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 چکیده

الب معرفری  ریرزی ترا   برنامره  بررای  در پژوهش حاضرر افزار مربوطه  در قالب نرم ها و مزایای مدل استراتژیک متاسوات قابلیت

فررد، عامرا ایرلی     های منحصرربه  منابع و قابلیت ،این تئوری اساس بر .است متاسوات بر مبنای تئوری مبتنی بر منابع .شود می

ریرزی ایرولی و شرنامت منرابع و      توانند برا برنامره   ها می تاالبدهند. بر این اساس،  مزیت رقابتی مستمر و پایدار را شکا می

در  .نرد کنهای رقابتی پایدار مود را شناسایی  نسبت به رقبا، مزیت یدناپذیر، کمیاب و غیرقابا جایگزینهای باارزش، تقل قابلیت

از اهداف توسرط   یکهر  ،سپس .دشاستخراج ها  تاالبابتدا اهداف سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با  حاضر پژوهش

 تکنیرک لیکررت  برا   و موفقیت استخراج شد با هبردی تاالبراهای  شامص ،از آن بندی شدند. پس کارشناسان اها فن اولویت

بره دسرت   مدیریتی منابع آبی تاالب جازموریران   _راهبردی  ۀنقشو د ش، مشخص ارزیابیهایی برای  شامصدهی شده و  وزن

االب ریرزی راهبرردی تر    برنامره ر بر  ثرؤمر راج و عواما محیطری  های مورد نظر استخ شامصارزیابی توانایی منابع،  ،. سپسآمد

 هرای  نقشره قضاوت برر اسراس    ،نهایتدر .دشراهبردی بر اساس عواما محیطی و منابع ترسیم  ۀنقش و هدشجازموریان تعیین 

که اعمال مردیریت   این موضوع استید ؤمتحقیق  یها یافته ها یورت پذیرفت.دستیابی به راهبرد دلیادیریتی به م _راهبردی  

توانرد بره عنروان بهتررین      مدیریتی مری یندهای افرمنطقه در محلی دمیا کردن جوامع  بومی با رویکرد حفاظتی به همراه زیست

 ۀانرداز برا   چرون احرداس سرد   هممرواردی   ای گونهکه به  ،دشوهای آبی مطرح  ها و بحران مدیریتی و مقابله با مشکسالی ۀشیو
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 مقدمه

هساتند کاا از    یا ساازند   یهاا  ستمیاکوس زا یکیها  تاالب

کنند و باا   یم یبانیپشت یستیمتنوع و تنوع ز یها ستگا یز

شاناختا   ساتم یکاالها و خدمات مختلف اکوسن شتدا لیدل

هاای   بین محیط آنها همچنین نواحی انتقالی. [1] شوند یم

 ها شوند و با عنوان منابع، جاذب خشکی و آبی محسوب می

ی زیااد ژنتیا  ازز    یایی، زیساتی و و مبدل ماواد شایم  

با توجا با ماهیت باز بودن این مناابع،   ،از سویی .[2]د نداز

 یاباد  ازد برداشت غیر قانونی افزایش مای و مو تنظیم ۀمسئل

 ساب  ها موجودات مختلفی فعالیت دازند کا  دز تاالب. [3]

هاای   فعالیات  مانناد  دنشاو  اکسید کربن مای  دیآزادسازی 

اکساید و   دیز زیاادی کاربن   تولید مقدا میکروبی کا باعث

هاا باا    ب تااال . [4] یاباد  هوا انتشاز می د کا دزنشو متان می

ای  عنوان مناابع آب دز فا ت خشا  ایاران جایگاا  ویا        

 .هاست ترین عامل دز حفظ و نگهدازی تاالب دازند. آب مهم

ع تاممین آب  ، منبزیادآب و تنوع زیستی  ۀذخیرها با  تاالب

نشاینان   حاشایا وی    باها برای مردم،  یر استفاد و غذا و سا

نشد  و فاضا ب   ایتصف یفاض ب صنعت ۀیتخل .آن هستند

  یا تخر ساب   اسات کاا   یدز تااالب عامال مهما    یخانگ

هاا باا دلیال     خاک تااالب  .[5] شود یها م تاالب ستمیاکوس

 شاود  میخاک  جایی کربن دز اهوازی موج  جاب بیماهیت 

باا   ،همچناین  .[6] کناد  زا فراهم میتثبیت کربن  شرایطو 

ساح    باا تاوان   یما  تااالب  خااک  اتیخصوصا استفاد  از 

منحقاا   دز نیزم تیریمد تمشک حل  و آن یزیخ حاصل

هاای دولتای و    همچنین، نهادها و ساازمان . [7] کرد کم 

طاوز مساتقیم و غیار مساتقیم      خصوصی با آب تاالب باا 

هاای   دز دها زیست و لزوم حفاظت از آن محیطاند.  وابستا

 المللای و  باین افاراد و مااامع    ۀکلیاخیر موزد توجا جدی 

هاای   فعالیات  ۀزویا  بای  ۀتوساع جهانی قاراز ررفتاا اسات.    

واساحا و وابساتگی    بای اقتصادی انسان از ی  سو و اتکای 

معیشتی قشر کثیاری از جمعیات زو باا زشاد جهاان باا       

زوز از تنااوع طبیعاای    طبیعاات از سااوی دیگاار، زوزبااا   

هاای   کاهاد و محادودیت   هاا مای   هاا و زیساتگا    سیستماکو

کند.  م میبیشتری زا برای زندری و بقای حیات وحش فراه

هااا و  ای حفاااظتی از رونااا هاا اجاارای برنامااا  ،دز نتیاااا

ها فقط باا نقاام مشخصای محادود شاد  کاا        اکوسیستم

شااناختا  «شااد  حفاظااتناااط  م»امااروز  تحاات عنااوان 

از « زاهبااردیزیاازی و ماادیریت  برنامااا» .[8] شااوند ماای

های مدیریت دز ی  سازمان است؛  سیستمترین ازکان  مهم

ماادیریت زاهبااردی هناار و علاام تاادوین، اجاارا و اززیااابی  

ای اسات کاا ساازمان زا قاادز      چندراناو وظایف  ها تصمیم

ثر ؤما صحی  و  ۀاستفاد .سازد با مقاصد خود دست یابد می

تارین   با عناوان مهام  « زیزی و مدیریت زاهبردی برناما»از 

باا لحاان نقاش     ،های مادیریت و همچناین   سیستمازکان 

هاای   مشخصاا آن، اثربخشی مثبتی بر کنترل  ۀریرند پیش

بر نتایج نهاایی   ،فنی و غیرفنی دز تمام سحوح و دز نهایت

تااالب جازموزیاان   . [9] و برایندهای سازمان خواهد داشت

 طی است،های مهم کشوز محرح  کا با عنوان یکی از تاالب

باا  و    استآبی بود کمهای خش  و  ات خود شاهد دوز حی

شرقی ایران،   توجا با قرازریری این تاالب دز بخش جنوب

دز ثری ؤما  کازکردتواند  ررم و خش ؛ می  با وضعیت غال 

شرایط مختلف محیط طبیعای و انساانی محایط پیراماون     

هاای   خود داشتا باشد. امروز  پس از خش  شدن قسامت 

بسیازی از رارد و غبازهاای    ممنشین تاالب وسیعی از آن، ا

زیاز باودن و رااهی     ، کا با توجا با دانااست زموجود کشو

توانناد بسایاز    غیر قابل دیاد باودن ایان رارد و غبااز مای      

کا مسائل مارتبط باا   است یادآوزی شایان  خحرناک باشند.

منفای باا جاا     آثازآب شدن تاالب جازموزیان  کم وخش  

مختلااف قاباال مشاااهد  اساات.  هااای کااا دز مقیااا  دازد

برزساای و  مشااک ت مربااوم بااا تاااالب جازموزیااان بایااد 

تاوان از   مای  ،د. برای دساتیابی باا ایان مهام    شو شناسایی 

 منظوز با است الزم .دکرزوز و متداول استفاد   باهای  زو 

 و مناابع  ۀبهینا مدیریت  جازموزیان، تاالب فواید از حفاظت

 .دشاو  کااز ررفتاا   باا  زیستی محیط مناس  های سیاست

 فرهنگای،  وضاعیت  باا  ساازراز  و کازآمد زاهکازهای تدوین

 حفااظتی  و زیساتی  شارایط  و اجتماعی منحقا و اقتصادی

 دز هاای مربوطاا،   سازمان توسط آن دقی  اجرای منحقا و

 و زیسات  محیط و انسان بین های تعازض منفی آثاز کاهش

 نیاز ،اینبنابر است. مؤثر بسیاز مدیریتی اهداف با دستیابی

 و اط عاات  آوزی  جمع برای ساختازی و جامع زو  ی  با

  اززیاابی جاامع محایط    طریا   از کاازبران  هدایت و تحلیل

اسات کاا    الزم ای عملای  ۀبرناما  .دازد وجاود  زیستی تاالب

 برای توجاا  زا مناط  اولویت و برجستا زا اط عات کمبود

 مناسا   زو  ناوعی  کما   باا  بایاد  کند. شناسایی بیشتر

 از ای دامناا  باا  کاا  متفااوت  هاای  ازز  با ها تاالب اززیابی

 .[11] شود اناام هستند، مواجا تهدیدها
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Meta- SWOT  زیاازی  برنامااادز  یجدیااد تکنیاا

