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 11/12/55پذیرش:   15/12/55بازنگری:   25/4/55دریافت: 

 چکيده
-العادهفشار فوقدلیل به هاسیستمگونه کنند. امروزه اینمحیطی متعددی را فراهم میکاالها و خدمات زیست ،االبیت هایبومزیست      

برداری بییش از  کشاورزی و گردشگری نابخردانه و بهره رویهرشد بیدلیل فشارهای انسانی، افزایش شهرنشینی، صنعتی شدن و ای به

یکیی از   عنیوان بیه  . تیاال  هیورالعمیم  انید مواجه شیده محیطی د هیدرولوژیکی، اقتصادی و زیستکاهش عملکر با ،حد از منابع طبیعی

 با صدمات زیادی مواجه شده اسیت.  ،فشارهای وارده بر آن در چند دهه اخیر بدلیل ،آبی ایرانهای بومزیستهای حیات وحش و پناهگاه

-واقع شده اسیت. بیه   ،آزادگان از استان خوزستاندشت ان و در شهرستانغربی ایردر جنو  ،این تاال  در مرز مشترك ایران و عراق

بیا هید     حاضیر  . پیووهش ضیرورت دارد زیستی های مناسب محیطمنمور حفاظت از تاال  هورالعمیم، مدیریت بهینه منابع و سیاست

بیه شناسیایی    ،در نخستین گام ،منمور برای این انجام شده است. 4931تدوین برنامه راهبردی حفاظتی در تاال  هورالعمیم در سال 

 عوامیل  ارزیابی و (IFEداخلی ) عوامل ارزیابی جداول قالب در خارجی و داخلی سپس عوامل عوامل داخلی و عوامل خارجی پرداخته شد.

 Expert choice افیزار  نیرم  و( AHP) فراینید  از ،خیارجی  و داخلیی  عوامیل  دهی وزن برای .شدند دهی وزن و دهی نمره (EFEخارجی )

 هیای قوت به نسبت بیشتری ضعف نقاط که تاال  هورالعمیم دارای بود این بیانگر، 85/4 امتیاز با داخلی عوامل ماتریس. گردید استفاده

 میورد محدوده  نشیان داد در . نتیای   بیود  هیا فرصیت  بیه  نسبت بیشتری تهدیدهای وجود بیانگر، 58/4امتیاز  باخارجی  عوامل و موجود

 تحلییل  براسیام  و ،(WT )استراتوی تیدافعی در شرایط ، SWOTبیر اسیام میاتریس     ،تدوین راهبردی حفاظتی نمورم به ،بررسی

QSPM،  ها  تهیه بانک اطالعات از میزان و نوع آالیندهراهبرد(WT2دارای باالترین اولویت ،) بدون تردید شناخت درسیت  دست آمدبه .

هیای  تر با این عوامل و نیز تهیه و اجرای دقیق طرحزمینه را برای جلوگیری و مقابله اصولی تواندمی ،هاو دقیق عوامل تهدیدکننده تاال 

 محیطی فراهم آورد.زیست یو مدیریت یحفاظت
 

 .SWOT ،QSPM م،یراهبرد، حفاظت، تاالب هورالعظ ها:کلیدواژه
 

 مقدمه
ی و آبی خشک هایبومزیستها اراضی حد واسط بین تاالب      

خیزترین و پر ( و از حاصلSugumaran et al., 2004بوده )
 Ghermandi etها در روی زمین هستند )مولدترین اکوسیستم

al., 2008 همچنین فراهم کننده خدمات بسیاری از جمله کنترل .)
وحش و کنترل فرسایش سیل، حفظ کیفیت آب، زیستگاه حیات

ها دارای تاالب. (Sugumaran et al., 2004خاک هستند )
های زیباشناختی، تفرجی، اقتصادی، اجتماعی و بسیاری از ارزش
 طبیعی های دیگر هستند که دخالت عوامل طبیعی و غیرارزش

 ؛Kim et al., 2004هم زند )تواند این انسجام و کیفیت را برمی
Zedler and Kercher, 2005.)  در معرض ها تاالبامروزه

باشند که سبب اختالل در زا مییرات استرسطیف وسیعی از تغی
شوند و منجر زنده در تاالب میمحیطی منابع زنده و غیرتعادل زیست

به از دست رفتن پرشتاب تنوع زیستی با اهمیت جهانی و نیز کاهش 
فرصت جوامع محلی و ذینفعان تاالب برای امرار معاش پایدار و 

 ,.Jafari Azar et al)است های آینده شدهحفظ منابع برای نسل

تواند در می ،های انسانیفعالیتتوان گفت طور کلی میبه (.2015
 های تاالبیاکوسیستماثرات نامطلوب بر منجر به  ،ایگسترده طیف

 Halpern et) شوندخدمات اکوسیستم  و در نتیجه باعث تخریب

al., 2008.) 
 هوایی و و آب متنوع هاینظام به توجه با کشور ایران      

  جمله از متنوعی هاىتاالب میزبان خود، خاص توپوگرافی

 هایباتالق و شور هاىدریاچه هاى حرا،جنگل مرجانی، هاىصخره

قراردارند.  جدی خطرات معرض در هاآن بیشتر که است پست
 قسمت که را ایران گذشته سال ده طی که مداومی سالیخشك

 داده، قرار ثیرأت تحت ،است خشكیا نیمه خشك آن قلمرو اعظم

شود.  نابودی کشانده ورطه به هاتاالب زیستمحیط شده باعث
 هایآلودگی چنینو هم کشاورزی آب، منابع از استفاده برای رقابت

