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(تاریخ دریافت1311/33/22 ،؛ تاریخ تصویب)1311/30/31 ،

چکیده
قابلیتها و مزایای مدل استراتژیک متاسوات در قالب نرمافزار مربوطه در پژوهش حاضرر بررای برنامرهریرزی تراالب معرفری
میشود .متاسوات بر مبنای تئوری مبتنی بر منابع است .بر اساس این تئوری ،منابع و قابلیتهای منحصرربهفررد ،عامرا ایرلی
مزیت رقابتی مستمر و پایدار را شکا میدهند .بر این اساس ،تاالبها میتوانند برا برنامرهریرزی ایرولی و شرنامت منرابع و
قابلیتهای باارزش ،تقلیدناپذیر ،کمیاب و غیرقابا جایگزین نسبت به رقبا ،مزیتهای رقابتی پایدار مود را شناسایی کننرد .در
پژوهش حاضر ابتدا اهداف سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با تاالبها استخراج شد .سپس ،هر یک از اهداف توسرط
کارشناسان اها فن اولویتبندی شدند .پس از آن ،شامصهای راهبردی تاالب با موفقیت استخراج شد و برا تکنیرک لیکررت
وزندهی شده و شامصهایی برای ارزیابی ،مشخص شد و نقشۀ راهبردی _ مدیریتی منابع آبی تاالب جازموریران بره دسرت
آمد .سپس ،ارزیابی توانایی منابع ،شامصهای مورد نظر استخراج و عواما محیطری مرؤثر برر برنامرهریرزی راهبرردی تراالب
جازموریان تعیین شده و نقشۀ راهبردی بر اساس عواما محیطی و منابع ترسیم شد .درنهایت ،قضاوت برر اسراس نقشرههرای
راهبردی _ مدیریتی به دلیا دستیابی به راهبردها یورت پذیرفت .یافتههای تحقیق مؤید این موضوع است که اعمال مردیریت
زیستبومی با رویکرد حفاظتی به همراه دمیا کردن جوامع محلی منطقه در فرایندهای مدیریتی مریتوانرد بره عنروان بهتررین
شیوۀ مدیریتی و مقابله با مشکسالیها و بحرانهای آبی مطرح شود ،که به گونهای مرواردی همچرون احرداس سرد برا انردازۀ
حباب  4/4و مختصات  ،1/3 ،6/5جمعیت با اندازۀ حباب  6و مختصات ،3/3 ،0/3حفر بیش از حرد اراه برا انردازۀ حبراب و
مختصات  3/3 ،0/3و در یدر همه ،تغییر کاربری اراضی با اندازۀ حباب  6/5و مختصات  1/3،1/0بیشترین تناسرب راهبرردی
را داشته باشد.
کلیدواژگان :احیای تاالب ،حوضۀ آبریز ،مدل راهبردی – فضایی ،نظریۀ مبتنی بر منابع.

 نویسندۀ مسئول

Email: ra_mahdavi2000@hormozgan.ac.ir

9872

مقدمه
تاالبها یکی از اکوسیستمهاای ساازند ای هساتند کاا از
زیستگا های متنوع و تنوع زیستی پشتیبانی میکنند و باا
دلیل داشتن کاالها و خدمات مختلف اکوسیساتم شاناختا
میشوند [ .]1آنها همچنین نواحی انتقالی بین محیطهاای
خشکی و آبی محسوب میشوند و با عنوان منابع ،جاذبها
و مبدل ماواد شایمیایی ،زیساتی و ژنتیا ازز زیاادی
دازند [ .]2از سویی ،با توجا با ماهیت باز بودن این مناابع،
مسئلۀ تنظیم و موازد برداشت غیر قانونی افزایش ماییاباد
[ .]3دز تاالبها موجودات مختلفی فعالیت دازند کا ساب
آزادسازی دیاکسید کربن مایشاوند مانناد فعالیاتهاای
میکروبی کا باعث تولید مقداز زیاادی کاربن دیاکساید و
متان میشوند کا دز هوا انتشاز مییاباد [ .]4تااالبهاا باا
عنوان مناابع آب دز فا ت خشا ایاران جایگاا ویا ای
دازند .آب مهمترین عامل دز حفظ و نگهدازی تاالبهاست.
تاالبها با ذخیرۀ آب و تنوع زیستی زیاد ،منبع تاممین آب
و غذا و سایر استفاد ها برای مردم ،باوی حاشایانشاینان
آن هستند .تخلیۀ فاض ب صنعتی تصفیانشد و فاضا ب
خانگی دز تااالب عامال مهمای اسات کاا ساب تخریا
اکوسیستم تاالبها میشود [ .]5خاک تااالبهاا باا دلیال
ماهیت بیهوازی موج جاباجایی کربن دز خاک میشاود
و شرایط تثبیت کربن زا فراهم میکناد [ .]6همچناین ،باا
استفاد از خصوصایات خااک تااالب مایتاوان باا ساح
حاصلخیزی آن و حل مشک ت مدیریت زمین دز منحقاا
کم کرد [ .]7همچنین ،نهادها و ساازمانهاای دولتای و
خصوصی با آب تاالب باا طاوز مساتقیم و غیار مساتقیم
وابستااند .محیط زیست و لزوم حفاظت از آن دز دهاهاای
اخیر موزد توجا جدی کلیۀ افاراد و مااامع باینالمللای و
جهانی قاراز ررفتاا اسات .توساعۀ بایزویاۀ فعالیاتهاای
اقتصادی انسان از ی سو و اتکای بایواساحا و وابساتگی
معیشتی قشر کثیاری از جمعیات زو باا زشاد جهاان باا
طبیعاات از سااوی دیگاار ،زوزبااازوز از تنااوع طبیعاای
اکوسیستمهاا و زیساتگا هاا مایکاهاد و محادودیتهاای
بیشتری زا برای زندری و بقای حیات وحش فراهم میکند.
دز نتیاااا ،اجاارای برناماااهااای حفاااظتی از روناااهااا و
اکوسیستمها فقط باا نقاام مشخصای محادود شاد کاا
امااروز تحاات عنااوان «مناااط حفاظااتشااد » شااناختا
ماایشااوند [« .]8برنامااازیاازی و ماادیریت زاهبااردی» از
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مهمترین ازکان سیستمهای مدیریت دز ی سازمان است؛
ماادیریت زاهبااردی هناار و علاام تاادوین ،اجاارا و اززیااابی
تصمیمها و وظایف چندراناای اسات کاا ساازمان زا قاادز
میسازد با مقاصد خود دست یابد .استفادۀ صحی و ماؤثر
از «برنامازیزی و مدیریت زاهبردی» با عناوان مهامتارین
ازکان سیستمهای مادیریت و همچناین ،باا لحاان نقاش
پیشریرندۀ آن ،اثربخشی مثبتی بر کنترل مشخصااهاای
فنی و غیرفنی دز تمام سحوح و دز نهایت ،بر نتایج نهاایی
و برایندهای سازمان خواهد داشت [ .]9تااالب جازموزیاان
کا با عنوان یکی از تاالبهای مهم کشوز محرح است ،طی
حیات خود شاهد دوز های خش و کمآبی بود است و باا
توجا با قرازریری این تاالب دز بخش جنوب شرقی ایران،
با وضعیت غال ررم و خش ؛ میتواند کازکرد ماؤثری دز
شرایط مختلف محیط طبیعای و انساانی محایط پیراماون
خود داشتا باشد .امروز پس از خش شدن قسامتهاای
وسیعی از آن ،این تاالب منشم بسیازی از رارد و غبازهاای
موجود کشوز است ،کا با توجا با دانازیاز باودن و رااهی
غیر قابل دیاد باودن ایان رارد و غبااز مایتوانناد بسایاز
خحرناک باشند .شایان یادآوزی است کا مسائل مارتبط باا
خش و کمآب شدن تاالب جازموزیان آثاز منفای باا جاا
دازد کااا دز مقیااا هااای مختلااف قاباال مشاااهد اساات.
مشااک ت مربااوم بااا تاااالب جازموزیااان بایااد برزساای و
شناسایی شود .برای دساتیابی باا ایان مهام ،مایتاوان از
زو های بازوز و متداول استفاد کرد .الزم است با منظوز
حفاظت از فواید تاالب جازموزیان ،مدیریت بهیناۀ مناابع و
سیاستهای مناس محیط زیستی باا کااز ررفتاا شاود.
تدوین زاهکازهای کازآمد و ساازراز باا وضاعیت فرهنگای،
اقتصادی و اجتماعی منحقا و شارایط زیساتی و حفااظتی
منحقا و اجرای دقی آن توسط سازمانهاای مربوطاا ،دز
کاهش آثاز منفی تعازضهای بین انسان و محیط زیسات و
دستیابی با اهداف مدیریتی بسیاز مؤثر است .بنابراین ،نیاز
با ی زو ساختازی و جامع برای جمعآوزی اط عاات و
تحلیل و هدایت کاازبران از طریا اززیاابی جاامع محایط
زیستی تاالب وجاود دازد .برناماۀ عملایای الزم اسات کاا
کمبود اط عات زا برجستا و اولویت مناط زا برای توجاا
بیشتر شناسایی کند .بایاد باا کما ناوعی زو مناسا
اززیابی تاالبها با ازز هاای متفااوت کاا باا دامنااای از
تهدیدها مواجا هستند ،اناام شود [.]11

فوالدی و همکاران :شناسایی استراتژیهای توسعۀ پایدار تاالب جازموریان با استفاده از تکنیک متاسوات و ارائۀ ...