 .اسات  SWOTیافتاا از تکنیا     تکاملنوعی  بازاهبردی و 
هاای فعلای تمرکاز     ضاعف و  ها بر قوت فقط SWOTآنالیز 

دهای اخیر د  سالا وجود ها و تهدی فرصتدازد کا دز زمان 

آن زا کاا تحات    هاای بیشاتر از   استرات یدازد و این مدل، 

و تغییارات اقلیمای اسات، دز بار     شارایط دیناامیکی   ثیر مت

، این ماوازد زا  Meta- SWOT دز حالی کا. [11] ریرد نمی

ا دز فرصات و تهدیادها ز   ،ضعف ،و قوت شود مینیز شامل 

 -Metaدز  .[12] کنااد زمااانی بیشااتری تعیاین ماای باازۀ  

SWOT   ،نسبت با مدل دیگر، با سا دستا عوامل فیزیکای

بیشااتری دازد. کیااد متهااای موجااود،  قابلیااتسااازمانی و 

بندی باالتری  زتبابندی و  این مدل قابلیت طبقا ،همچنین

 .[13] دازد SWOTنسبت با 

با دلیال اساتفاد  از پازامترهاای زیااد و      SWOTمدل 

 و اسات  مدیران قابل استفاد  یزیز برناماای برها  استرات ی

 -Metaاماا   .[15و  14] شاود  محسوب میابزاز اززشمندی 

SWOT   ماادل جدیاادی اساات کااا نااواقSWOT  دز آن

ماادیران باارای  بااا بااا طااوزی کااا ،برطاارف شااد  اساات

   ند.ک می کم  ریری و دستیابی با اهداف تصمیم

بااز توساط    نخساتین زاهبردی برای  Meta- SWOTمدل  

 ۀزوال، اساتادیاز علاوم زایانا   ارا آنفار  متشاکل از    ساا  یرروه

نوزبرت کالج آمریکا و دو تن از همکاازان ایشاان دز دپازتماان    

معرفای شاد.    2112مدیریت باززرانی همان دانشگا  دز ساال  

 ایشان نخستین کاز پ وهشی منتشرشد  دز جهان است. ۀمقال

پا وهش و   موضاوع و  ماهیات  باا  تحقیا   زو  ناوع  انتخااب 

 شاود  انتخااب  باید زوشی اجرایی بستگی دازد و اصوالً امکانات

پاسخ  دستیابی زا دز محق  سریع و آسان ،دقی  ای شیو  با کا

ا با  حاضار  تحقیا   .دکنا اززیابی فرضیات یاازی   و ها الؤسبا 

پایداز تااالب جازموزیاان باا     ۀتوسعزیزی زاهبردی  برنامادنبال 

 تئوزی با تمتاسوا ،است Meta- SWOTریری از تکنی   بهر 

 است.   شد  معرفی منابع بر مبتنی

تادوین زاهبردهاا و اقادامات    ، هدف از پا وهش حاضار  

ماادیریتی دز توسااعا بااا هاادف احیااا و حفاظاات تاااالب    

 محالعاات اسات.   با استفاد  از تکنی  متاسوات جازموزیان

ها دز ایران و دیگر کشاوزها انااام    تاالب ۀزمین دز مختلفی

قات با مضمون استفاد  از تکنی  ررفتا است؛ کا این تحقی

 .متاسوات نبود  است

 ها مواد وروش

 پژوهش ۀمنطق

 و شاارقی 61 ° 23′تااا  56° 15′جازموزیااان بااین  ۀحوضاا 

شمالی دز جنوب شار  کشاوز    29°31′تا  26 °28′ عرض

دز دو اسااتان کرمااان و سیسااتان و بلوچسااتان قااراز دازد  

آبای باا   الب جازموزیاان دز مواقاع پر  . مساحت تا(1 )شکل

-281 کاا طاول تقریبااً   ؛ زساد  می هکتازهزاز   331حدود 

. است Km 141-81و عرض آن از کهنوج تا ایرانشهر ،311

های جیرفت، فازیااب و زودبااز    این تاالب دشت ۀمحدوددز 

هاای ایرانشاهر، بمراوز،     جنوب دز اساتان کرماان و دشات   

سردران، دلگان، سرتختی و اسارکا دز اساتان سیساتان و    

 شناسای،  زماین  هاای پا وهش  ۀپایان قراز دازند. بر بلوچست

 تشاکیل  شناسی زمین اخیر های دوز  دز جازموزیان هامون

دازد  خشا   و رارم  و بیاباانی  اقلیم منحقا این. است شد 

 دز فصالی  و دائمی بززگ و کوچ  ۀزودخان 91 .[16]

 زهکشی از ای عمد  بخش کا دازند جریان حوضا این

 آوزند می وجود با زا بمرتوز و زود هلیل ۀزودخان ۀحوض

 برپایاۀ  .[17]ند زیز می  جازموزیان تاالب با پایان دز و

 میاانگین بازنادری   ،ساالا  55 ۀدوز دز یهواشناس های داد 

mm 7/115   و دماای میاانگین C° 27  تبخیار   میاانگین و

، بااد غالا  از   متغیر است mm 3751 تا 1311بین  ساالنا

 .[18] وزد سمت غرب و شمال غرب می

 روش کار

ای و  کتابخاناا  ،پ وهش حاضررردآوزی اط عات دز  زو 

بارای کنتارل برخای      شاد و تا     اسات  اسنادی باود  

هاای ذهنای از    اط عات و همچنین دستیابی باا دیادرا   

از محالعاات میادانی و مصااحبا باا      ،نتاالب و وضاعیت آ 

مادیریت   ۀزمینا مدیران و کازشناساان ماارب دز    برخی

بارای   ،سرس .دوشاستفاد  از پرسشناما استفاد   تاالب با

ر بثر ؤم ۀران پنجهای  ای شاخ  برزسی میدانی و مشاهد 

بااا  پااس از آن، .  اسااتشاادتاااالب برزساای   ماادیریت

 ،نهایات دزو مدل متاساوات    و زو  DPSIRهای  شاخ 

 ها بندی شاخ  ها و شناسایی و اولویت وتحلیل داد  تازیا

باا کااز   ها و پیشنهادهای مادیریتی   و زا  حل  شد اناام

 .  استررفتا شد
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 و موقعیت آن در کشور و دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان جازموریان آبخیز ۀحوض .9 شکل

 DPSIRالف( مدل 

کنون دز ایران و دز دیگر کشوزهای  ز آناا کا این مدل تاا

جهان دز زمینۀ محالعات تااالب اساتفاد  نشاد  اسات، دز     

و  شد  ضر، سعی بر آن است تا این مدل معرفیپ وهش حا

کاازریری   اچگونگی کاازبرد آن برزسای شاود. از دالیال با     

ناو   نخسات  ۀدزجا تکنی  متاسوات دز پ وهش حاضر، دز 

 است.بودن مدل دز بحث سناش وضعیت منابع آبی تاالب 

هاا و   تواناایی  ۀمقایسا  رایفراهم آوزدن بستری ب ،همچنین

هاای   هاای ماااوز باا تااالب     تاالبابعاد زقابتی دز مدیریت 

هاای   ، از وی رای شاد   محالعاا  ۀدازای توانایی مشابا منحقا 

ترغی  استفاد  از مدل حاضار   شرایطکا  استمثبت مدل 

باارای اناااام  زا دز زاسااتای موضااوع تحقیاا  فااراهم آوزد.

تحقی  با استفاد  از تکنی  متاسوات ابتدا اهداف ساازمان  

 شاد. ها اساتخراج   تاالبا حفاظت محیط زیست دز ازتبام ب

از اهاداف توساط کازشناساان اهال فان و       یا  هر  ،سرس

پاایین   متوساط و  با سا اولویت باال، نهاد مردمهای  سازمان

هایی کاا دز موفقیات    بعد شاخ  ۀوهلبندی شد. دز  سح 

اساا  تحقیقاات میادانی،     بار  باشدثر ؤمتواند  میسازمان 

هاا و   سامن ناسان، کازش های دیدرا ای و  کتابخانامحالعات 

از زو  دلفاای و  ،بعااد از آنشااد. مااردم محلاای اسااتخراج 

 شارایط هایی کاا   شاخ دهی شدند و  وزنتکنی  لیکرت 

 . سرس،ندشد مشخ  د،نکنمیریری زقابت زا ایااد  شکل

یعنای شاادران،    شاد   برزسی تاالب پنج با زا ها شاخ  این

ت دزک وضاعی  رایچغاخوز، هوزالعظیم، انزلی و هشی ن با 

هاای ماااوز مقایساا     تااالب با  شد  محالعا منابع آبی تاالب

هاای دیگار بار     تاالب جازموزیاان باا تااالب    ۀمقایسبا  شد.

