 3 034/0 71/3 حفاظت از محیط زیستزمینۀ افزایش نهادهاي غیردولتی و مردمی در 

O5101/0 3 034/0 71/3 سیستم تفكی  و كمپوستمانند هاي مدیریت پسماندها  وجود برنامه 

O6 هاي تجدیدپذیر در روستاها در مصارف خانگی و  انرژيتوسعۀ توجه به

 كشاورزي
55/3 032/0 3 097/0 

O7 099/0 3 033/0 62/3 ترویج و آموزش در این زمینهتالش نهادها به كاهش مصرف انرژي و 

O8 سازها با توجه به شرایط  و ساختطراحی و مصالح زمینۀ وجود قوانین در

 بومی
73/3 034/0 3 102/0 

O9هاي  هاي كارآمد سازگار با محیط زیست و انرژي وريناوجود ف

 پذیر در كشور تجدید
32/3 030/0 3 090/0 

 اقتصادي

O10 135/0 4 034/0 71/3 اكوتوریسم و گردشگري روستاییبرنامۀ توسعۀ وجود قوانین و 

O11 137/0 4 034/0 77/3 اینترنت در روستاهاي كشوربرنامۀ توسعۀ وجود 

O12 هاي كشاورزي پایدار و كشت ارگانی  از سوي سازمان  ترویج طر

 جهاد كشاورزي
79/3 034/0 3 103/0 

O13089/0 3 030/0 28/3 اشتغالی براي جوانان در سطح ملی خودهاي  فرصت توجه به جوانان و 

O14 و  ییفضا يزیر د برنامهیجد يكردهایافزون به رو روزآگاهی و توجه

 يا منطاهتوسعۀ 
43/3 031/0 3 093/0 

اجتماعی 

 فرهنگی -

O15هاي  ها در مورد روش ها و رسانه هاي آموزشی از سوي سازمان برنامه

 ها شام  كمپوست، كاهش زباله،كشاورزي جایگزین نوآوري جایگزین و
10/3 028/0 3 084/0 

O16حفاظت از براي ها  جشنوارهو  هاي فرهنگی توجه رو به رشد به برنامه

 ها تاالب
45/3 031/0 3 094/0 

O17091/0 3 030/0 34/3 ن به باالییپااستراتژي  بان ییباال به پا يتوجه به تركیب استراتژ 
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 (EFE. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )6 جدولادامۀ 

 رتبه ضریب میانگین ها فرصت 
امتیاز 

 نهایی

 منابع

 اكولوژیكی

C1 031/0 1 031/0 46/3 روستایی مناطقها در  هاي مدیریت اكولوژی  و تبدی  زباله توجه كم به طر 

C2062/0 2 031/0 39/3 هاي روستایی ها درخصوص مدیریت فاضالب ضع  برنامه 

C3 058/0 2 029/0 22/3 هاي مدیریت فاضالب جایگزین نظیر سپتی  در مناطق روستایی نبود سیستم 

C4ها براي حفاظت از منابع و  ها و تكنولوژي زیرساختهزینۀ بودن  زیاد

 محیط در روستاها
15/3 029/0 2 057/0 

C5زمینۀ توسعۀ گذاري بخش خصوصی در  بودن میزان سرمایه كم

 هاي پیشرفته براي حفاظت از منابع در روستاها تكنولوژي
04/3 028/0 2 055/0 

 اقتصادي

C6 028/0 1 028/0 04/3 اي توجه كم به ارتااي اقتصاد محلی و منطاه 

C7056/0 2 028/0 07/3 ها هاي رشد اقتصادي از سوي دولت حمایت از استراتژي 

C8 058/0 2 029/0 21/3 فروش محصوالت ارگانی  و سالمكمبود بسترهاي الزم براي بازاریابی و 

اجتماعی 

 فرهنگی -

C9029/0 1 029/0 13/3 ها گرایی از سوي رسانه ترویج فرهنگ مصرف 

C10031/0 1 031/0 43/3   برداران از منابع تاالب هاي آموزشی براي روستاییان و بهره ضع  برنامه 

C11 063/0 2 032/0 47/3 دستیابی به پایداري در مایاس جامعهریزي محلی براي  به برنامهكم توجه 

C12گو و و گیري براي روستا و تاالب از بیرون بدون توجه به گفت تصمیم

 مشاركت با مردم
59/3 033/0 1 033/0 

C13هاي حفاظت از  ها و برنامه گیري بودن فرصت مشاركت مردم در تصمیم كم

 تاالب
55/3 032/0 2 064/0 

C14031/0 1 031/0 41/3 درخصوص مسائ تبادل اطالعات و مردم براي مسئوالن بودن تعام  بین  كم 