 Meta- SWOTتکنیاا جدیاادی دز برنامااازیاازی
زاهبردی و بانوعی تکاملیافتاا از تکنیا  SWOTاسات.
آنالیز  SWOTفقط بر قوتها و ضاعفهاای فعلای تمرکاز
دازد کا دز زمان فرصتها و تهدیدهای اخیر د سالا وجود
دازد و این مدل ،استرات یهاای بیشاتر از آن زا کاا تحات
تمثیر شارایط دیناامیکی و تغییارات اقلیمای اسات ،دز بار
نمیریرد [ .]11دز حالی کا  ،Meta- SWOTاین ماوازد زا
نیز شامل میشود و قوت ،ضعف ،فرصات و تهدیادها زا دز
باازۀ زمااانی بیشااتری تعیاین ماایکنااد [ .]12دز Meta-
 SWOTنسبت با مدل دیگر ،با سا دستا عوامل فیزیکای،
سااازمانی و قابلیااتهااای موجااود ،تمکیااد بیشااتری دازد.
همچنین ،این مدل قابلیت طبقابندی و زتبابندی باالتری
نسبت با  SWOTدازد [.]13
مدل  SWOTبا دلیال اساتفاد از پازامترهاای زیااد و
استرات یها برای برنامازیزی مدیران قابل استفاد اسات و
ابزاز اززشمندی محسوب میشاود [ 14و  .]15اماا Meta-
 SWOTماادل جدیاادی اساات کااا نااواق  SWOTدز آن
برطاارف شااد اساات ،بااا طااوزی کااا بااا ماادیران باارای
تصمیمریری و دستیابی با اهداف کم میکند.
مدل  Meta- SWOTزاهبردی برای نخساتینبااز توساط
رروهی ساانفار متشاکل از آراازوال ،اساتادیاز علاوم زایاناۀ
نوزبرت کالج آمریکا و دو تن از همکاازان ایشاان دز دپازتماان
مدیریت باززرانی همان دانشگا دز ساال  2112معرفای شاد.
مقالۀ ایشان نخستین کاز پ وهشی منتشرشد دز جهان است.
انتخااب ناوع زو تحقیا باا ماهیات موضاوع و پا وهش و
امکانات اجرایی بستگی دازد و اصوالً زوشی باید انتخااب شاود
کا با شیو ای دقی  ،آسان و سریع محق زا دز دستیابی پاسخ
با سؤالها و اززیابی فرضیات یاازی کناد .تحقیا حاضار باا
دنبال برنامازیزی زاهبردی توسعۀ پایداز تااالب جازموزیاان باا
بهر ریری از تکنی  Meta- SWOTاست ،متاسوات با تئوزی
مبتنی بر منابع معرفی شد است.
هدف از پا وهش حاضار ،تادوین زاهبردهاا و اقادامات
ماادیریتی دز توسااعا بااا هاادف احیااا و حفاظاات تاااالب
جازموزیان با استفاد از تکنی متاسوات اسات .محالعاات
مختلفی دز زمینۀ تاالبها دز ایران و دیگر کشاوزها انااام
ررفتا است؛ کا این تحقیقات با مضمون استفاد از تکنی
متاسوات نبود است.
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مواد وروشها
منطقۀ پژوهش

حوض اۀ جازموزیااان بااین  56° 15′تااا  61 ° 23′شاارقی و
عرض  26 °28′تا  29°31′شمالی دز جنوب شار کشاوز
دز دو اسااتان کرمااان و سیسااتان و بلوچسااتان قااراز دازد
(شکل  .)1مساحت تاالب جازموزیاان دز مواقاع پرآبای باا
حدود  331هزاز هکتاز میزساد؛ کاا طاول تقریبااً -281
 ،311از کهنوج تا ایرانشهر و عرض آن  81-141Kmاست.
دز محدودۀ این تاالب دشتهای جیرفت ،فازیااب و زودبااز
جنوب دز اساتان کرماان و دشاتهاای ایرانشاهر ،بمراوز،
سردران ،دلگان ،سرتختی و اسارکا دز اساتان سیساتان و
بلوچستان قراز دازند .بر پایۀ پا وهشهاای زماینشناسای،
هامون جازموزیان دز دوز های اخیر زمینشناسی تشاکیل
شد است .این منحقا اقلیم بیاباانی و رارم و خشا دازد

[ 91 .]16زودخانۀ کوچ و بززگ دائمی و فصالی دز
این حوضا جریان دازند کا بخش عمد ای از زهکشی
حوضۀ زودخانۀ هلیلزود و بمرتوز زا با وجود میآوزند
و دز پایان با تاالب جازموزیان میزیزند [ .]17برپایاۀ
داد های هواشناسی دز دوزۀ  55ساالا ،میاانگین بازنادری
 115/7 mmو دماای میاانگین  27 °Cو میاانگین تبخیار
ساالنا بین  1311تا  3751 mmمتغیر است ،بااد غالا از
سمت غرب و شمال غرب میوزد [.]18
روش کار
زو رردآوزی اط عات دز پ وهش حاضر ،کتابخانااای و
شاد بارای کنتارل برخای
اسنادی باود اسات و تا
اط عات و همچنین دستیابی باا دیادرا هاای ذهنای از
تاالب و وضاعیت آن ،از محالعاات میادانی و مصااحبا باا
برخی مدیران و کازشناساان ماارب دز زمیناۀ مادیریت
تاالب با استفاد از پرسشناما استفاد شود .سرس ،بارای
برزسی میدانی و مشاهد ای شاخ های پنجرانۀ مؤثر بر
ماادیریت تاااالب برزساای شااد اساات .پااس از آن ،بااا
شاخ های  DPSIRو زو مدل متاساوات و دزنهایات،
تازیاوتحلیل داد ها و شناسایی و اولویتبندی شاخ ها
اناام شد و زا حل ها و پیشنهادهای مادیریتی باا کااز
ررفتا شد است.
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شکل  .9حوضۀ آبخیز جازموریان و موقعیت آن در کشور و دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان
الف) مدل DPSIR

از آناا کا این مدل تا کنون دز ایران و دز دیگر کشوزهای
جهان دز زمینۀ محالعات تااالب اساتفاد نشاد اسات ،دز
پ وهش حاضر ،سعی بر آن است تا این مدل معرفی شد و
چگونگی کاازبرد آن برزسای شاود .از دالیال بااکاازریری
تکنی متاسوات دز پ وهش حاضر ،دز دزجاۀ نخسات ناو
بودن مدل دز بحث سناش وضعیت منابع آبی تاالب است.
همچنین ،فراهم آوزدن بستری برای مقایساۀ توانااییهاا و
ابعاد زقابتی دز مدیریت تاالبهاای ماااوز باا تااالبهاای
دازای توانایی مشابا منحقاۀ محالعااشاد  ،از وی رایهاای
مثبت مدل است کا شرایط ترغی استفاد از مدل حاضار
زا دز زاسااتای موضااوع تحقی ا فااراهم آوزد .باارای اناااام
تحقی با استفاد از تکنی متاسوات ابتدا اهداف ساازمان
حفاظت محیط زیست دز ازتبام با تاالبها اساتخراج شاد.
سرس ،هر یا از اهاداف توساط کازشناساان اهال فان و
سازمانهای مردمنهاد با سا اولویت باال ،متوساط و پاایین
سح بندی شد .دز وهلۀ بعد شاخ هایی کاا دز موفقیات
سازمان میتواند مؤثر باشد بار اساا تحقیقاات میادانی،
محالعات کتابخاناای و دیدرا های کازشناسان ،سامنهاا و
مااردم محلاای اسااتخراج شااد .بعااد از آن ،از زو دلفاای و
تکنی لیکرت وزندهی شدند و شاخ هایی کاا شارایط
میکنند ،مشخ شدند .سرس،
شکلریری زقابت زا ایااد 