 ،هاا  قاوت  ،هاا  ضاعف  تاوان باا   هایی ثابت می شاخ اسا  

ها بهتر دست یافات، زمیناا زا    تاالب هایو تهدید ها فرصت

هاای   با خودی خود برای اتخااذ زاهکازهاا و خحای مشای    

کا برای سناش وضعیت منابع  سازد، تی هموازتر میمدیری

مسااوی،   تر، تقریبااً  پایینتر،  پایینآبی از هفت طیف بسیاز 

دز  .[18]فراتار اساتفاد  شاد     مساوی، باالتر، فراتر و بسیاز

مادیریتی مناابع آبای تااالب      -زاهباردی   ۀنقشاین مرحلا 

ع، اززیابی تواناایی منااب   رای. حال ببا دست آمدجازموزیان 

 هاا دز  موزد نظر استخراج شد  و ایان شااخ   های  شاخ 

طیف مواف ، خیلی مواف ، خنثای، مخاالف و خیلای     چهاز

 خاازج از ثر ؤما عوامل محیحی  ،مخالف سناش شد. سرس

زیزی زاهبردی تااالب جازموزیاان تعیاین     کنترل دز برناما

و این عوامل نیز بار اساا  چهااز محاوز وزن، میازان      د ش

. بندی شاد  سح اضحراز آنها  ۀدزجفزایش و ، احتمال اثیرمت

زاهبردی بر اساا  عوامال محیحای و مناابع      ۀنقش سرس،

هااای  نقشاااقضاااوت باار اسااا   ،نهایااتدزو د شااترساایم 

 منظااوزاول و دوم بااا  ۀمرحلااماادیریتی دز  -زاهبااردی 

مرحلاا باا    شتها صوزت پذیرفت. ه دستیابی با استرات ی
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از  یا  فصل هر شرح ذیل است کا دز بخش بعد با طوز م

 ۀمرحلا اول: تعیاین اهاداف،    ۀمرحلاند.  شد مراحل تفسیر 

ساوم: شناساایی    ۀمرحلا  ،هاا  دوم: شناسایی منابع و قابلیت

 ۀمرحلها،  توانایی: اززیابی مچهاز ۀمرحل ،ابعاد زقابتی و زقبا

م: سااناش ۀ ششاا: تحلیاال عواماال محیحاای، مرحلاامپانا 

هباردی،  زا ۀنقشا : ترسایم  مهفات  ۀمرحلا تناس  زاهبردی، 

 : قضاوت عوامل محیحی با منابع.تمشه ۀمرحل

 RISPDهای چارچوب مفهومی  . شاخص9جدول 

 شاخص ابعاد اجزای مدل

 نیروی محرکا

 افزایش جمعیت اجتماعی

 تغییرات کازبری ازاضی محیحی زیست

 افزایش سح  زیر کشت اکولوژیکی

 احداث سد اکولوژیکی

 اه دام ۀزوی چرای بی محیحی زیست

 حفر بیش از حد چا  محیحی زیست

 عدم مدیریت منسام سیاسی-اجتماعی

 اقلیم محیحی زیست

 خشکسالی محیحی زیست

 محیحی زیست فشاز

 های سححی و زیرزمینی آب بردازی و کاهش میزان افزایش بهر 

 کوبیدری و متراکم شدن خاک

 زآبری ۀدست حوض اخت ل دز ازتبام باالدست و پایین

 های آب زیرزمینی های وزودی با سفر  کاهش آب

 کاهش حام آب و خش  شدن تاالب زیست محیحی وضعیت

 اثر

 های ریاهی و جانوزی از بین زفتن پوشش کاهش و اکولوژیکی

 زاز های شوز و رستر  شوز  افزایش خاک محیحی زیست

 افزایش زیزرردهای خحرناک محیحی زیست

 بین زفتن منابع دزآمدی بومیان کاهش و از اقتصادی

 شناختی زیبایی های اکولوژی  و بین زفتن ازز  از اکولوژیکی

 تغییر دز اقلیم محلی محیحی زیست

 مهاجرت بومیان منحقا با مناط  دیگر اجتماعی

 افزایش بزهکازی و زوی آوزدن با مشاغل کاذب اجتماعی

 کاهش امید با زندری اجتماعی

 های دولت بدبینی با سیاست فزایش نازضایتی وا اجتماعی

 ها مخرب زیزرردها با دیگرمناط  و استان آثازرستر   محیحی زیست

 های خحرناک افزایش بیمازی اجتماعی

 پاسخ

 بندهای کوچ  با جای سدهای بززگ احداث آب محیحی زیست

 رذازی نهرها سیمان کردن، زوپو  و لولا محیحی زیست

 های نوین آبیازی رستر  استفاد  از سیستم یمحیح زیست

 صرفا با لحان آب ماازی با کشت ریاهان اکولوژیکی

 شد  برای آبیازی آب فاض ب تصفیا استفاد  از محیحی زیست

 ای و زیرپ ستی  رستر  کشت رلخانا اکولوژیکی

 بهای واقعی دز بخش کشاوززی تعیین آب اقتصادی

 ای پوشش ریاهی بومیاحی حفظ و اکولوژیکی

 های حفرشد  دهی چا  سامان محیحی زیست

 ایااد اشتغال دز بخش خدمات و صنایع دستی اقتصادی

 آبریز ۀمشازکت مردمی دز مدیریت حوض اجتماعی
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 ب( روش متاسوات