C15058/0 2 029/0 20/3 هاي فنی براي پایداري جوامع به جاي رویكرد یكپارچه توجه بیشتر به ویژگی 
 

ماااااتريس ارزيااااابي موقعياااات و اقاااادام  .5. 3
 استراتژيك

آمتده بتراي    دستت  بته نهتایی   هتاي  امتیازو با نتایج 
حاص  از متاتریس  مجموع عوام  داخلی و خارجی 

 (،7 جتتدول) ارزیتتابی عوامتت  داخلتتی و ختتارجی  
در  شتتده مطالعتته موقعیتتت استتتراتژی  روستتتاهاي

 شد.  تعیین  SWOCنمودار تجزیه و تحلی  

 ( EFE( و خارجی )IFE. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )7 جدول

 امتیاز نهایی كل ضریب كل میانگین كل عوامل كلیدي 

مجموع عوام  داخلی 

 ها( ها و ضع  )قوت

 12/1 37/0 8/38 ها جمع قوت

 12/1 62/0 62 ها جمع ضع 

 24/2 1 8/103 ها ها و ضع  جمع قوت

مجموع عوام  خارجی 

 ها( ها و تهدید )فرصت

 76/1 55/0 78/60 ها جمع فرصت

 72/0 49/0 4/49 جمع تهدیدها

47/2 1 1/110 ها و تهدیدها جمع فرصت  

 



  1394، پاییز 3، شمارۀ 68طبیعی، منابع طبیعی ایران، دورۀ محیط زیست    516

بتراي   24/2با توجه به امتیاز  شده مطالعهمنطاۀ 
در  براي عوام  خارجی 47/2از عوام  داخلی و امتی
بنتتتابراین ، قتتترار گرفتتتتنمتتتودار ربتتتع چهتتتارم 

ن راهبترد  یت ا، دارنداولویت  «تدافعیراهبردهاي »
زیست  يدن به الگویبخش تحاقند یحركت فراناطۀ 

 است. داریپاتوسعۀ م یمطلوب در قلمرو پارادا

ساازگار باا     . راهبردهاي تدافعي براي زيسات 6. 3
 اكوويلجاكوسيستم تاالب براساس الگوي 

هاي  كردن ضع  ها برطرف تثكید این نوع استراتژي
تتترین  خطتتر موانتتع استتت. مهتتمموجتتود و كتتاهش 

 هتاي تتدافعی از طریتق ماایستۀ زوجتی      استراتژي
 است.  8 و موانع به شر  جدول ها ضع 

 
 شده مطالعه . ماتریس ارزیابی موقعیت روستاهاي5 شكل

راهبردهااي پيشانهادي باا    بنادي   اولويت .7. 3
 ريزي راهبردي كمّي استفاده از برنامه

ستازگار    سپس راهبردهتاي نهتایی توستعۀ زیستت     
از  شتده  الگوي اكوویلج در روستاهاي منطاۀ مطالعه
ارزیتتابی و  طریتتق متتاتریس استتتراتژی  كم تتی   

بندي شد. نتایج ارزیابی راهبردهاي تتدافعی   اولویت
و صتیانت از  حفاظتت  »دهتد استتراتژي    نشان متی 

ترین راهبترد بتراي    منزلۀ مهم به« اكوسیستم تاالب
شده انتخاب شد و بتا توجته    پایداري منطاۀ مطالعه

به مشتكالت و تهدیتدهایی كته تتاالب میانكالته و      
طتور كته    همان منطای است.  اند، لپوي با آن مواجه

در مباحث نظري نیز گفته شد هدف اصلی الگتوي  

ست و توستعۀ الگتوي   اكوویلج حفاظت از محیط زی
پایدار و ستازگار بتا محتیط زیستت استت و        زیست

انتخاب راهبترد حفاظتت از اكوسیستتم تتاالب در     
شتده   ترین راهبرد تدوین لۀ مهممنز شرایط حاضر به

براي منطاه در راستاي هدف اصلی الگوي اكوویلج 
توانمندستازي  »است. دومین راهبرد تتدافعی مهتم   

الب براي دستتیابی بته   تا  نشینان اكوسیستم حاشیه
و ستتومین راهبتترد مهتتم    « پایتتداري اقتصتتادي 

 هتتتاي ستتتازي بتتتراي توستتتعۀ روش   فرهنتتتگ»
با محتیط و تغییتر فرهنتگ مصترف      سازگار  زیست