این شاخ ها زا با پنج تاالب برزسیشاد یعنای شاادران،
چغاخوز ،هوزالعظیم ،انزلی و هشی ن بارای دزک وضاعیت
منابع آبی تاالب محالعاشد با تااالبهاای ماااوز مقایساا
شد .با مقایسۀ تاالب جازموزیاان باا تااالبهاای دیگار بار
اسا شاخ هایی ثابت میتاوان باا ضاعفهاا ،قاوتهاا،
فرصتها و تهدیدهای تاالبها بهتر دست یافات ،زمیناا زا
با خودی خود برای اتخااذ زاهکازهاا و خحای مشایهاای
مدیریتی هموازتر میسازد ،کا برای سناش وضعیت منابع
آبی از هفت طیف بسیاز پایینتر ،پایینتر ،تقریبااً مسااوی،
مساوی ،باالتر ،فراتر و بسیاز فراتار اساتفاد شاد [ .]18دز
این مرحلا نقشۀ زاهباردی  -مادیریتی مناابع آبای تااالب
جازموزیان با دست آمد .حال برای اززیابی تواناایی مناابع،
شاخ های موزد نظر استخراج شد و ایان شااخ هاا دز
چهاز طیف مواف  ،خیلی مواف  ،خنثای ،مخاالف و خیلای
مخالف سناش شد .سرس ،عوامل محیحی ماؤثر خاازج از
کنترل دز برنامازیزی زاهبردی تااالب جازموزیاان تعیاین
شد و این عوامل نیز بار اساا چهااز محاوز وزن ،میازان
تمثیر ،احتمال افزایش و دزجۀ اضحراز آنها سح بندی شاد.
سرس ،نقشۀ زاهبردی بر اساا عوامال محیحای و مناابع
ترساایم ش اد و دزنهایاات ،قضاااوت باار اسااا نقشاااهااای
زاهبااردی  -ماادیریتی دز مرحلااۀ اول و دوم بااا منظااوز
دستیابی با استرات یها صوزت پذیرفت .هشت مرحلاا باا

فوالدی و همکاران :شناسایی استراتژیهای توسعۀ پایدار تاالب جازموریان با استفاده از تکنیک متاسوات و ارائۀ ...

شرح ذیل است کا دز بخش بعد با طوز مفصل هر یا از
مراحل تفسیر شد اند .مرحلۀ اول :تعیاین اهاداف ،مرحلاۀ
دوم :شناسایی منابع و قابلیتهاا ،مرحلاۀ ساوم :شناساایی
ابعاد زقابتی و زقبا ،مرحلۀ چهازم :اززیابی تواناییها ،مرحلۀ
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پانام :تحلیاال عواماال محیحاای ،مرحلاۀ ششام :سااناش
تناس زاهبردی ،مرحلاۀ هفاتم :ترسایم نقشاۀ زاهباردی،
مرحلۀ هشتم :قضاوت عوامل محیحی با منابع.

جدول  .9شاخصهای چارچوب مفهومی RISPD

اجزای مدل

ابعاد

شاخص

نیروی محرکا

اجتماعی
زیستمحیحی
اکولوژیکی
اکولوژیکی
زیستمحیحی
زیستمحیحی
اجتماعی-سیاسی
زیستمحیحی
زیستمحیحی

افزایش جمعیت
تغییرات کازبری ازاضی
افزایش سح زیر کشت
احداث سد
چرای بیزویۀ دامها
حفر بیش از حد چا
عدم مدیریت منسام
اقلیم
خشکسالی

فشاز

زیستمحیحی

افزایش بهر بردازی و کاهش میزان آبهای سححی و زیرزمینی
کوبیدری و متراکم شدن خاک
اخت ل دز ازتبام باالدست و پاییندست حوضۀ آبریز
کاهش آبهای وزودی با سفر های آب زیرزمینی

وضعیت

زیست محیحی

اثر

اکولوژیکی
زیستمحیحی
زیستمحیحی
اقتصادی
اکولوژیکی
زیستمحیحی
اجتماعی
اجتماعی
اجتماعی
اجتماعی
زیستمحیحی
اجتماعی

کاهش و از بین زفتن پوششهای ریاهی و جانوزی
افزایش خاکهای شوز و رستر شوز زاز
افزایش زیزرردهای خحرناک
کاهش و از بین زفتن منابع دزآمدی بومیان
از بین زفتن ازز های اکولوژی و زیباییشناختی
تغییر دز اقلیم محلی
مهاجرت بومیان منحقا با مناط دیگر
افزایش بزهکازی و زوی آوزدن با مشاغل کاذب
کاهش امید با زندری
افزایش نازضایتی و بدبینی با سیاستهای دولت
رستر آثاز مخرب زیزرردها با دیگرمناط و استانها
افزایش بیمازیهای خحرناک

کاهش حام آب و خش

شدن تاالب

پاسخ

زیستمحیحی
زیستمحیحی
زیستمحیحی
اکولوژیکی
زیستمحیحی
اکولوژیکی
اقتصادی
اکولوژیکی
زیستمحیحی
اقتصادی
اجتماعی

احداث آببندهای کوچ با جای سدهای بززگ
سیمان کردن ،زوپو و لولارذازی نهرها
رستر استفاد از سیستمهای نوین آبیازی
کشت ریاهان باصرفا با لحان آب ماازی
استفاد از آب فاض ب تصفیاشد برای آبیازی
رستر کشت رلخاناای و زیرپ ستی
تعیین آببهای واقعی دز بخش کشاوززی
حفظ و احیای پوشش ریاهی بومی
ساماندهی چا های حفرشد
ایااد اشتغال دز بخش خدمات و صنایع دستی
مشازکت مردمی دز مدیریت حوضۀ آبریز
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ب) روش متاسوات

از آناا کا این مدل تا کناون دز ایاران و دیگار کشاوزهای
جهان دز زمینۀ محالعات تااالب اساتفاد نشاد اسات ،دز
پ وهش حاضر سعی بر آن است تا این مدل معرفی شاد و
چگونگی کاازبرد آن برزسای شاود .از دالیال بااکاازریری
تکنی متاسوات دز پ وهش حاضر ،دز دزجاۀ نخسات ناو
بودن مدل دز بحث سناش وضعیت منابع آبی تاالب است.
همچنین ،فراهم آوزدن بستری برای مقایساۀ توانااییهاا و
ابعاد زقابتی دز مدیریت تاالبهاای ماااوز باا تااالبهاای
دازای توانایی مشابا منحقاۀ محالعااشاد  ،از وی رایهاای
مثبت مدل است کا شرایط ترغی استفاد از مدل حاضار
زا برای موضوع تحقی فراهم آوزد .برای انااام تحقیا باا
استفاد از تکنی متاسوات ،ابتدا اهداف ساازمان حفاظات
محیط زیست دز ازتبام با تاالبها اساتخراج شاد .سارس،
هر ی از اهداف توسط کازشناسان اهل فن و سازمانهاای
مردمنهاد با سا اولویت باال ،متوسط و پاایین ساح بنادی
شد .دز وهلۀ بعد شااخ هاایی کاا دز موفقیات ساازمان
میتواند مؤثر باشد براساا تحقیقاات میادانی ،محالعاات
کتابخاناای و دیدرا هاای کازشناساان ،سامنهاا و ماردم
محلی استخراج شد .پاس از آن ،شااخ هاای یادشاد باا
زو دلفااای و تکنیااا لیکااارت وزندهااای شااادند و
شاااخ هااایی کااا شاارایط شااکلریااری زقاباات زا ایااااد
میکنند ،مشخ شدند .سرس ،ایان شااخ هاا باا پانج