دیگار کشاوزهای    کناون دز ایاران و   از آناا کا این مدل تا

د  اسات، دز  جهان دز زمینۀ محالعات تااالب اساتفاد  نشا   

و شاد   پ وهش حاضر سعی بر آن است تا این مدل معرفی 

کاازریری   اچگونگی کاازبرد آن برزسای شاود. از دالیال با     

ناو   ۀ نخسات تکنی  متاسوات دز پ وهش حاضر، دز دزجا 

 است.بودن مدل دز بحث سناش وضعیت منابع آبی تاالب 

هاا و   تواناایی  ۀمقایسا  رایفراهم آوزدن بستری ب ،همچنین

هاای   هاای ماااوز باا تااالب     تاالبزقابتی دز مدیریت  ابعاد

هاای   ، از وی رای شاد   محالعاا  ۀدازای توانایی مشابا منحقا 

ترغی  استفاد  از مدل حاضار   شرایطکا  استمثبت مدل 

برای انااام تحقیا  باا     ای موضوع تحقی  فراهم آوزد.برزا 

ابتدا اهداف ساازمان حفاظات    ،استفاد  از تکنی  متاسوات

 ،سارس  شاد. ها اساتخراج   تاالبست دز ازتبام با محیط زی

هاای   از اهداف توسط کازشناسان اهل فن و سازمان ی هر 

بنادی   ساح  پاایین   متوسط و با سا اولویت باال، نهاد مردم

هاایی کاا دز موفقیات ساازمان      بعد شااخ   ۀوهلشد. دز 

تحقیقاات میادانی، محالعاات    براساا    باشد ثر ؤمتواند  می

هاا و ماردم    سامن کازشناساان،   هاای  یدرا دای و  کتابخانا

 باا  هاای یادشاد    شااخ   ،از آن پاس  .دشمحلی استخراج 

دهااای شااادند و   وزنزو  دلفااای و تکنیااا  لیکااارت  

ریااری زقاباات زا ایااااد  شااکل شاارایطهااایی کااا  شاااخ 

 پانج  باا  هاا  شااخ   ایان  شدند. سرس، مشخ  د،نکنمی

یعنای شاادران، چغااخوز، هاوزالعظیم،      شاد   برزسی تاالب

 دزک وضاعیت مناابع آبای تااالب     رایزلی و هشای ن با  ان

 ۀمقایسا باا   شادند. های مااوز مقایسا  تاالببا  شد  محالعا

هاایی   شاخ های دیگر بر اسا   تاالب جازموزیان با تاالب

 هایو تهدیاد  هاا  فرصات  ها، قوت ها، ضعف توان با ثابت می

زمینا زا با خاودی خاود بارای     و ها بهتر دست یافت تاالب

 کارد. های مادیریتی هماوازتر    زاهکازها و خحی مشی اتخاذ

برای سناش وضاعیت مناابع آبای از هفات طیاف بسایاز       

مسااوی، مسااوی، بااالتر، فراتار و      تر، تقریباً پایینتر،  پایین

زاهبردی  ۀنقش. دز این مرحلا [18]بسیازفراتر استفاد  شد 

. باا دسات آماد   مدیریتی منابع آبای تااالب جازموزیاان     -

های ماوزد نظار    شاخ اززیابی توانایی منابع،  یراب سرس،

طیاف موافا ، خیلای     پنج ها دز شاخ این  .استخراج شد

 ،مواف ، خنثی، مخالف و خیلی مخالف سناش شد. سارس 

زیاازی  کنتاارل دز برنامااا خااازج ازثر ؤمااعواماال محیحاای 

و این عوامل نیاز بار   د شزاهبردی تاالب جازموزیان تعیین 

، احتماال افازایش و   ثیرمتا زان اسا  چهاز محاوز وزن، میا  

 ۀنقشا  . پاس از آن، بنادی شاد   ساح  اضاحراز آنهاا    ۀدزج

و د شا زاهبردی بر اسا  عوامل محیحای و مناابع ترسایم    

مادیریتی   -های زاهبردی  نقشاقضاوت بر اسا   ،نهایتدز

ها صاوزت   دستیابی با استرات ی رایاول و دوم ب ۀمرحلدز 

دز بخش بعاد   مرحلا با شرح ذیل است کا شتپذیرفت. ه

اول:  ۀمرحلا اناد.   شاد  تفسیر  آنهااز  ی با طوز مفصل هر 

 ،هاا  دوم: شناساایی مناابع و قابلیات    ۀمرحلا تعیین اهداف، 

م: چهااز  ۀمرحلا  ،سوم: شناسایی ابعاد زقابتی و زقباا  ۀمرحل

م: تحلیال عوامال محیحای،    پانا  ۀمرحلها،  تواناییاززیابی 

م: هفات  ۀمرحلا م: ساناش تناسا  زاهباردی،    شش ۀمرحل

تم: قضاااوت عواماال شااه ۀزاهبااردی، مرحلاا ۀنقشااترساایم 

 محیحی با منابع شرح و تفسیر نتایج.

 نتایج و بحث

هااای  ای شاااخ  و میااانگین زتبااا DPDIRاجاازای ماادل 

محرکا، فشاز، وضعیت، اثر و پاساخ آماد     یمربوم با نیرو

 DPSIRرانا مادل   جپن، کا دز بین اجزای (2)جدول  است

، بخاش فشااز باا    26/4ت با میاانگین  ترتی  بخش وضعی با

و بخش اثر با  18/4، بخش پاسخ با میانگین 24/4میانگین 

محرکا با میاانگین   یبخش نیرو ،نهایتدزو  17/4میانگین 

 یقراز دازند. از عوامل نیارو م اپنهای اول تا  دز زتبا 89/3

 ۀزتبدز  21/4عدم مدیریت منسام با امتیاز  ۀلفؤممحرکا 

اخاات ل دز ازتبااام باالدساات و    ۀفاالؤمتخساات، فشاااز  

تخست، اثر  ۀزتبدز  41/4با امتیاز  آبریز ۀحوضدست  پایین

هااای خحرناااک و افاازایش   بیمااازیافاازایش هااای  لفاااؤم

دز  53/4، 61/4ترتی   بایازهای تبا ام زیزرردهای خحرناک

بندهای کوچ  باا   آباحداث  ۀلفؤمپاسخ  ،اول و دوم ۀزتب

نخسات قاراز    لزتبا دز  71/4 یازتجای سدهای بززگ با ام

 ررفتند.
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 آبریز تاالب جازموریان  ۀحوضها در  اثر و پاسخ ،ای نیروی محرکه، فشار، وضعیت . میانگین رتبه2جدول 

 ها فراوانی رتبه ای رتبهمیانگین 

 متغیرها
اجزای 

 ای رتبهمیانگین  مدل
 خیلی زیاد

(1) 

 زیاد

(4) 

 متوسط

(9) 

 کم

(2) 

 خیلی کم

(9) 

 افزایش جمعیت - - 7 12 11 13/4

 

 

 

 

نیروی 

 محرکا

 تغییرات کازبری ازاضی - 4 8 11 8 73/3

 افزایش سح  زیر کشت - 1 5 14 11 11/4

 احداث سد - 1 6 13 11 16/4

 ها دام ۀزوی بیچرای  5 6 6 9 4 13/3

 حفر بیش از حد چا  1 2 7 11 9 83/3

 عدم مدیریت منسام - 2 7 14 9 * 21/4

 اقلیم 2 1 9 11 8 71/3

 خشکسالی - 2 4 8 16 26/4

 (9شاخص ) های همیانگین مجموع رتب 89/3
 

33/4 16 9 4 1 - 
های سححی و  آب بردازی و کاهش میزان بهر افزایش 

 زیرزمینی
 

 

 فشاز

 کوبیدری و متراکم شدن خاک - 2 8 7 13 13/4

 آبریز ۀحوضدست  ایینپاخت ل دز ازتبام باالدست و  - - 5 8 17 *41/4

 های آب زیرزمینی سفر های وزودی با  آبکاهش  - 1 6 8 15 23/4

 (2های شاخص ) میانگین مجموع رتبه 24/4
 

26/4 18 5 4 3 - 
 کاهش حام آب و خش  شدن تاالب

 

 (9های شاخص )همیانگین مجموع رتب 26/4 وضعیت

 ی ریاهی و جانوزیها پوششکاهش و از بین زفتن  - 3 3 7 17 26/4
 

 

 

 

 

 

 آثاز

 زاز شوز های شوز و رستر   خاکافزایش  3 4 6 7 11 56/3

 افزایش زیزرردهای خحرناک - - 3 8 19 53/4

 بین زفتن منابع دزآمدی بومیان کاهش و از 2 3 5 5 15 93/3

 شناختی زیبایی های اکولوژی  و ازز بین زفتن  از - 5 7 9 9 73/3

 تغییر دز اقلیم محلی - 5 6 6 13 91/3
 های خحرناک بیمازیافزایش  - - 1 11 19 61/4*

 مهاجرت بومیان منحقا با مناط  دیگر - 1 2 9 18 46/4

 افزایش بزهکازی و زوی آوزدن با مشاغل کاذب - 1 8 7 14 13/4

 

 کاهش امید با زندری 1 1 9 6 13 96/3

 های دولت سیاستبینی با بد افزایش نازضایتی و 4 2 7 5 12 63/3

 ها استانمناط  و  مخرب زیزرردها با دیگر آثازرستر   - 2 4 8 16 26/4

  (4های شاخص ) رتبهمیانگین مجموع  17/4
 بندهای کوچ  با جای سدهای بززگ آباحداث  - - - 9 21 71/4*

 

 

 

 پاسخ

 رذازی نهرها لولاسیمان کردن، زوپو  و  - 5 5 8 12 91/3

 های نوین آبیازی سیستمرستر  استفاد  از  - - 3 7 18 23/4

 صرفا با لحان آب ماازی با کشت ریاهان - 3 6 6 15 11/4

 شد  برای آبیازی تصفیااستفاد  از آب فاض ب  - 4 6 7 13 91/3

 ای و زیرپ ستی  رلخانارستر  کشت  2 4 5 7 12 76/3

 دز بخش کشاوززیبهای واقعی  آبتعیین  - 1 7 6 16 23/4

 حفظ و احیای پوشش ریاهی بومی - 1 7 5 17 26/4

 های حفرشد  چا دهی  سامان - 2 2 7 19 43/4

 ایااد اشتغال دز بخش خدمات و صنایع دستی - 3 7 9 11 93/3

 آبریز ۀحوضمشازکت مردمی دز مدیریت  - - 3 7 21 56/4

  (1های شاخص ) همیانگین مجموع رتب 18/4
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فان   و زاهباردی  زیازی  برناما چازچوب دز رام بعدی از

Meta-SWOT تادوین  و استرات ی  مسائل شناسایی برای 

 .شد استفاد  مناس  زاهبردهای

Meta-SWOT، راهبردی ریزی برنامه ابزار یک 

 زهیافات  دو باا  هاا  ساازمان  وهاا   مؤسسا و ها شرکت امروز 

 خاازج  باا  داخال  از و داخل با خازج زاهبردی زیزی برناما

 بساتگی  عامال  این بایادشد   بندی تقسیم. اند زو شد  زوبا

 ک ن و خرد عوامل همچنین و ها قابلیت و منابع آیا کا دازد

 ناوعی  با .[19] خیر یا شوند ررفتا کاز با دز آغاز محیحی

 اجمااع  باا ایان   زاهباردی  زیازی  برناماا  علم پردازان نظریا

 محباوب  و وفا  م هاای  شارکت  و هاا  ساازمان  کا اند زسید 

 دز شاد  اسات   سب  کا ندزا د فردی منحصربا های توانایی

 با خود خ قیت از استفاد  با آنها کنند. باز زا خود جای بازاز

 بار اساا    و اناد  زد  دسات  خاازج  با داخل از زهیافت ی 

 دیگاران  از زا خاود  دزونای،  های توانایی بر اتکا و ها خ قیت

 و وجود آوزد  با زا بازازهایی دیگر، بیان با .اند کرد  متمایز

 و بینش بنابراین، .[21] اند داد  شکل زا خود زقابتی فضای

 و منابع کا است استواز فرض این بر منابع بر مبتنی دیدرا 

 عامال  و مزیات  نخساتین  رارو   و ساازمان  هر های توانایی

 زا بلندمادت  و پایداز برتری و نوعی است آنها متمایزکنندۀ

 ها، توانایی منابع از منظوز .[21] آوزد می زمغانا با آنها برای

 نسابی  مزیات  نوع هر و دانش مثبت، های ها، وی ری دازایی

 آیندۀ ،طشرای بهبود دز و است ررو  ی  اختیاز دز کا است

 اساا   بار  Meta- SWOT . مادل [22] اسات  ثرؤما  آنهاا 

 مناابع  بار  مبتنی دیدرا  نوعی با و خازج با داخل زهیافت

 ماناد:  مای  بااقی  چاالش  ی  البتا .[19] است شکل ررفتا

 از یا   کدام کا دهد تشخی  تواند می شرکت ی  چگونا

 پایدازناد   زقابتی مزیت ایااد با قادز ها و قابلیت منابع این

 بیاان  زا معیااز  چهااز  مسائلا  ایان  حال  ، برای[22] بازنی

 زاهباردی  لحان با قابلیت یا منبع اینکا ی  برای کند. می

 بادون  و تقلیدنشادنی  ،ناادز  بااازز ،  دبایا  ،باشاد  اثربخش

 منابع و بالقوۀ توان توانند می زیر معیاز چهاز باشد. جایگزین

 با کاکنند  تعیین زا موف  زاهبرد ی  خل  برای ها قابلیت

 .(2 شکل) اند مرسوم VRIO شرایط،

 