« هتا  هتا و آالینتده   مردم و مصرف صتحیح شتوینده  
 (.9 است )جدول



 517 ... درروستا  با اكوسیستم تاالب براساس الگوي بوم سازگار  زیست ۀراهبردهاي توسع

 

 

. ساان ا اعتبااار و تناساار راهبردهاااي    8 .3
 با اكوسيستم تاالب سازگار  توسعۀ زيست

نهایت نته راهبترد تتدافعی براستاس معیارهتاي       رد
اعتبارستنجی شتد. نتتایج بیتانگر      گانۀ اعتبتار،  پنج

اعتبار و تناسب راهبردهتا بتراي حركتت و تحاتق     
 شتده  شده در منطاتۀ مطالعته   الگوي تجربی ترسیم

براي پایداري اكوسیستم تاالب و جوامتع روستتایی   
« بتودن  متناستب »كه برحسب معیار  طوري است، به

)زیاد(  4راهبرد بیش از  9یانگین عددي براي هر م

میانگین « اثربخشی و كارایی»است. برحسب معیار 
و بتتاالتر بتتوده استتت. بتتراي معیتتار    4راهبردهتتا 

، 3.92بتتا میتتانگین  4جتتز راهبتترد  « مشتتروعیت»
و بیشتتر بتوده استت.     4میانگین ستایر راهبردهتا   

جتز راهبترد دوم و    « پیوستتگی »خصوص معیار  در
جتز راهبترد چهتارم،     « پتذیري  انعطاف»براي معیار 

و بیشتتتر بتتوده استتت  4میتتانگین ستتایر راهبردهتتا 
 (.  10 )جدول

 

 شده مطالعه با اكوسیستم تاالب در روستاهاي سازگار  زیست. راهبردهاي تدافعی براي الگوي 8 جدول

 

ها ضعف  

W1 ؛هاي تاالبی منطاه ضعی  براي حفاظت از اكوسیستم ۀشد انجاماقدامات W2 نرخ كاهش تنوع

رعایت ضوابط و ماررات استفاده كم میزان W3 ؛سال اخیر در دههاي كلیدي گیاهی و جانوري  گونه

توجه كم به تاالب W45 ؛خصوص تاالب در یفرهنگ يها سطح پایین وجود برنامهW44  ؛از منابع تاالب

 و رسوم و فرهنگ و معماري محلیآداب در 

 موانع
C1 هاي  توجه كم به طر

مدیریت اكولوژی  زباله، 

C2هاي  ضع  برنامه

نبود  C3،  مدیریت فاضالب

هاي مدیریت  سیستم

فاضالب 

بودن  پایینC14......،جایگزین

و مسئوالن ین بارتباطات 

 بهتوجه بیشتر C15، مردم

فنی براي هاي  ویژگی

 پایداري جوامع

 راهبردهاي تدافعی:

؛تاویت حفاظت و صیانت از اكوسیستم تاالب و منابع طبیعی. 1  

تسهی  پایداري براي تاالب   نشینان اكوسیستم اي براي توانمندسازي حاشیه آغاز حركت برنامه. 2

؛اقتصادي  

هاي انرژي جایگزین، مدیریت  هاي سازگار با محیط )در بخش ها و تكنولوژي تاویت زیرساخت. 3

نا  جایگزین( از  و حم ها،  مجدد از پساب استفادۀاكولوژی  زباله، فاضالب بیولوژیكی، تصفیه و 

هاي كوچ  مردمی و  سازوكارهاي تشویای براي جذب سرمایهارائۀ سوي نهادهاي دولتی تو م با 

؛بخش خصوصی  

در راستاي حفاظت از  مساكنها و  ستا، زیرساختایجاد الزامات قانونی طراحی اكولوژی  كالبد رو. 4

؛منابع آب و انرژي  

بسترهاي الزم توسعۀ كنندگان محصوالت ارگانی  با  تولیدتاویت افزایش درآمد و توان اقتصادي . 5

؛ براي بازاریابی و فروش محصوالت ارگانی  و سالم  

 ۀشد حمایتهاي كشاورزي  سیستمتوسعۀ ها و  هاي تعاونی براي فعالیت شیوهتوسعۀ تاویت . 6

؛اقتصادي محلیتوسعۀ تجارت محلی و توسعۀ اجتماعی براي   

برداري صحیح از منابع تاالب متناسب با شرایط  بهرهبراي برداران  تاویت آگاهی مردم و بهره. 7

؛اجتماعی منطاهت  ياكوسیستم تاالب و شرایط اقتصاد  

گیري گروهی با حضور  اجتماعی و تصمیم بسترسازي براي حركت مدیریت مشاركتی، یادگیري. 8