تاالب برزسیشاد یعنای شاادران ،چغااخوز ،هاوزالعظیم،
انزلی و هشای ن بارای دزک وضاعیت مناابع آبای تااالب
محالعا شد با تاالبهای مااوز مقایسا شادند .باا مقایساۀ
تاالب جازموزیان با تاالبهای دیگر بر اسا شاخ هاایی
ثابت میتوان با ضعفها ،قوتها ،فرصاتهاا و تهدیادهای
تاالبها بهتر دست یافت و زمینا زا با خاودی خاود بارای
اتخاذ زاهکازها و خحی مشیهای مادیریتی هماوازتر کارد.
برای سناش وضاعیت مناابع آبای از هفات طیاف بسایاز
پایینتر ،پایینتر ،تقریباً مسااوی ،مسااوی ،بااالتر ،فراتار و
بسیازفراتر استفاد شد [ .]18دز این مرحلا نقشۀ زاهبردی
 مدیریتی منابع آبای تااالب جازموزیاان باا دسات آماد.سرس ،برای اززیابی توانایی منابع ،شاخ های ماوزد نظار
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استخراج شد .این شاخ ها دز پنج طیاف موافا  ،خیلای
مواف  ،خنثی ،مخالف و خیلی مخالف سناش شد .سارس،
عواماال محیحاای م اؤثر خااازج از کنتاارل دز برنامااازیاازی
زاهبردی تاالب جازموزیان تعیین شد و این عوامل نیاز بار
اسا چهاز محاوز وزن ،میازان تامثیر ،احتماال افازایش و
دزجۀ اضاحراز آنهاا ساح بنادی شاد .پاس از آن ،نقشاۀ
زاهبردی بر اسا عوامل محیحای و مناابع ترسایم شاد و
دزنهایت ،قضاوت بر اسا نقشاهای زاهبردی  -مادیریتی
دز مرحلۀ اول و دوم برای دستیابی با استرات یها صاوزت
پذیرفت .هشت مرحلا با شرح ذیل است کا دز بخش بعاد
با طوز مفصل هر ی از آنها تفسیر شاد اناد .مرحلاۀ اول:
تعیین اهداف ،مرحلاۀ دوم :شناساایی مناابع و قابلیاتهاا،
مرحلۀ سوم :شناسایی ابعاد زقابتی و زقباا ،مرحلاۀ چهاازم:
اززیابی تواناییها ،مرحلۀ پانام :تحلیال عوامال محیحای،
مرحلۀ ششم :ساناش تناسا زاهباردی ،مرحلاۀ هفاتم:
ترساایم نقشاۀ زاهبااردی ،مرحلاۀ هشاتم :قضاااوت عواماال
محیحی با منابع شرح و تفسیر نتایج.
نتایج و بحث
اجاازای ماادل  DPDIRو میااانگین زتباااای شاااخ هااای
مربوم با نیروی محرکا ،فشاز ،وضعیت ،اثر و پاساخ آماد
است (جدول  ،)2کا دز بین اجزای پنجرانا مادل DPSIR
باترتی بخش وضعیت با میاانگین  ،4/26بخاش فشااز باا
میانگین  ،4/24بخش پاسخ با میانگین  4/18و بخش اثر با
میانگین  4/17و دزنهایت ،بخش نیروی محرکا با میاانگین
 3/89دز زتباهای اول تا پنام قراز دازند .از عوامل نیاروی
محرکا مؤلفۀ عدم مدیریت منسام با امتیاز  4/21دز زتبۀ
تخساات ،فشاااز مؤلفااۀ اخاات ل دز ازتبااام باالدساات و
پاییندست حوضۀ آبریز با امتیاز  4/41دز زتبۀ تخست ،اثر
مؤلفاااهااای افاازایش بیمااازیهااای خحرناااک و افاازایش
زیزرردهای خحرناک با امتیازهای باترتی  4/53 ،4/61دز
زتبۀ اول و دوم ،پاسخ مؤلفۀ احداث آببندهای کوچ باا
جای سدهای بززگ با امتیاز  4/71دز زتبال نخسات قاراز
ررفتند.
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جدول  .2میانگین رتبهای نیروی محرکه ،فشار ،وضعیت ،اثر و پاسخها در حوضۀ آبریز تاالب جازموریان
اجزای
مدل

نیروی
محرکا

فراوانی رتبهها
متغیرها
افزایش جمعیت
تغییرات کازبری ازاضی
افزایش سح زیر کشت
احداث سد
چرای بیزویۀ دامها
حفر بیش از حد چا
عدم مدیریت منسام
اقلیم
خشکسالی

میانگین رتبهای

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

()9

()2

()9

()4

()1

5
1
2
-

4
1
1
6
2
2
1
2

7
8
5
6
6
7
7
9
4

12
11
14
13
9
11
14
11
8

11
8
11
11
4
9
9
8
16

فشاز

-

1

4

9

16

4/33

-

2
1

8
5
6

7
8
8

13
17
15

4/13

وضعیت

آثاز

کاهش حام آب و خش

-

3

4

5

18

میانگین مجموع رتب ههای شاخص ()9

کاهش و از بین زفتن پوششهای ریاهی و جانوزی
افزایش خاکهای شوز و رستر شوز زاز
افزایش زیزرردهای خحرناک
کاهش و از بین زفتن منابع دزآمدی بومیان
از بین زفتن ازز های اکولوژی و زیباییشناختی
تغییر دز اقلیم محلی
افزایش بیمازیهای خحرناک
مهاجرت بومیان منحقا با مناط دیگر
افزایش بزهکازی و زوی آوزدن با مشاغل کاذب
کاهش امید با زندری
افزایش نازضایتی و بدبینی با سیاستهای دولت
رستر آثاز مخرب زیزرردها با دیگر مناط و استانها

3
2
1
4
-

احداث آببندهای کوچ با جای سدهای بززگ
سیمان کردن ،زوپو و لولارذازی نهرها
رستر استفاد از سیستمهای نوین آبیازی
کشت ریاهان باصرفا با لحان آب ماازی
استفاد از آب فاض ب تصفیاشد برای آبیازی
رستر کشت رلخاناای و زیرپ ستی
تعیین آببهای واقعی دز بخش کشاوززی
حفظ و احیای پوشش ریاهی بومی
ساماندهی چا های حفرشد
ایااد اشتغال دز بخش خدمات و صنایع دستی
مشازکت مردمی دز مدیریت حوضۀ آبریز

2
-

3
4
3
5
5
1
1
1
2
2

3
6
3
5
7
6
1
2
8
9
7
4

7
7
8
5
9
6
11
9
7
6
5
8

پاسخ

5
3
4
4
1
1
2
3
-

5
3
6
6
5
7
7
2
7
3

میانگین مجموع رتبههای شاخص ()1

4/23
4/26
4/26

17
11
19
15
9
13
19
18
14
13
12
16

4/26
3/56
4/53
3/93
3/73
3/91
*4/61
4/46
4/13
3/96
3/63
4/26
4/17

میانگین مجموع رتبههای شاخص ()4
9
8
7
6
7
7
6
5
7
9
7

*4/41

4/24

میانگین مجموع رتبههای شاخص ()2
شدن تاالب

4/13
3/73
4/11
4/16
3/13
3/83
* 4/21
3/71
4/26
3/89

میانگین مجموع رتبههای شاخص ()9
افزایش بهر بردازی و کاهش میزان آبهای سححی و
زیرزمینی
کوبیدری و متراکم شدن خاک
اخت ل دز ازتبام باالدست و پاییندست حوضۀ آبریز
کاهش آبهای وزودی با سفر های آب زیرزمینی

میانگین رتبهای

21
12
18
15
13
12
16
17
19
11
21

*4/71
3/91
4/23
4/11
3/91
3/76
4/23
4/26
4/43
3/93
4/56
4/18
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دز رام بعدی از چازچوب برنامازیازی زاهباردی و فان
 Meta-SWOTبرای شناسایی مسائل استرات ی و تادوین
زاهبردهای مناس استفاد شد.
 ،Meta-SWOTیک ابزار برنامهریزی راهبردی

امروز شرکتها و مؤسساهاا و ساازمانهاا باا دو زهیافات
برنامازیزی زاهبردی خازج با داخل و از داخال باا خاازج
زوبازو شد اند .تقسیمبندی یادشد با این عامال بساتگی
دازد کا آیا منابع و قابلیتها و همچنین عوامل خرد و ک ن
محیحی دز آغاز با کاز ررفتا شوند یا خیر [ .]19با ناوعی
نظریاپردازان علم برناماازیازی زاهباردی باا ایان اجمااع
زسید اند کا ساازمانهاا و شارکتهاای موفا و محباوب
تواناییهای منحصربافردی دازند کا سب شاد اسات دز
بازاز جای خود زا باز کنند .آنها با استفاد از خ قیت خود با
ی زهیافت از داخل با خاازج دسات زد اناد و بار اساا
خ قیتها و اتکا بر تواناییهای دزونای ،خاود زا از دیگاران
متمایز کرد اند .با بیان دیگر ،بازازهایی زا با وجود آوزد و
فضای زقابتی خود زا شکل داد اند [ .]21بنابراین ،بینش و