 (VRIOمنابع ) معیارهای ایجاد یک استراتژی موفق از دیدگاه مبتنی بر .2شکل 

 [9] : بارنینبعم

 زاهبارد  فرایناد  هادایت  برای سازمان ی  ،منظر این از

دز  کند، مراجعا خود دزونی های قابلیت و منابع با دبای خود

 محایط،  دز آمیازی  موفقیات  طوز با دازد انتظاز کا صوزتی

 محایط  واقع کااو   با .برود پیش فزایند  شکلی با خازجی

 زوی موجود داخلی لعوام پیشینۀ لمقاب دز بیرونی همواز 

 هاا  قابلیت و منابع این VRIO معیازهای نتیاا، دهد. دز می

 پویا زاهبردهای تدوین دز بیرونی دیدرا  جذب عوامل با زا

 زویکرد پیشنهادی منظر، این از .[23]کند  می بندی اولویت

 داخلای  -خاازجی  -داخلای  مدل ی  زاهبردی زیزی برناما

 خحای  فراینادی  موفا   یزیز برناما نتیاا، دز است. واقعی

-Metaدز ماادل  .[19]اساات  تکرازشااوند  ولاای نیسات، 

SWOT، ستقلی عوامل مرتبط، با محیط، سازمان با طوز م

از زو   امار  شوند. برای ایان  از عوامل داخلی شناسایی می

PESTEL   چاازچوب بار اساا  عوامال     شاود  میاستفاد .

محیحای و   ادی، اجتمااعی، فناوزاناا، زیسات   صسیاسی، اقت

 PESTLEواژراانی همچاون    انونی اساتواز اسات. عمومااً   ق

این تحلیال بارای شناساایی    . [24]اند  بیانگر همین تحلیل

زو و همچنین خحرات احتمالی رساتر     های پیش فرصت

است؛ دز نتیاا، با ی  کاز سازمانی اقدام ثر ؤمهر ماموعا 

با کاهش خحرات محتمل از سوی ابعاد ناشناختا محایط،  
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اززیاابی محایط، دز    بارای این تحلیل  عموماً .[25] کند می

، [26] پاردازد  میاززیابی زمان حال  ،ابعاد ک ن و همچنین

 ز محیطتغییرات اساسی زا د توانند میچرا کا عوامل ک ن 

با طوز مثال، یا  بنگاا  اقتصاادی     .و ماموعا ایااد کنند

ممکن است تحت تمثیر تادابیر سیاساتی جدیاد و قاوانین     

شد  قاراز ریارد، دز حاالی کاا آن بنگاا        وضع ز تامالیاتی 

 .[27] نداشتا است ها تصمیماین  کازریری بادز  تمثیری

دز نهایت، ایدۀ تناس  زاهبردی نیز با واسحۀ قضااوت  

هاا از اهاداف ساازمانی     ای کا مناابع و قابلیات   دزجا دزبازۀ

ها با طوز  شود. این قضاوت کنند، عملیاتی می پشتیبانی می

هاا و   ها زا بین منابع یاا قابلیات   د فهرستی از زوجخو خودبا

ای دازند.  د کا اهمیت برجستاآوزن عوامل محیحی پدید می

ترین محدودیت مدل این است کا ترکیبات بین یا    جدی

عامل داخلی و خازجی ممکن است با طوز تصاادفی ایاااد   

د. نرونا تمثیر واقعی بر یکدیگر نداشاتا باشا   هیچشود، ولی 

ناپذیر است، ولی  اجتنابریرندران  تصمیم، قضاوت دز ایناا

آیاد. ترکیباات    دز انتهای ی  فرایند ساختازیافتا مای  فقط

هاای عااملی    توان از فهرست حذف کارد و زوج  عامل زا می

شاد  مرتا  کارد. نتیااا،      ادزاکدیگر زا محاب  با اولویت 

های زاهباردی اسات    ای از اولویت شد  بندی فهرست اولویت

 ،هاای پیشاین وابساتا اسات. بناابراین      مۀ اززیاابی کا با ه

هاا و تناسا     و قابلیات  عقوت مناب ،دیدرا  مبتنی بر منابع

قاوت ایان    تنهاایی بار   باا زاهبردی آنها با عوامل محیحای،  

زساد کاا    شود. این امر با نظار مای   بندی می عوامل اولویت

  .[28]داشتا باشد  SWOTوتحلیل  تازیامزیتی اساسی بر 

باا   مدیریتی تاالب جازموریاان  یراهبردیزی ر برنامه

 متاسواتتکنیک  کارگیری هب
 تعیین اهدافاول:  ۀمرحل

رام مهمی برای تسهیل دز اناام این  Meta-SWOTافزاز  نرم

شاد  دز   ازائاا است. دز اداما، بر اسا  مراحل  مدل برداشتا

 افزاز، زاهبرد توسعۀ تاالب جازموزیان ازائا خواهد شد. نرم

تعیاین   ،زیازی متاساوات   برناما مراحل دز رام نخستین

اساناد   باید اهداف تعیین . برایاستاهداف موضوع تحقی  

 کرد  زا محالعا 1414انداز  چشمو منحب  با سند  فرادست

دز  .یمکنا افازاز   نرمشد  دز سند زا وازد  بینی پیشو اهداف 

بنادی   اولویتبا  ،سرس اهداف زا برشمرد و دبایاین مرحلا 

از کازشناسان خواستا شد با توجا باا  اهداف پرداخت. این 

شد  آنها زا دز سا ساح    شناساییاهمیت هری  از اهداف 

ایاان نااوع بناادی کننااد.  اولویاات( باااال، متوسااط و پااایین)

دز اساتفاد  از زو  دلفای باشاد.     تواند باا  میبندی  اولویت

داد  اولویت آنهاا زا نشاان    ۀدزج بر اسا  اهداف 3 جدول

 و اهمیات میازان هار یا ،     پاس از تادوین   کا ؛شد  است

 .  شد Meta-swotافزاز  نرماط عات وازد 

 ها تاالبمدیریت منابع آبی  برایشده  تعییناهداف . 9 جدول

 هدف اولویت

 ررداندن با حالت اولیا و احیا اختصاص میزان آب مناس  و ترغی  با باز اولویت باال

 های کشوز تاالبازی تفریحی و اقتصادی تضمین پاید اولویت باال

 ها تاالببردازی خردمندانا از  بهر ها( با منظوز  سیاستتضمین ازتبام بین زاهبردها و برناما عمل) اولویت باال

 های مهاجر روناهای فرامرزی، منابع آبی مشترک و  تاالبها شامل  تاالباطمینان از حفاظت  اولویت متوسط

 نان از انحبا  مدیریت تاالب با تغییر اقلیماطمی اولویت متوسط

 

 ها  قابلیتگام دوم: شناسایی منابع و 

موفقیت ساازمان شناساایی    برایدز این مرحلا عوامل کلیدی 

هاا پرداخات.    باید با شناسایی منابع و توانایی ،اند. دز واقع شد 

وزن و اهمیات یکساانی    هاا و مناابع   تواناییاز سویی چون این 

بنادی کارد و ماماوع اوزان تخصای       وزناید آنها زا ، بنددازن

از بنادی ایان عوامال     وزن بارای باشد.  111شد  باید عدد  داد 

دز پ وهش حاضر از تحلیال   . بنابراین،شد استفاد  دلفی  زو 

 ثرؤما عوامال   ۀدهند نشان 3 مراتبی استفاد  شد و شکل سلسلا

 شاکل  ،همچنین .مدیریت منابع آب تاالب جازموزیان است بر

های ماوزد نظار بارای اززیاابی      شاخ  ۀدهند نشاندز واقع  4

کاا توساط    است ها از شاخ  ی تاالب بود  و میزان وزن هر 

توجا باا   . با نهاد داد  شد  است مردمهای  کازشنا  و سازمان

دز پ وهش حاضار   ،اینکا با مدل متاسوات زیاد کاز نشد  است

اناام اززیابی آوزد   ۀحلمر با مرحلاسعی بر این بود  کا تصویر 

دهای شاد     وزنمراتبای   سلسالا دهی تحلیل  وزنشود. محاب  

 است.  