؛هاي تخصصی و واگذاري بیشتر امور به نهادهاي مردمی نهادهاي مردمی در كارگروه  

سازگار با محیط و تغییر  زیستها و الگوهاي  سازي براي آغاز حركت با روش تاویت فرهنگ. 9

.ها ها و آالینده فرهنگ مصرف مردم و مصرف صحیح شوینده  
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 براساس الگوي اكوویلج در روستاهاي سازگار   زیستسوي الگوي ه حركت بزمینۀ بندي راهبردهاي قابل اجرا در  . اولویت9 جدول
  QSPMبراساس نتایج ارزیابی  شده مطالعه

 SWOCراهبردهاي قابل اجرا براساس تحلیل 
نمرۀ 

 جذابیت
 رتبه

WC1 1 69/3 حفاظت و صیانت از اكوسیستم تاالب و منابع طبیعی تاویت 

WC2 2 33/3 تسهی  پایداري اقتصاديبراي نشینان تاالب  اي براي توانمندسازي حاشیه آغاز حركت برنامه 

WC3 
ارائۀ هاي سازگار با محیط از سوي نهادهاي دولتی تو م با  ها و تكنولوژي تاویت زیرساخت

 هاي كوچ  مردمی و بخش خصوصی براي جذب سرمایهسازوكارهاي تشویای 
94/2 4 

WC4 
سازها در راستاي  و  ها و ساخت ایجاد الزامات قانونی طراحی اكولوژی  كالبد روستا، زیرساخت

 حفاظت از منابع آب و انرژي
24/2 8 

WC5 
بسترهاي الزم توسعۀ كنندگان محصوالت ارگانی  با  تولیدتاویت افزایش درآمد و توان اقتصادي 

 براي بازاریابی و فروش محصوالت ارگانی  و سالم
13/2 9 

WC6 
 ۀشد حمایتهاي كشاورزي  سیستمتوسعۀ ها و  هاي تعاونی براي فعالیت شیوهتوسعۀ تاویت 

 اقتصادي محلیتوسعۀ تجارت محلی و توسعۀ اجتماعی براي 
57/2 6 

WC7 
برداري صحیح از منابع تاالب متناسب با شرایط  بهرهبراي برداران  تاویت آگاهی مردم و بهره

 اجتماعی منطاه -اكوسیستم تاالب و شرایط اقتصادي
46/2 7 

WC8 
گیري گروهی با حضور  بسترسازي براي حركت مدیریت مشاركتی، یادگیري اجتماعی و تصمیم

 هاي تخصصی و واگذاري بیشتر امور به نهادهاي مردمی نهادهاي مردمی در كارگروه
82/2 5 

WC9 
با محیط و تغییر فرهنگ  سازگار   زیستها و الگوهاي  سازي براي آغاز حركت با روش تاویت فرهنگ

 ها ها و آالینده مصرف مردم و مصرف صحیح شوینده
24/3 3 

 

 با تاالب سازگار   زیستالگوي توسعۀ سوي ه بحركت تدافعی نتایح سنجش اعتبار راهبردهاي . 10 جدول

 راهبردها
میانگین 

 بودن متناسب

میانگین اثربخشی 

 و كارایی

میانگین 

 مشروعیت

میانگین 

 پیوستگی

میانگین 

 پذیري انعطاف

WC1 67/4 08/4 33/4 4 08/4 

WC2 67/4 17/4 4 92/3 08/4 

WC3 50/4 25/4 42/4 50/4 467/4 

WC4 33/4 25/4 92/3 4 83/3 

WC5 58/4 33/4 4 08/4 4 

WC6 33/4 4 17/4 08/4 83/3 

WC7 33/4 4 4 17/4 58/4 

WC8 33/4 25/4 4 17/4 33/4 

WC9 17/4 17/4 33/4 33/4 4 

 

 



 519 ... روستا در با اكوسیستم تاالب براساس الگوي بوم سازگار  زیست ۀراهبردهاي توسع

 گيري نتي ه. بحث و 4
الگتوي  توستعۀ   بتراي  شتده  انجاممیدانی مطالعۀ با 

براستاس الگتوي    سازگار با اكوسیستم تاالب زیست
موجتود  هتاي   هتا و محتدودیت   ظرفیتت  روستتا  بوم

در قالب ماتریس ارزیتابی عوامت    سپس و مشخص 
با توجه به كه   ،ندبندي شد داخلی و خارجی اولویت

روستتتاهاي در موجتتود  هتتاي میتتان ضتتع  از  آن،
« سیستم مدیریت فاضالب جتایگزین  نبود» ،منطاه
نالیتۀ  دسترستی بته وستای     »و ضتع    تترین   مهم