دیدرا مبتنی بر منابع بر این فرض استواز است کا منابع و
تواناییهای هر ساازمان و رارو نخساتین مزیات و عامال
متمایزکنندۀ آنها است و نوعی برتری پایداز و بلندمادت زا
برای آنها با ازمغان میآوزد [ .]21منظوز از منابع تواناییها،
دازاییها ،وی ریهای مثبت ،دانش و هر نوع مزیات نسابی
است کا دز اختیاز ی ررو است و دز بهبود شرایط ،آیندۀ
آنهاا ماؤثر اسات [ .]22مادل  Meta- SWOTبار اساا
زهیافت داخل با خازج و با نوعی دیدرا مبتنی بار مناابع
شکل ررفتا است [ .]19البتا ی چاالش بااقی مایماناد:
چگونا ی شرکت میتواند تشخی دهد کا کدام یا از
این منابع و قابلیتها قادز با ایااد مزیت زقابتی پایدازناد
بازنی [ ،]22برای حال ایان مسائلا چهااز معیااز زا بیاان
میکند .برای اینکا ی منبع یا قابلیت با لحان زاهباردی
اثربخش باشاد ،بایاد بااازز  ،ناادز ،تقلیدنشادنی و بادون
جایگزین باشد .چهاز معیاز زیر میتوانند توان بالقوۀ منابع و
قابلیتها برای خل ی زاهبرد موف زا تعیین کنند کا با
شرایط VRIO ،مرسوماند (شکل .)2

شکل  .2معیارهای ایجاد یک استراتژی موفق از دیدگاه مبتنی بر منابع ()VRIO
منبع :بارنی []9

از این منظر ،ی سازمان برای هادایت فرایناد زاهبارد
خود باید با منابع و قابلیتهای دزونی خود مراجعا کند ،دز
صوزتی کا انتظاز دازد با طوز موفقیاتآمیازی دز محایط،
خازجی با شکلی فزایند پیش برود .باواقع کااو محایط
بیرونی همواز دز مقابل پیشینۀ عوامل داخلی موجود زوی
میدهد .دز نتیاا ،معیازهای  VRIOاین منابع و قابلیتهاا
زا با دیدرا جذب عوامل بیرونی دز تدوین زاهبردهای پویا
اولویتبندی میکند [ .]23از این منظر ،زویکرد پیشنهادی
برنامازیزی زاهبردی ی مدل داخلای -خاازجی -داخلای
واقعی است .دز نتیاا ،برنامازیزی موفا فراینادی خحای

دز ماادل Meta-

نیسات ،ولاای تکرازشااوند اساات [.]19
 ،SWOTعوامل مرتبط ،با محیط ،سازمان با طوز مستقلی
از عوامل داخلی شناسایی میشوند .برای ایان امار از زو
 PESTELاستفاد میشاود .چاازچوب بار اساا عوامال
سیاسی ،اقتصادی ،اجتمااعی ،فناوزاناا ،زیساتمحیحای و
قانونی اساتواز اسات .عمومااً واژراانی همچاون PESTLE
بیانگر همین تحلیلاند [ .]24این تحلیال بارای شناساایی
فرصتهای پیش زو و همچنین خحرات احتمالی رساتر
هر ماموعا مؤثر است؛ دز نتیاا ،با ی کاز سازمانی اقدام
با کاهش خحرات محتمل از سوی ابعاد ناشناختا محایط،

فوالدی و همکاران :شناسایی استراتژیهای توسعۀ پایدار تاالب جازموریان با استفاده از تکنیک متاسوات و ارائۀ ...

میکند [ .]25عموماً این تحلیل بارای اززیاابی محایط ،دز
ابعاد ک ن و همچنین ،اززیابی زمان حال میپاردازد [،]26
چرا کا عوامل ک ن میتوانند تغییرات اساسی زا دز محیط
و ماموعا ایااد کنند .با طوز مثال ،یا بنگاا اقتصاادی
ممکن است تحت تمثیر تادابیر سیاساتی جدیاد و قاوانین
مالیاتی تاز وضعشد قاراز ریارد ،دز حاالی کاا آن بنگاا
تمثیری دز باکازریری این تصمیمها نداشتا است [.]27
دز نهایت ،ایدۀ تناس زاهبردی نیز با واسحۀ قضااوت
دزبازۀ دزجاای کا مناابع و قابلیاتهاا از اهاداف ساازمانی
پشتیبانی میکنند ،عملیاتی میشود .این قضاوتها با طوز
خودباخود فهرستی از زوجها زا بین منابع یاا قابلیاتهاا و
عوامل محیحی پدید میآوزند کا اهمیت برجستاای دازند.
جدیترین محدودیت مدل این است کا ترکیبات بین یا
عامل داخلی و خازجی ممکن است با طوز تصاادفی ایاااد
شود ،ولی هیچرونا تمثیر واقعی بر یکدیگر نداشاتا باشاند.
دز ایناا ،قضاوت تصمیمریرندران اجتنابناپذیر است ،ولی
فقط دز انتهای ی فرایند ساختازیافتا مایآیاد .ترکیباات
عامل زا میتوان از فهرست حذف کارد و زوجهاای عااملی
دیگر زا محاب با اولویت ادزاکشاد مرتا کارد .نتیااا،
فهرست اولویتبندیشد ای از اولویتهای زاهباردی اسات
کا با همۀ اززیاابیهاای پیشاین وابساتا اسات .بناابراین،
دیدرا مبتنی بر منابع ،قوت منابع و قابلیاتهاا و تناسا
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زاهبردی آنها با عوامل محیحای ،بااتنهاایی بار قاوت ایان
عوامل اولویتبندی میشود .این امر با نظار مایزساد کاا
مزیتی اساسی بر تازیاوتحلیل  SWOTداشتا باشد [.]28
برنامهریزی راهبردی مدیریتی تاالب جازموریاان باا
بهکارگیری تکنیک متاسوات
مرحلۀ اول :تعیین اهداف

نرمافزاز  Meta-SWOTرام مهمی برای تسهیل دز اناام این
مدل برداشتا است .دز اداما ،بر اسا مراحل ازائااشاد دز
نرمافزاز ،زاهبرد توسعۀ تاالب جازموزیان ازائا خواهد شد.
نخستین رام دز مراحل برنامازیازی متاساوات ،تعیاین
اهداف موضوع تحقی است .برای تعیین اهداف باید اساناد
فرادست و منحب با سند چشمانداز  1414زا محالعا کرد
و اهداف پیشبینیشد دز سند زا وازد نرمافازاز کنایم .دز
این مرحلا باید اهداف زا برشمرد و سرس ،با اولویتبنادی
این اهداف پرداخت .از کازشناسان خواستا شد با توجا باا
اهمیت هری از اهداف شناساییشد آنها زا دز سا ساح
(باااال ،متوسااط و پااایین) اولویااتبناادی کننااد .ایاان نااوع
اولویتبندی میتواند باا اساتفاد از زو دلفای باشاد .دز
جدول  3اهداف بر اسا دزجۀ اولویت آنهاا زا نشاان داد
شد است؛ کا پاس از تادوین و اهمیات میازان هار یا ،
اط عات وازد نرمافزاز  Meta-swotشد.

جدول  .9اهداف تعیینشده برای مدیریت منابع آبی تاالبها
اولویت

هدف

اولویت باال
اولویت باال
اولویت باال
اولویت متوسط
اولویت متوسط

اختصاص میزان آب مناس و ترغی با باز ررداندن با حالت اولیا و احیا
تضمین پایدازی تفریحی و اقتصادی تاالبهای کشوز
تضمین ازتبام بین زاهبردها و برناما عمل(سیاستها) با منظوز بهر بردازی خردمندانا از تاالبها
اطمینان از حفاظت تاالبها شامل تاالبهای فرامرزی ،منابع آبی مشترک و روناهای مهاجر
اطمینان از انحبا مدیریت تاالب با تغییر اقلیم

گام دوم :شناسایی منابع و قابلیتها

دز این مرحلا عوامل کلیدی برای موفقیت ساازمان شناساایی
شد اند .دز واقع ،باید با شناسایی منابع و تواناییهاا پرداخات.
از سویی چون این تواناییهاا و مناابع وزن و اهمیات یکساانی
ندازند ،باید آنها زا وزنبنادی کارد و ماماوع اوزان تخصای
داد شد باید عدد  111باشد .بارای وزنبنادی ایان عوامال از
زو دلفی استفاد شد .بنابراین ،دز پ وهش حاضر از تحلیال
سلسلامراتبی استفاد شد و شکل  3نشاندهندۀ عوامال ماؤثر

بر مدیریت منابع آب تاالب جازموزیان است .همچنین ،شاکل
 4دز واقع نشاندهندۀ شاخ های ماوزد نظار بارای اززیاابی
تاالب بود و میزان وزن هر ی از شاخ ها است کاا توساط
کازشنا و سازمانهای مردمنهاد داد شد است .با توجا باا
اینکا با مدل متاسوات زیاد کاز نشد است ،دز پ وهش حاضار
سعی بر این بود کا تصویر مرحلابامرحلۀ اناام اززیابی آوزد
شود .محاب وزندهی تحلیل سلسالامراتبای وزندهای شاد
است.
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شکل  .9عوامل مؤثر بر مدیریت منابع تاالب جازموریان در محیط نرمافزار متاسوات