 9911، زمستان 4، شمارۀ 7اکوهیدرولوژی، دورۀ  9808

 
 متاسواتافزار  نرممدیریت منابع تاالب جازموریان در محیط ر ب ثرؤمعوامل  .9 شکل

 و رقباشناسایی ابعاد رقابتی گام سوم: 

. دز راام  ا شاد دز رام بعد با شناسایی ابعاد زقاابتی پرداختا  

بع و و بعدی کاا ساب  ایاااد تماایز و تفااوت مناا      پیشین د

و این جملا زا  ختباید شنا زا شوند می های شناسایی توانایی

زیزی منابع آبی تاالب  برنامادز مسیر مدیریت و : « کامل کرد

«. دکار ت بزقا........جازموزیان، باید دز رام نخست بر سر........ و

اقتصاادی و   راا   اجتمااعی، د یا فواتعداد رردشگران، مزایا و 

عوامل زقابت مقاصد مدیریتی مناابع آبای    البتا اکولوژیکی از

ریاری زا   اناداز  واحاد   دبایا  ،تاالب جازموزیان است. دز اداما

تعیین کرد. دز این تحقیا  وضاعیت مناابع آبای باا عناوان       

بایاد وضاعیت زقباا از نظار      ،همچنین .م ک موزد نظر است

مشخ  شاود.   شد  لعامحا نسبت با تاالب وضعیت مدیریتی

زا باا زقباا    شاد   محالعاا   ۀمحادود  هاای  تواناایی  دبای ،سرس

اناام ایان قیاا  از پانج ساح       رایب بنابراین،مقایسا کرد. 

 فراتار  بسایاز  برابار، فراتار و   تار، تقریبااً   پاایین تر،  بسیازپایین

وضاعیت   ۀمقایسا  دهنادۀ  نشاان  4 جادول شود.  استفاد  می

ود از نظار عوامال دز مادیریت    تاالب جازموزیان با زقبای خا 

   .منابع آبی تاالب جازموزیان است

 تاالب جازموریان با رقبای خود از نظر مدیریت منابع آبی  ۀمقایس .4 جدول

 شادگان هشیالن انزلی چغاخور هورالعظیم
مدیریت منابع آبی تاالب ر بثر ؤمعوامل 

 جازموریان

 یر کازبری ازاضیتغی تر پایین فراتر فراتر تقریباً مساوی فراتر

 جمعیت تقریباً مساوی فراتر فراتر تر پایین بسیاز فراتر

 افزایش سح  زیر کشت فراتر تقریباً مساوی تقریباً مساوی تقریباً مساوی فراتر

 احداث سد فراتر تقریباً مساوی فراتر بسیاز فراتر مساوی

 زویا دام بیچرای  راترف تقریباً مساوی تقریباً مساوی مساوی تقریباً تقریباً مساوی

 حد چا  بیش از حفر تر پایین تر پایین تر پایینبسیاز  فراتر سیازب تر پایین

 اقلیم تر پایین بسیاز تقریباً مساوی تقریباً مساوی فراتر تقریباً مساوی

 وضعیت معیشت بومیان منحقا بسیاز فراتر بسیاز فراتر فراتر تر پایین فراتر

 مدیریت یکرازچا تر پایین فراتر بسیاز تر پایین مساوی باًتقری تر پایینبسیاز 

 های وزودی با تاالب آبکاهش  تر پایینبسیاز  تر پایین بسیاز فراتر تر پایین بسیاز تقریباً مساوی
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ابعااد زقاابتی باا     باید میزان ازتبام هر ی  از ،دز اداما

بتی زقاا  ۀنقشپایان این مرحلا  ها زا تعیین کرد و دز توانایی

این نقشا بیانگر وضاعیت زقباا    ،واقع ساختا خواهد شد. دز

 شکلدز واقع، هدف موزد محالعا است.  نسبت با سازمان و

کاا   طاوز  نقام مثبات زقباسات. هماان    موقعیت و بیانگر 5

تاااالب جازموزیااان از لحااان عواماال   ،شااود مشاااهد  ماای

تااری نسابت بااا   فرهنگای دز وضااعیت پاایین   –اجتمااعی  

های چغاخوز  قراز دازد و از تاالب انزلی و ندراهای شا تاالب

اقلیمای و   آثااز  و هشی ن هم وضعیت بهتری دازد. از نظار 

 و فقاط  باود   تر پایین، انزلی های شادران مدیریتی از تاالب

 اساا ،  هماین  هایی مانند چغاخوز باالتر است. بر الباز تا

 هار  تفکی  با زقبا از هر ی  زقابتی مزیت بیانگر 5 جدول

 .است امتیاز و ماموع صوزت با و زقابتی ابعاد از ی 

 
 تاالب جازموریان  آبی رقابتی استراتژی مدیریتی منابع ۀنقش .4 شکل

  مزیت رقابتی هریک از رقبای اصلی تاالب جازموریان در مدیریت منابع آبیوزن . 1 جدول 

 

 امتیاز مجموع مدیریتی –اقلیمی ثیرات أت فرهنگی –اجتماعی 

 شده نرمال مطلق شده نرمال مطلق شده نرمال مطلق شده نرمال لقمط

 5 5 34/2 71/6 19/1 94/2 24/1 76/3 شادران

 2 2 82/1 19/5 192/1 47/2 91/1 72/2 هشی ن

 1 1 74/1 91/4 13/1 77/2 71/1 13/2 چغاخوز

 4 4 18/2 91/5 11/1 96/2 97/1 95/2 انزلی

 3 3 11/2 77/5 84/1 26/2 16/1 51/3 هوزالعظیم

 

بر اساا  تواوری    و قابلیت ها ارزیابی توانایی چهارم:گام 

 مبتنی بر منابع

 هاا  قابلیت و منابع ،منابع بر مبتنی تئوزی اسا  بر رام این دز

 ی  دز جایگزینی و غیرقابل تقلیدناپذیری ،میابیک اسا  بر

 خیلی مخالفم، خنثی، ،موافقم ،موافقم تایی )خیلی پنج طیف

کاا   طوز . همان(6 ررفت )جدولقراز  سناش موزد فم(مخال

 مرحلاا  ایان  دز بودن باازز  معیاز ،شد  بود بیان هم تر پیش

زا  ها قابلیت منابع و بودن باازز  زمانی زیرا ،دشو نمی اززیابی

 ریرناد.  قراز خازجی عوامل دز مقایسا با کا سناید توان می

عباازاتی   ابا  میازان موافقات   نظار  از کازشناساان  هاای  پاسخ

 بود: همرا  زیر موازد همچون

 نیساتند   کااز  ایان  انااام  باا  قادز ما زقبای: یبیاکم

 و نیستند  قابلیت این تقلید با قادز ما زقبای: تقلیدپذیری

 مشای  خاط  ۀواسح با عوامل این جایگزین: ما از غیرقابل

 ساوم  الؤسا  مرحلاا  ایان  دز باریم   می بهر  خود جبران

باا   5 از هماین زو شاکل  . شاد  خواهد اد دپاسخ  پ وهش

ها بر اسا  دیدرا  مبتنی بر منابع  تواناییاززیابی منابع و 

 اختصاص دازد.
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 ها براسا  دیدگاه مبتنی برمنابع منابع و توانایی. 1جدول 

 ها تواناییمنابع و  باارزش بودن تقلیدشدنی یافتگی سازمان

 تغییر کازبری ازاضی مواف  خیلی مواف  مواف 

 جمعیت مخالف نظری ندازم ازمنظری ند

 افزایش سح  زیر کشت مواف  مخالف نظری ندازم

 احداث سد خیلی مواف  نظری ندازم مواف 

 دام ۀزوی بیچرای  خیلی مواف  خیلی مواف  خیلی مواف 

 بیش ازحد چا  حفر مخالف نظری ندازم نظری ندازم

 اقلیم مواف  مواف  خیلی مواف 

 عیت معیشت بومیان منحقاوض مواف  مخالف مواف 

 مدیریت یکرازچا خیلی مخالف خیلی مواف  خیلی مواف 

 های وزودی با تاالب آبکاهش  نظری ندازم مخالف مواف 

 