استت. در محتیط   قتوت  ناطتۀ  تترین   مهم« عمومی
برنامۀ توسعۀ وجود »هاي موجود  از فرصتخارجی 

 تترین فرصتت و   مهم «اینترنت در روستاهاي كشور
بودن فرصت مشاركت متردم   پایین»عام  در مااب  
« هاي حفاظت از تتاالب  ها و برنامه گیري در تصمیم

 الگتتويتوستتعۀ گتتذار بتتر چتتالش اثرتتترین  مهتتم
نهتایی بتا   نتیجتۀ  استت.   در منطاته  ستازگار    زیست

هتا و   و فرصت هاي و ضع  ها قوت ترین بررسی مهم
ریتزي   با استفاده از چتارچوب برنامته  موانع موجود 

استراتژی  مبتنی بر ماتریس ارزیابی عوام  داخلی 
بتراي  مناستب  ي راهبردهادهد  نشان می و خارجی

بتا   ستازگار    زیستت الگتوي  توستعۀ  حركت به سوي 
تتاالب در  حاشتیۀ  در روستتاهاي  اكوسیستم تاالب 

علتت تعتدد    بته در شرایط فعلی  شده مطالعهمنطاۀ 
هتتا در روستتتاهاي منطاتته و موانتتع و عتتدم  ضتتع 
 و هاي موجود در كشور گیري از معدود فرصت بهره

بتا   ستازگار   زیستت زیاد بتا شترایط مطلتوب    فاصلۀ 
در و  .است« راهبردهاي تدافعی» ستم تاالب،اكوسی

جوامتع پیرامتون     زیستت ریزي و الگوي  روند برنامه
الگتتتوي توستتتعۀ بتتتراي گتتتام اول هتتتا در  تتتتاالب
بتا اكوسیستتم تتاالب در روستتاهاي      سازگار  زیست

با در نظر گترفتن   شده مطالعهمنطاۀ حاشیه تاالب 
حفاظت از توسعۀ » تدافعی شرایط گذار راهبردهاي

نشتینان،   توانمندستازي حاشتیه   اكوسیستم تتاالب،  
ستازگار بتا محتیط، ایجتاد      يهتا  تاویت زیرستاخت 

توستتتعۀ الزامتتتات قتتتانونی طراحتتتی اكولوژیتتت ، 
اجتمتتاعی،  ۀشتتد حمایتت هتتاي كشتتاورزي  سیستتم 

ستازي   مدیریت مشاركتی و فرهنتگ   تاویت آگاهی،
باید متورد توجته   « سازگار  توسعۀ شیوۀ زیستبراي 
روند الگوي زیستت  ادامۀ زیرا در صورت ، ر گیردقرا

ه شام  عدم متدیریت فاضتالب و هتدایت بت    جاري 
مدیریت زباله نبود  و ها و تاالب ها و چاه سوي كانال

تتتاالب، رودخانتته و و ریختتتن در محتتیط و حتتریم 
، هتا ستوي تتاالب    كشاورزي ناپایدار و جریان پساب

آثتتتار ، بتتترداري بتتتیش از ظرفیتتتت تتتتاالب بهتتتره
محیطی این عوام  فشار بر تاالب منجتر بته    زیست

افزایش تغییر تاالب یعنی تغییر در تنتوع زیستتی،   
یتتت آب و تغییتتر در حتتریم  تغییتتر كیفیتتت و كم 

كته در ارتبتاط بتا    وامعی جت و   ها خواهد شتد  تاالب
هتا متكتی بته     ها استارار یافتته و معتاش آن   تاالب

براستاس  ناپایتدار خواهنتد شتد.    ، است تاالب شده
توان  میی و اعتبارسنجی ماتریس ارزیابی كم نتایج 

توستتتعۀ شتتتده بتتتراي  ارائتتتهگفتتتت راهبردهتتتاي 
بتا اكوسیستتم تتاالب در روستتاهاي      سازگار  زیست
میانكاله و لپوي زاغمرز از اعتبتار   هاي تاالبحاشیۀ 

و در مناطق روستتایی  ند و تناسب باالیی برخوردار
ناپایتدار در سته بعتد    رابطۀ داراي زیست ناپایدار و 
فرهنگتتی و اقتصتتادي بتتا تتت  یاكولتتوژیكی، اجتمتتاع
دستیابی به روستاي پایتدار  براي اكوسیستم تاالب 

پایتتدار از نظتتر  منطاتتۀ و اكوسیستتتم پایتتدار یتتا  
 پذیر است.  ریزي امكان برنامه
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