گام سوم :شناسایی ابعاد رقابتی و رقبا

دز رام بعد با شناسایی ابعاد زقاابتی پرداختاا شاد .دز راام
پیشین دو بعدی کاا ساب ایاااد تماایز و تفااوت مناابع و
تواناییهای شناسایی میشوند زا باید شناخت و این جملا زا
کامل کرد» :دز مسیر مدیریت و برنامازیزی منابع آبی تاالب
جازموزیان ،باید دز رام نخست بر سر ........و........زقابت کارد».
تعداد رردشگران ،مزایا و فوایاد اجتمااعی ،راا اقتصاادی و
البتا اکولوژیکی از عوامل زقابت مقاصد مدیریتی مناابع آبای
تاالب جازموزیان است .دز اداما ،بایاد واحاد اناداز ریاری زا

تعیین کرد .دز این تحقیا وضاعیت مناابع آبای باا عناوان
م ک موزد نظر است .همچنین ،بایاد وضاعیت زقباا از نظار
وضعیت مدیریتی نسبت با تاالب محالعاشد مشخ شاود.
سرس ،باید توانااییهاای محادودۀ محالعاا شاد زا باا زقباا
مقایسا کرد .بنابراین ،برای اناام ایان قیاا از پانج ساح
بسیازپایینتر ،پاایینتار ،تقریبااً برابار ،فراتار و بسایاز فراتار
استفاد میشود .جادول  4نشاان دهنادۀ مقایساۀ وضاعیت
تاالب جازموزیان با زقبای خاود از نظار عوامال دز مادیریت
منابع آبی تاالب جازموزیان است.

جدول  .4مقایسۀ تاالب جازموریان با رقبای خود از نظر مدیریت منابع آبی
عوامل مؤثر بر مدیریت منابع آبی تاالب
جازموریان
تغییر کازبری ازاضی
جمعیت
افزایش سح زیر کشت
احداث سد
چرای بیزویا دام
حفر بیش از حد چا
اقلیم
وضعیت معیشت بومیان منحقا
مدیریت یکرازچا
کاهش آبهای وزودی با تاالب

شادگان

هشیالن

انزلی

چغاخور

هورالعظیم

پایینتر
تقریباً مساوی
فراتر
فراتر
فراتر
پایینتر
بسیاز پایینتر
بسیاز فراتر
پایینتر
بسیاز پایینتر

فراتر
فراتر
تقریباً مساوی
تقریباً مساوی
تقریباً مساوی
پایینتر
تقریباً مساوی
بسیاز فراتر
بسیاز فراتر
پایینتر

فراتر
فراتر
تقریباً مساوی
بسیاز فراتر
تقریباً مساوی
بسیاز پایینتر
تقریباً مساوی
فراتر
پایینتر
بسیاز فراتر

تقریباً مساوی
پایینتر
تقریباً مساوی
فراتر
تقریباً مساوی
بسیاز فراتر
فراتر
پایینتر
تقریباً مساوی
بسیاز پایینتر

فراتر
بسیاز فراتر
فراتر
مساوی
تقریباً مساوی
پایینتر
تقریباً مساوی
فراتر
بسیاز پایینتر
تقریباً مساوی

فوالدی و همکاران :شناسایی استراتژیهای توسعۀ پایدار تاالب جازموریان با استفاده از تکنیک متاسوات و ارائۀ ...

دز اداما ،باید میزان ازتبام هر ی از ابعااد زقاابتی باا
تواناییها زا تعیین کرد و دز پایان این مرحلا نقشۀ زقاابتی
ساختا خواهد شد .دز واقع ،این نقشا بیانگر وضاعیت زقباا
نسبت با سازمان و هدف موزد محالعا است .دز واقع ،شکل
 5بیانگر موقعیت و نقام مثبات زقباسات .هماانطاوز کاا
مشاااهد ماایشااود ،تاااالب جازموزیااان از لحااان عواماال
اجتمااعی – فرهنگای دز وضااعیت پاایینتااری نسابت بااا
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تاالبهای شادران و انزلی قراز دازد و از تاالبهای چغاخوز
و هشی ن هم وضعیت بهتری دازد .از نظار آثااز اقلیمای و
مدیریتی از تاالبهای شادران ،انزلی پایینتر باود و فقاط
از تاالبهایی مانند چغاخوز باالتر است .بر هماین اساا ،
جدول  5بیانگر مزیت زقابتی هر ی از زقبا با تفکی هار
ی از ابعاد زقابتی و با صوزت ماموع و امتیاز است.

شکل  .4نقشۀ رقابتی استراتژی مدیریتی منابع آبی تاالب جازموریان
جدول  .1وزن مزیت رقابتی هریک از رقبای اصلی تاالب جازموریان در مدیریت منابع آبی
اجتماعی – فرهنگی
شادران
هشی ن
چغاخوز
انزلی
هوزالعظیم

تأثیرات اقلیمی – مدیریتی

امتیاز

مجموع

مطلق

نرمالشده

مطلق

نرمالشده

مطلق

نرمالشده

مطلق

نرمالشده

3/76
2/72
2/13
2/95
3/51

1/24
1/91
1/71
1/97
1/16

2/94
2/47
2/77
2/96
2/26

1/19
1/192
1/13
1/11
1/84

6/71
5/19
4/91
5/91
5/77

2/34
1/82
1/74
2/18
2/11

5
2
1
4
3

5
2
1
4
3

گام چهارم :ارزیابی تواناییها و قابلیت بر اساا

تواوری

مبتنی بر منابع

دز این رام بر اسا تئوزی مبتنی بر منابع ،منابع و قابلیتهاا
بر اسا کمیابی ،تقلیدناپذیری و غیرقابل جایگزینی دز ی
طیف پنجتایی (خیلی موافقم ،موافقم ،خنثی ،مخالفم ،خیلی
مخالفم) موزد سناش قراز ررفت (جدول  .)6همانطوز کاا
پیشتر هم بیان شد بود ،معیاز باازز بودن دز ایان مرحلاا
اززیابی نمیشود ،زیرا زمانی باازز بودن منابع و قابلیتها زا
میتوان سناید کا دز مقایسا با عوامل خازجی قراز ریرناد.

پاسخهاای کازشناساان از نظار میازان موافقات باا عباازاتی
همچون موازد زیر همرا بود:
کمیابی :زقبای ما قادز باا انااام ایان کااز نیساتند
تقلیدپذیری :زقبای ما قادز با تقلید این قابلیت نیستند و
غیرقابل جایگزین :ما از این عوامل با واسحۀ خاط مشای
جبران خود بهر میباریم دز ایان مرحلاا ساؤال ساوم
پ وهش پاسخ داد خواهد شاد .از هماین زو شاکل  5باا
اززیابی منابع و توانایی ها بر اسا دیدرا مبتنی بر منابع
اختصاص دازد.
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دیدگاه مبتنی برمنابع

جدول  .1منابع و تواناییها براسا
منابع و تواناییها

باارزش بودن

تقلیدشدنی

سازمانیافتگی

تغییر کازبری ازاضی
جمعیت
افزایش سح زیر کشت
احداث سد
چرای بیزویۀ دام
حفر بیش ازحد چا
اقلیم
وضعیت معیشت بومیان منحقا
مدیریت یکرازچا
کاهش آبهای وزودی با تاالب

مواف
مخالف
مواف
خیلی مواف
خیلی مواف
مخالف
مواف
مواف
خیلی مخالف
نظری ندازم

خیلی مواف
نظری ندازم
مخالف
نظری ندازم
خیلی مواف
نظری ندازم
مواف
مخالف
خیلی مواف
مخالف

مواف
نظری ندازم
نظری ندازم
مواف
خیلی مواف
نظری ندازم
خیلی مواف
مواف
خیلی مواف
مواف

شکل  .1ارزیابی منابع وتواناییها بر اسا

گام پنجم :تحلیل پستل

دز اداما ،باید عواملی زا کا سازمان و محدودۀ محالعاشد قاادز
با کنترل آن باا صاوزت مساتقیم نیسات و از طرفای ،بارای
موفقیت ماموعا ضروزی و حیاتی است زا تعیین کرد .با ایان
منظوز ،از تحلیل  PESTELاستفاد میشود .جدول  7بیاانگر
این عوامل است .همچنین ،وزن این عوامل دز پنج ررو اسمی