 
  منابع ها بر اسا  دیدگاه مبتنی بر ارزیابی منابع وتوانایی .1 شکل

 پستلتحلیل : پنجمگام 

 قاادز  شد  محالعا محدودۀ و سازمان کا زا عواملی باید ،اداما دز

 بارای  ،طرفای  از و نیسات  مساتقیم  صاوزت  باا  آن کنترل با

 یان ا اب. کرد تعیین زا است حیاتی و ضروزی ماموعا موفقیت

 بیاانگر  7 جدول. شود می استفاد  PESTEL تحلیل از منظوز،

 اسمی ررو  پنج دز عوامل این وزن ،همچنین است. عوامل این

 تعیین اهمیت کمبسیاز  و اهمیت کم متوسط، مهم، مهم، بسیاز

 دز موفقیت عوامل این تمثیر میزان باید تمثیر ستون دز .دشو می

 دزجاۀ  بایاد  احتمال افارایش،  ستون دز .کرد تعیین زا سازمان

 کارد  تعیین زا زیزی برناما دوزۀ طی عوامل این افزایش احتمال

 این عفز بودن اضحرازی باید میزان ضروزت، دزجۀ ستون دز و

 .کرد برزسی زا سازمان توسط، موزد
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  ریزی راهبردی تاالب جازموریان برنامهکنترل در  خارج از ثرؤمعوامل محیطی  .7 جدول

 اضطرار ۀدرج احتمال افزایش تاثیر وزن عامل

 فوزاً بسیاز باال قوی بسیاز بسیاز مهم باز  سالیانا

 فوزیت عدم پایین بسیاز متوسط العاد  مهم فو  نرخ توزم

 خیلی زود باال قوی بسیاز مهم خشکسالی

 زود متوسط ضعیف عدم اهمیت خاک نامناس 

 عدم فوزیت باال بسیاز متوسط مهم بسیاز های جمعیتی بر اثر مهاجرت از زوستا با شهر نوسان

 فوزا باال بسیاز قوی مهم بسیاز المللی بینزوابط داخلی و 

 

 راهبردیسنجش تناسب : ششمگام 

 رساتر  مادل   با دنباال توساعا و   آناا کا مدل حاضر از

SWOT سعی برای ترکی  آن با ی  ابزاز پشتیبان  و است

معیاز تناسا  زاهباردی عااملی بارای      ،ریری است تصمیم

 ،بایاد از نظار دوز شاود    دستیابی با این امار اسات. آنچاا   

پاذیر عوامال خاازجی باا      انعحااف بنادی خشا  و    تقسیم

 هاا  ضاعف  و هاا  قوت امل داخلی باو عو هاتهدید ها و فرصت

پشاتیبانی و  ثیر متا است. دز راام بعاد باا اززیاابی میازان      

ی یاا هماان   ها دز عوامل محیحا  توانایی پذیری منابع و ثیرمت

مقایساات  کاا  از آناا . شد  است تناس  زاهبردی پرداختا

ریارد، چناد    دز بار مای   دودویی این عوامل حام زیادی زا

 (.8 جدولشود ) موزد از آن بیان می

 هاا زا بار   توانایی رذازی منابع وریثتممیزان  باید ،سرس

مقایساات دودویای ایان     کاا  از آنااا  اهداف زا تعیین کرد.

ریرد، چند موزد از آن بیان  دز بر می عوامل حام زیادی زا

 (.9شود )جدول  می

  تناسب راهبردی. 0جدول 

 عوامل محیطی
 بسیار

 قوی
 قوی

 تا

 حدودی
 ضعیف

 بسیار

 ضعیف

سطوح 

 خشکسالی بارش سالیانه مقایسه
های جمعیتی بر  نوسان

 اثر مهاجرت

 تغییر کازبری ازاضی قوی حدودی تا ضعیف

منابع و توانایی 

 ها

 احداث سد قوی قوی بسیاز قوی بسیاز

 جمعیت قوی بسیاز قوی ضعیف

 مدیریت یکرازچا قوی بسیاز قوی بسیاز حدودی تا

  ها با اهداف بع و تواناییتناسب منا. 1جدول 

 عوامل محیطی

ار
سی
ب

 
ی
قو
 

ی
قو
 

 تا
ی
ود
حد

 

ف
عی
ض

 

ار
سی
ب

 
ف
عی
ض

سه 
قای
ح م
طو
س

 

میزان آب مناسب 

 و ترغیب به باز

گرداندن به حالت 

 اولیه و احیا

تضمین پایداری 

تفریحی و 

 ها تاالباقتصادی 

تضمین ارتباط 

بین راهبردها 

 و برنامه عمل

 یر کازبری ازاضیتغی قوی بسیاز قوی قوی

 ها تواناییمنابع و 
 احداث سد قوی بسیاز قوی قوی بسیاز

 جمعیت قوی حدودی تا ضعیف

 مدیریت یکرازچا قوی قوی قوی

 

 استراتژیک ۀنقشتم: فگام ه

قبال، اقادام باا     ۀمرحلدز  مقایسات و ها تصمیمبا  توجابا 

 هاا باا زنا     توانایی شود. منابع و میزاهبردی  ۀنقشترسیم 

ای و عوامل ک ن محیحی با زن  نازنای نشان داد   فیروز 

، هساتند  شد  است. آنهایی کا باا سامت زاسات متمایال    

ل جاایگزین  با بااازز ، ناادز، تقلیدنشادنی و غیار قا     نسبتاً
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دازند. و آن دستا از عواملی کاا   تناس  زاهبردی هستند و

بااالیی از تناسا     ۀدزجا  با سامت بااال متمایال هساتند،    

تناس  آنهاا باا    ۀدزجها بیانگر  حباب ۀانداز. ندداز زاهبردی

 ۀدزجا حباب عوامال کا ن محیحای بیاانگر      ۀاندازاهداف؛ 

هاا   حبابدستا از  برای هر دو ،اضحراز آنهاست. با طوز کل

هاا و همچنااین عوامال کاا ن    تواناایی  منااابع و کاا بیاانگر  

محیحی است، قرازریری دز موقعیت بااال و سامت زاسات    

 میزان امتیاز و نمر  است. رین تیشببیانگر 

 
  وضعیت منابع آبی تاالب جازموریانراهبردی مدیریتی  ۀنقش .1 شکل

، خشکسااالی بااا عنااوان 6 واقااع باار اسااا  شااکل دز

توساعا و مادیریت    بارای  ترین مانع کا ن محیحای   بززگ

شود و با توجا باا   بع آبی تاالب جازموزیان محسوب میمنا

جا است. عوامل کا ن محیحای   حباب آن نیازمند تو ۀانداز

المللای کشاوز،    باین مانند باز  ساالیانا، زواباط داخلای و    

های جمعیتی، افزایش نرخ توزم و خاک نامناس  دز  نوسان

اقادام قاراز دازد. دز باین     بعادی از لحاان ضاروزت و    ۀزتب

مادیریت مناابع آبای تااالب جازموزیاان،       برایثر ؤمعوامل 

 ۀهما صدز  د چا  و دزبیش از ح حفر ،احداث سد، جمعیت

تناس  زاهبردی برخوزداز ترین یشبتغییر کازبری ازاضی از 

تار، ناادزتر،    یعنای باا نسابت ساایر عوامال بااازز        .است

باید با  ،زو اینتر است. از  تر و غیرقابل جایگزین تقلیدنشدنی

هاا و   دام ۀزویا  ای کرد، اما چارای بای   این عوامل توجا وی  

دز صادز اقادامات    دباییکرازچا همچنین، اقلیم و مدیریت 

 اجرایی قراز ریرد. 

 م: قضاوت عوامل محیطی با منابع هشت ۀمرحل

برای تدوین زاهکازهای پایاانی بایاد باا قضااوت دز ماوزد      

 میزان و امکان ترکیا  عوامال مهام محیحای باا مناابع و      

باید تعیاین کارد کاا آیاا      ،دیگر بیانها پرداخت. با  توانایی

دز تدوین اساترات ی زاهگشاا    ا یکدیگرترکی  این عوامل ب

 ،ایان اساا    چا اولویتی بایاد قرازریرناد. بار    دز و هستند

توان زاهبردهای مدیریت تاالب جازموزیان زا با ترتیا    می

تارین اقادامات    از مهم بنابراین،. (7)شکل  اولویت، قراز داد

 .توان با موازد زیر اشاز  کرد دز این زاستا می

د حفااظتی   بومی با زویکار  زیستیریت ابتدا با اعمال مد

ینادهای  افربا همرا  دخیل کردن جوامع بومی منحقاا دز  

مدیریتی و مقابلا  ۀشیوتواند با عنوان بهترین  مدیریتی می

ی ا روناکا با د شوهای آبی محرح  ها و بحران با خشکسالی

ریاارد.  .. زا دز باار ماای.چااون احااداث سااد و هممااوازدی 

زیازی منساام و مشاازکت و     ماا برناباا داشاتن    ،همچنین

 توان نرخ توزم زا کنترل کرد.  همکازی مردم می
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 احیای تاالب جازموریان حفظ و برای. راهبردهای اساسی 7 شکل