دیدگاه مبتنی بر منابع

بسیاز مهم ،مهم ،متوسط ،کماهمیت و بسیاز کماهمیت تعیین
میشود .دز ستون تمثیر باید میزان تمثیر این عوامل دز موفقیت
سازمان زا تعیین کرد .دز ستون احتمال افارایش ،بایاد دزجاۀ
احتمال افزایش این عوامل طی دوزۀ برنامازیزی زا تعیین کارد
و دز ستون دزجۀ ضروزت ،باید میزان اضحرازی بودن زفع این
موزد توسط ،سازمان زا برزسی کرد.
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فوالدی و همکاران :شناسایی استراتژیهای توسعۀ پایدار تاالب جازموریان با استفاده از تکنیک متاسوات و ارائۀ ...
جدول  .7عوامل محیطی مؤثر خارج از کنترل در برنامهریزی راهبردی تاالب جازموریان
عامل

وزن

تاثیر

احتمال افزایش

درجۀ اضطرار

باز سالیانا
نرخ توزم
خشکسالی
خاک نامناس
نوسان های جمعیتی بر اثر مهاجرت از زوستا با شهر
زوابط داخلی و بینالمللی

بسیاز مهم
فو العاد مهم
بسیاز مهم
عدم اهمیت
بسیاز مهم
بسیاز مهم

بسیاز قوی
متوسط
قوی
ضعیف
متوسط
قوی

بسیاز باال
بسیاز پایین
باال
متوسط
بسیاز باال
بسیاز باال

فوز ًا
عدم فوزیت
خیلی زود
زود
عدم فوزیت
فوزا

گام ششم :سنجش تناسب راهبردی

از آناا کا مدل حاضر با دنباال توساعا و رساتر مادل
 SWOTاست و سعی برای ترکی آن با ی ابزاز پشتیبان
تصمیمریری است ،معیاز تناسا زاهباردی عااملی بارای
دستیابی با این امار اسات .آنچاا بایاد از نظار دوز شاود،
تقسیمبنادی خشا و انعحاافپاذیر عوامال خاازجی باا
فرصتها و تهدیدها و عوامل داخلی با قوتهاا و ضاعفهاا
است .دز راام بعاد باا اززیاابی میازان تامثیر پشاتیبانی و

تمثیرپذیری منابع و تواناییها دز عوامل محیحای یاا هماان
تناس زاهبردی پرداختا شد است .از آناا کاا مقایساات
دودویی این عوامل حام زیادی زا دز بار مایریارد ،چناد
موزد از آن بیان میشود (جدول .)8
سرس ،باید میزان تمثیررذازی منابع و تواناییهاا زا بار
اهداف زا تعیین کرد .از آنااا کاا مقایساات دودویای ایان
عوامل حام زیادی زا دز بر میریرد ،چند موزد از آن بیان
میشود (جدول .)9

جدول  .0تناسب راهبردی
عوامل محیطی
بارش سالیانه

خشکسالی

ضعیف
بسیاز قوی
ضعیف
تا حدودی

تا حدودی
بسیاز قوی
قوی
بسیاز قوی

نوسانهای جمعیتی بر
اثر مهاجرت

بسیار
قوی

قوی

قوی
قوی
بسیاز قوی
بسیاز قوی

تا
حدودی

ضعیف

بسیار

سطوح

ضعیف

مقایسه

تغییر کازبری ازاضی
احداث سد
جمعیت
مدیریت یکرازچا

منابع و توانایی
ها

جدول  .1تناسب منابع و تواناییها با اهداف

بسیار قوی

قوی
بسیاز قوی
ضعیف
قوی

قوی
قوی
تا حدودی
قوی

بسیاز قوی
بسیاز قوی
قوی
قوی

گام هفتم :نقشۀ استراتژیک

با توجا با تصمیمها و مقایسات دز مرحلۀ قبال ،اقادام باا
ترسیم نقشۀ زاهبردی میشود .منابع و تواناییهاا باا زنا

قوی

اولیه و احیا

تا حدودی

گرداندن به حالت

اقتصادی تاالبها

و برنامه عمل

ضعیف

و ترغیب به باز

تفریحی و

بین راهبردها

تغییر کازبری ازاضی
احداث سد
جمعیت
مدیریت یکرازچا

بسیار ضعیف

میزان آب مناسب

تضمین پایداری

تضمین ارتباط

سطوح مقایسه

عوامل محیطی

منابع و تواناییها

فیروز ای و عوامل ک ن محیحی با زن نازنای نشان داد
شد است .آنهایی کا باا سامت زاسات متمایال هساتند،
نسبتاً بااازز  ،ناادز ،تقلیدنشادنی و غیار قابال جاایگزین
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هستند و تناس زاهبردی دازند .و آن دستا از عواملی کاا
با سامت بااال متمایال هساتند ،دزجاۀ بااالیی از تناسا
زاهبردی دازند .اندازۀ حبابها بیانگر دزجۀ تناس آنهاا باا
اهداف؛ اندازۀ حباب عوامال کا ن محیحای بیاانگر دزجاۀ

اضحراز آنهاست .با طوز کل ،برای هر دو دستا از حبابهاا
کاا بیاانگر منااابع و توانااییهاا و همچنااین عوامال کا ن
محیحی است ،قرازریری دز موقعیت بااال و سامت زاسات
بیانگر بیشترین میزان امتیاز و نمر است.

شکل  .1نقشۀ راهبردی مدیریتی وضعیت منابع آبی تاالب جازموریان

دز واقااع باار اسااا شااکل  ،6خشکسااالی بااا عنااوان
بززگترین مانع کا ن محیحای بارای توساعا و مادیریت
منابع آبی تاالب جازموزیان محسوب میشود و با توجا باا
اندازۀ حباب آن نیازمند توجا است .عوامل کا ن محیحای
مانند باز ساالیانا ،زواباط داخلای و باینالمللای کشاوز،
نوسانهای جمعیتی ،افزایش نرخ توزم و خاک نامناس دز
زتبۀ بعادی از لحاان ضاروزت و اقادام قاراز دازد .دز باین
عوامل مؤثر برای مادیریت مناابع آبای تااالب جازموزیاان،
احداث سد ،جمعیت ،حفر بیش از حد چا و دز صدز هماۀ
تغییر کازبری ازاضی از بیشترین تناس زاهبردی برخوزداز
است .یعنای باا نسابت ساایر عوامال بااازز تار ،ناادزتر،
تقلیدنشدنیتر و غیرقابل جایگزینتر است .از اینزو ،باید با
این عوامل توجا وی ای کرد ،اما چارای بایزویاۀ دامهاا و
همچنین ،اقلیم و مدیریت یکرازچا باید دز صادز اقادامات
اجرایی قراز ریرد.

مرحلۀ هشتم :قضاوت عوامل محیطی با منابع

برای تدوین زاهکازهای پایاانی بایاد باا قضااوت دز ماوزد
میزان و امکان ترکیا عوامال مهام محیحای باا مناابع و
تواناییها پرداخت .با بیان دیگر ،باید تعیاین کارد کاا آیاا
ترکی این عوامل با یکدیگر دز تدوین اساترات ی زاهگشاا
هستند و دز چا اولویتی بایاد قرازریرناد .بار ایان اساا ،
میتوان زاهبردهای مدیریت تاالب جازموزیان زا با ترتیا
اولویت ،قراز داد (شکل  .)7بنابراین ،از مهمتارین اقادامات
دز این زاستا میتوان با موازد زیر اشاز کرد.
ابتدا با اعمال مدیریت زیستبومی با زویکارد حفااظتی
با همرا دخیل کردن جوامع بومی منحقاا دز فراینادهای
مدیریتی میتواند با عنوان بهترین شیوۀ مدیریتی و مقابلا
با خشکسالیها و بحرانهای آبی محرح شود کا با روناای
مااوازدی همچااون احااداث سااد و ...زا دز باار ماایریاارد.
همچنین ،باا داشاتن برناماازیازی منساام و مشاازکت و
همکازی مردم میتوان نرخ توزم زا کنترل کرد.