   یریگ جهینت

زیازی زاهباردی    برناماا  متاساوات افازاز   نرماستفاد  از نتایج 

زیازی   نتاایج برناماا   فضایی تاالب جازموزیان اتخااذ شاد. دز  

زاهباردی   ۀبا نقشتوجا ضایی تاالب جازموزیان با زاهبردی ف

این موضوع است کاا وضاعیت   ید ؤمزقبای تاالب جازموزیان 

 –منابع آبای تااالب جازموزیاان از لحاان عوامال اجتمااعی       

 انهای شاادر  تاالبتری نسبت با  پایینفرهنگی دز وضعیت 

هاای چغااخوز و هشای ن هام      انزلی قاراز دازد و از تااالب   و

اقلیمای و مادیریتی از   رات یثتام  تری دازد. از نظروضعیت به

هاایی   تااالب و فقط از  بود  تر پایینهای شادران، انزلی  تاالب

 -با برزسی عوامل اجتماعی ،سرس .مانند چغاخوز باالتر است

)عواماال  ماادیریتی و تحلیاال پسااتل –فرهنگاای و اقلیماای 

کا خشکساالی باا عناوان     با دست آمدمحیحی( این نتیاا 

توسعا و مدیریت مناابع   برایترین مانع ک ن محیحی  بززگ

( 2/3، 2و مختصاات )  5حباب  ۀبا انداز آبی تاالب جازموزیان

نیااز  توجا  با ،حباب آن ۀاندازشود و با توجا با  میمحسوب 

 ۀباا اناداز   . عوامل ک ن محیحای مانناد بااز  ساالیانا    دازد

 یالمللاا بااینزوابااط داخلاای و  ،(1، 4)و مختصااات  5حباااب 

هاای   نوساان  ،(1/2، 4)و مختصاات   2حبااب   ۀکشوز با انداز

افزایش نرخ  ،(2/2، 4)و مختصات  3حباب  ۀبا انداز جمعیتی

با  و خاک نامناس  (5، 3)و مختصات  2حباب  ۀبا انداز توزم

بعدی از لحاان   ۀزتبدز  (3/1، 8)و مختصات  3حباب  ۀانداز

مادیریت   برایثر ؤمد. دز بین عوامل ناقدام قراز داز ضروزت و

 4/4حبااب   ۀبا اناداز  منابع آبی تاالب جازموزیان، احداث سد

باا   بایش از حاد چاا     ، جمعیت، حفر(3/1، 5/6)و مختصات 

 ا،هما صادز   و دز (3/1، 3/8)و مختصاات   صفرحباب  ۀانداز

، 8/9)و مختصاات   5/6حبااب   ۀبا اناداز  تغییر کازبری ازاضی

. یعنای باا نسابت    دنا زا دازترین تناس  زاهبردی یشب  (3/1

تار و غیرقابال    تقلیدنشادنی تار، ناادزتر،    سایر عوامل بااازز  

ای  وی  باید با این عوامل توجا  ،زو این. از هستندتر  جایگزین

و مختصاات   3حبااب   ۀبا اناداز  ها م دا ۀزوی بیکرد، اما چرای 

و  صاافرحباااب  ۀبااا انااداز  و همچنااین، اقلاایم ( 2/1، 5/6)

حبااب   ۀباا اناداز   دیریت یکرازچاا و ما  (4/1، 1/1)مختصات 

دز صدز اقدامات اجرایی قاراز   دبای (3/1، 2)و مختصات  صفر

باومی باا زویکارد     زیسات د. پس ابتدا با اعمال مادیریت  نریر

حفاظتی با همرا  دخیال کاردن جواماع باومی منحقاا دز      

 ۀشاایوتوانااد بااا عنااوان بهتاارین  ماایماادیریتی یناادهای افر

هاای آبای محارح     بحاران ها و  خشکسالیمدیریتی و مقابلا با 

.. زا دز بار  .چون احداث ساد و همموازدی ی ا روناکا با د شو

منسام و مشازکت زیزی  با داشتن برناما ،. همچنینریرد می

رفتنای   توان نرخ تاوزم زا کنتارل کارد.    و همکازی مردم می

هاا انااام    تااالب دزماوزد   است کا تحقیقی با زو  متاسوات

نتایای کا با نتاایج تحقیا     بنابراین .وجود ندازد ،شد  باشد

 ،وجاود نادازد. باا ایان وجاود      ،همروشانی داشتا باشد حاضر

ثیر متا  تا حدی از نظر [29]نتایج تحقی  زکرایس و همکازان 

هاای انساانی مانناد کشااوززی و      فعالیات هایی مانند  محرک

تواند همخاوانی   می ها با نتایج تحقی  حاضر تاالبتوزیسم بر 

تااالب   ۀزمینا  کا دز  نتایج تحقیقاتی ۀمقایس دز داشتا باشد.
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و  تاوان باا تحقیا  جهاانی شاکی       مای  ،اناام شاد  اسات  

هاای   اکوسیساتم پذیری  آسی  اشاز  کرد کا [31] همکازان

تاالب چغااخوز   زاهکازهای مدیریتی دز ۀازائتاالبی با منظوز 

زوابط انساان و محایط    دز تحقی  خود آنها. زا برزسی کردند

 ،و سارس  نددکردو مقیا  خرد و ک ن اززیابی  دز زازیست 

تااالب چغااخوز    ۀترین عوامال تهدیدکنناد   با شناسایی مهم

دز  .ناد ازائاا داد زاهکاز  هان   کاهش آ کنترل و برایو  پرداختند

زاهکازهاای   ۀازائا نیاز هادف   یادشاد   تحقی   صوزتی کا دز

 ،ناد دازهمروشاانی   دو تحقی  دز این بخاش  اشد،مدیریتی ب

تحقیا  حاضار جوانا      ،اتخااذ زاهکازهاا   برزسای و  ی دزول

زاهکازها باا صاوزت مادیریت    نظر قراز داد  و  مختلف زا مد

 ند.هستجامع 

زیزی زاهبردی فضایی تاالب جازموزیان  نتایج برناما دز

یاد  ؤمزاهبردی زقبای تااالب جازموزیاان    ۀبا نقشتوجا با 

زیاان  منابع آبی تااالب جازمو  این موضوع است کا وضعیت

شود از لحاان عوامال   میمشاهد   4 طوز کا دز شکل همان

تااری نسابت بااا   پاایین فرهنگای دز وضااعیت   –اجتمااعی  

های چغاخوز  قراز دازد و از تاالب انزلی و نهای شادرا تاالب

اقلیمای و   آثااز  و هشی ن هم وضعیت بهتری دازد. از نظار 

از  تار و فقاط   پاایین انزلی  و های شادران مدیریتی از تاالب

باا برزسای    ،سارس  .هایی مانند چغاخوز بااالتر اسات   تاالب

تحلیال   مادیریتی و  –فرهنگی و اقلیمی  -عوامل اجتماعی

کاا   باا دسات آماد   )عوامل محیحای( ایان نتیااا     پستل

 بارای ترین مانع کا ن محیحای    خشکسالی با عنوان بززگ

بع آبای تااالب جازموزیاان محساوب     توسعا و مدیریت منا

. نیااز دازد توجاا   ، باا حباب آن ۀاندازا با شود و با توج می

عوامل ک ن محیحی مانند باز  سالیانا، زواباط داخلای و   

های جمعیتی، افزایش نرخ تاوزم و   نوسانالمللی کشوز،  بین

اقدام قراز  بعدی از لحان ضروزت و ۀزتبخاک نامناس  دز 

االب مدیریت مناابع آبای تا    برایثر ؤمد. دز بین عوامل نداز

بیش از حاد چاا  و    ، حفران، احداث سد، جمعیتجازموزی

تناساا  ترین یشااب تغییاار کااازبری ازاضاای ۀهمااصاادز  دز

تار،   ازز . یعنی با نسبت سایر عوامال باا  دنزا داززاهبردی 

. از هساتند تار   جاایگزین تار و غیرقابال    تقلیدنشدنینادزتر، 

ای کارد، اماا چارای     باید با این عوامل توجاا ویا     ،زو این

دز  دبای ۀیکرازچها و همچنین، اقلیم و مدیریت  دام ۀزوی بی

د. پاس ابتادا باا اعماال     نا صدز اقادامات اجرایای قاراز ریر   

بومی با زویکرد حفاظتی باا همارا  دخیال     زیستمدیریت 

تواند  میمدیریتی یندهای افرکردن جوامع بومی منحقا دز 

هاا و   خشکسالیمدیریتی و مقابلا با  ۀشیوبا عنوان بهترین 

ماوازدی   کاا  یا روناا کاا باا   د شاو آبی محرح  های بحران

باا   ،ریارد. همچناین   مای .. زا دز بار  .چون احداث سد وهم

زیزی منسام و مشاازکت و همکاازی ماردم     برناماداشتن 

توان نرخ توزم زا کنترل کرد. با توجاا باا اینکاا عامال      می

باا   ترین عامل محیحی اسات؛ الزم اسات   خشکسالی بززگ

بینای   ها و پایش و پیش ی ریولی، شناخت خشکسا ۀمحالع

 آب دز ایان  تار  ینا زا برای مدیریت بهتار و مناسا   آن، زم

 دشت فراهم آوزد.   
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