فوالدی و همکاران :شناسایی استراتژیهای توسعۀ پایدار تاالب جازموریان با استفاده از تکنیک متاسوات و ارائۀ ...
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شکل  .7راهبردهای اساسی برای حفظ و احیای تاالب جازموریان

نتیجهگیری
نتایج استفاد از نرمافازاز متاساوات برناماازیازی زاهباردی
فضایی تاالب جازموزیان اتخااذ شاد .دز نتاایج برناماازیازی
زاهبردی فضایی تاالب جازموزیان با توجا با نقشۀ زاهباردی
زقبای تاالب جازموزیان مؤید این موضوع است کاا وضاعیت
منابع آبای تااالب جازموزیاان از لحاان عوامال اجتمااعی –
فرهنگی دز وضعیت پایینتری نسبت با تاالبهای شاادران
و انزلی قاراز دازد و از تااالبهاای چغااخوز و هشای ن هام
وضعیت بهتری دازد .از نظر تامثیرات اقلیمای و مادیریتی از
تاالبهای شادران ،انزلی پایینتر بود و فقط از تااالبهاایی
مانند چغاخوز باالتر است .سرس ،با برزسی عوامل اجتماعی-
فرهنگاای و اقلیماای – ماادیریتی و تحلیاال پسااتل (عواماال
محیحی) این نتیاا با دست آمد کا خشکساالی باا عناوان
بززگترین مانع ک ن محیحی برای توسعا و مدیریت مناابع
آبی تاالب جازموزیان با اندازۀ حباب  5و مختصاات ()3/2 ،2
محسوب میشود و با توجا با اندازۀ حباب آن ،با توجا نیااز
دازد .عوامل ک ن محیحای مانناد بااز ساالیانا باا انادازۀ
حباااب  5و مختصااات ( ،)1 ،4زوابااط داخلاای و بااینالمللای
کشوز با اندازۀ حبااب  2و مختصاات ( ،)2/1 ،4نوساانهاای
جمعیتی با اندازۀ حباب  3و مختصات ( ،)2/2 ،4افزایش نرخ
توزم با اندازۀ حباب  2و مختصات ( )5 ،3و خاک نامناس با
اندازۀ حباب  3و مختصات ( )1/3 ،8دز زتبۀ بعدی از لحاان
ضروزت و اقدام قراز دازند .دز بین عوامل مؤثر برای مادیریت
منابع آبی تاالب جازموزیان ،احداث سد با انادازۀ حبااب 4/4

و مختصات ( ،)1/3 ،6/5جمعیت ،حفر بایش از حاد چاا باا
اندازۀ حباب صفر و مختصاات ( )1/3 ،8/3و دز صادز هماا،
تغییر کازبری ازاضی با انادازۀ حبااب  6/5و مختصاات (،9/8
 )1/3بیشترین تناس زاهبردی زا دازناد .یعنای باا نسابت
سایر عوامل بااازز تار ،ناادزتر ،تقلیدنشادنیتار و غیرقابال
جایگزینتر هستند .از اینزو ،باید با این عوامل توجا وی ای
کرد ،اما چرای بیزویۀ دامها با انادازۀ حبااب  3و مختصاات
( )1/2 ،6/5و همچنااین ،اقلاایم بااا اناادازۀ حباااب صاافر و
مختصات ( )1/4 ،1/1و مادیریت یکرازچاا باا انادازۀ حبااب
صفر و مختصات ( )1/3 ،2باید دز صدز اقدامات اجرایی قاراز
ریرند .پس ابتدا با اعمال مادیریت زیساتباومی باا زویکارد
حفاظتی با همرا دخیال کاردن جواماع باومی منحقاا دز
فرایناادهای ماادیریتی ماایتوانااد بااا عنااوان بهتاارین شاایوۀ
مدیریتی و مقابلا با خشکسالیها و بحارانهاای آبای محارح
شود کا با روناای موازدی همچون احداث ساد و ...زا دز بار
میریرد .همچنین ،با داشتن برنامازیزی منسام و مشازکت
و همکازی مردم میتوان نرخ تاوزم زا کنتارل کارد .رفتنای
است کا تحقیقی با زو متاسوات دزماوزد تااالبهاا انااام
شد باشد ،وجود ندازد .بنابراین نتایای کا با نتاایج تحقیا
حاضر همروشانی داشتا باشد ،وجاود نادازد .باا ایان وجاود،
نتایج تحقی زکرایس و همکازان [ ]29تا حدی از نظر تامثیر
محرکهایی مانند فعالیاتهاای انساانی مانناد کشااوززی و
توزیسم بر تاالبها با نتایج تحقی حاضر میتواند همخاوانی
داشتا باشد .دز مقایسۀ نتایج تحقیقاتی کا دز زمیناۀ تااالب
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اناام شاد اسات ،مایتاوان باا تحقیا جهاانی شاکی و
همکازان [ ]31اشاز کرد کا آسی پذیری اکوسیساتمهاای
تاالبی با منظوز ازائۀ زاهکازهای مدیریتی دز تاالب چغااخوز
زا برزسی کردند .آنها دز تحقی خود زوابط انساان و محایط
زیست زا دز دو مقیا خرد و ک ن اززیابی کردند و سارس،
با شناسایی مهمترین عوامال تهدیدکننادۀ تااالب چغااخوز
پرداختند و برای کنترل و کاهش آنها زاهکاز ازائاا دادناد .دز
صوزتی کا دز تحقی یادشاد نیاز هادف ازائاۀ زاهکازهاای
مدیریتی باشد ،دو تحقی دز این بخاش همروشاانی دازناد،
ولی دز برزسای و اتخااذ زاهکازهاا ،تحقیا حاضار جوانا
مختلف زا مد نظر قراز داد و زاهکازها باا صاوزت مادیریت
جامع هستند.
دز نتایج برنامازیزی زاهبردی فضایی تاالب جازموزیان
با توجا با نقشۀ زاهبردی زقبای تااالب جازموزیاان مؤیاد
این موضوع است کا وضعیت منابع آبی تااالب جازموزیاان
میشود از لحاان عوامال
همانطوز کا دز شکل  4مشاهد 
اجتمااعی – فرهنگای دز وضااعیت پاایینتااری نسابت بااا
تاالبهای شادران و انزلی قراز دازد و از تاالبهای چغاخوز
و هشی ن هم وضعیت بهتری دازد .از نظار آثااز اقلیمای و
مدیریتی از تاالبهای شادران و انزلی پاایینتار و فقاط از
تاالبهایی مانند چغاخوز بااالتر اسات .سارس ،باا برزسای
عوامل اجتماعی -فرهنگی و اقلیمی – مادیریتی و تحلیال
پستل (عوامل محیحای) ایان نتیااا باا دسات آماد کاا
خشکسالی با عنوان بززگترین مانع کا ن محیحای بارای
توسعا و مدیریت منابع آبای تااالب جازموزیاان محساوب
میشود و با توجا با اندازۀ حباب آن ،باا توجاا نیااز دازد.
عوامل ک ن محیحی مانند باز سالیانا ،زواباط داخلای و
بینالمللی کشوز ،نوسانهای جمعیتی ،افزایش نرخ تاوزم و
خاک نامناس دز زتبۀ بعدی از لحان ضروزت و اقدام قراز
دازند .دز بین عوامل مؤثر برای مدیریت مناابع آبای تااالب
جازموزیان ،احداث سد ،جمعیت ،حفر بیش از حاد چاا و
دز صاادز هم اۀ تغییاار کااازبری ازاضاای بیش اترین تناس ا
زاهبردی زا دازند .یعنی با نسبت سایر عوامال بااازز تار،
نادزتر ،تقلیدنشدنیتار و غیرقابال جاایگزینتار هساتند .از
اینزو ،باید با این عوامل توجاا ویا ای کارد ،اماا چارای
بیزویۀ دامها و همچنین ،اقلیم و مدیریت یکرازچۀ باید دز
صدز اقادامات اجرایای قاراز ریرناد .پاس ابتادا باا اعماال
مدیریت زیستبومی با زویکرد حفاظتی باا همارا دخیال
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کردن جوامع بومی منحقا دز فرایندهای مدیریتی میتواند
با عنوان بهترین شیوۀ مدیریتی و مقابلا با خشکسالیهاا و
بحرانهای آبی محرح شاود کاا باا رونااای کاا ماوازدی
همچون احداث سد و ...زا دز بار مایریارد .همچناین ،باا
داشتن برنامازیزی منسام و مشاازکت و همکاازی ماردم
میتوان نرخ توزم زا کنترل کرد .با توجاا باا اینکاا عامال
خشکسالی بززگترین عامل محیحی اسات؛ الزم اسات باا
محالعۀ خشکسالی ،شناخت وی ریها و پایش و پیشبینای
آن ،زمینا زا برای مدیریت بهتار و مناسا تار آب دز ایان
دشت فراهم آوزد.
سپاسگزاری
این مقالا برررفتا از پایاننامۀ کازشناسی ازشد مصاوب دز
دانشگا هرمزران اسات ،بناابراین نویساندران ایان مقالاا
مرات قدزدانی خود زا از حوزۀ پ وهش و فناوزی دانشگا و
سازمان حفاظت محیط زیسات کرماان کاا دز بازدیادهای
میدانی منحقا و جمعآوزی داد هاا مشاازکت داشاتااناد،
اع م میکنند.
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