محیط آسیب به مدیریتی، پذیرانعطاف هاینظام کمبود صنعتی و
  .(Jafari Azar, 2015است ) شده اضافه زیستی
ها از ها برای حفاظت، شامل حفظ تاالبمدیریت تاالب      

 هایفشارهای مستقیم انسان و نگهداری فرآیندهای طبیعی در زمین
پایش  (.Sabzghabaei et al., 2012باشد )حاشیه تاالب می

تواند برای مدیریت ها میهای پیرامون آنها و زمینتغییرات تاالب
 ,.Sabzghabaei et alهای ارزشمند مفید باشد )این اکوسیستم

2015 .) 
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کید بر همبستگی أ، با ت0891راهبرد جهانی حفاظت در سال       
بین حفاظت و توسعه، اصطالح توسعه پایدار را برای نخستین بار به 

 Jafari etمنظور حل مشکالت متعدد محیط زیست رایج ساخت )

al., 2013پایدار (. به منظور حفاظت بهتر در راستای توسعه، 
گردد منابع، ها باعث میهای تاالبایز و شناخت ویژگیضرورت تم

ها مشخص گردد تا بتوان منشأ پیدایش، جایگاه و عوامل تخریب آن
؛ Makrooni, 2015ها مدیریت نمود )با درکی صحیح بر آن

Lambin and Geist, 2006.) 
 بررسی شامل اساسی عنصر چهار از راهبردی ریزیبرنامه      

 تشکیل ارزیابی کنترل و و راهبردها اجرای اهبردها،ر تدوین محیطی،
 در راهبردی ریزیبرنامه هایمدل (.Hussey, 2001) است شده
تحلیلی  مدل از هاآن همگی اما تقریباً .هستند شماریبی حد

SWOT گیرند. ماتریس می الهامSWOT مفهومی یك چارچوب 
 گرفتن درنظر که باشود می محسوب سیستمی هایتحلیل برای

 خوبی مبنای سیستم، یك بر حاکم خارجی و داخلی عوامل و شرایط
 ؛Jafari et al., 2013)آورد می فراهم راهبردها تدوین برای را

Chang and Huang, 2006 .)ایتوسعه خواهان اگر جامعه 
 دستبه خود محیطزیست از کامل شناختی باید نخست است، پایدار
 Jafariبکوشد ) آن حفظ در ،اهبردیر ریزیبرنامه با و سپس آورد

Aar, 2015).  
های جامعه شناخت ویژگی ،برای ارزیابی راهبردی تاالب      

های پذیری و ارزشبیولوژیکی )ساختار، عملکرد، حساسیت، آسیب
 De) ضروری است ،باشندطبیعی و ...( که در معرض خطر می

Lange et al., 2010.) مناسب راتژیاست یك مدل، این دیدگاه از 
 حداقل به را تهدیدها و هاضعف و حداکثر به را هافرصت و هاقوت

 (.Ganjali et al., 2014) رساندمی ممکن
تاالب هورالعظیم در منطقه مشترک ایران و عراق در جنوب       

غربی ایران و در شهرستان دشت آزادگان از استان خوزستان واقع 
ه نام هورالعظیم و در عراق شده است. این تاالب در ایران ب

-النهرین میهای بینشود و قسمتی از تاالبهورالهویزه خوانده می

منطقه زیستی مهم در  011النهرین یکی از های بینباشد. تاالب
باشند. حدود دو سوم از سطح تاالب هورالعظیم در کشور جهان می

از شمال عراق و تنها یك سوم شمالی آن در خاک ایران قرار دارد و 
 طول در(. Behroozi Rad, 2008به جنوب کشیده شده است )

ویژه توسعه میدان های انسانی بهتشدید فعالیت اثر در ،گذشته دهه
تاالب مورد مطالعه،  بر انسانی جوامع فشارهای و نفتی آزادگان

 است. آمده بوجود درمنطقه ژرفی های دگرگونی و تغییرات
ها و زمینه ارزیابی، حفاظت تاالب در یمختلف تاکنون مطالعات      
 تدوین ات،مطالع از این دسته .است شده انجام راهبردی ریزیبرنامه
  SWOTروش  با انزلی تاالب مدیریتی راهبردی عوامل

(Jafari and Arazzadeh, 2011اولویت ،)حساسیت بندی  

 سلسله تحلیل از استفاده کشور با جنوب ساحلی نوار هایسازگانبوم
 راهبردهای (، تدوینYaghoobzadeh et al., 2012مراتبی )

تحلیل  و تجزیه از استفاده با میانکاله تاالب از حفاظت مدیریتی

SWOT (Jafari et al., 2013مدیریت زیست ،)  محیطی تاالب
 ,.SWOT (Mohammadizadeh et al  هشیالن به روش

زگان بر (، بررسی حساسیت فیزیکی کرانه ساحلی استان هرم2013
 ,.ESI( )Habibi et alمحیطی )اساس شاخص حساسیت زیست

(، شناسایی و تحلیل ماتریس ریسك خشك شدن تاالب 2013
(، بررسی Fotouhi et al., 2014مهارلو و پیامدهای آن بر محیط )

های های استان هرمزگان با تلفیق روشای تاالبمقایسه_تطبیقی
Medwet  وIBA (Esfande and Danekar, 2015 ،) شناسایی

 المللی بختگان بابین تاالب بندی راهکارهای احیای  و رتبه
SWOT  رویکرد تاپسیس فازیو (Tarazkar et al., 2016 ،)

 CSIRO: Common wealthارزیابی ریسك اکولوژیکی )

Scientific and Industrial Research Organisation هدف ( با 
 ,Wilhite) استرالیا های شمالببرای تاال چارچوبی پایدار توسعه

and Glantz, 1985 ،)محیطی در هند با ارزیابی اثرات زیست
، بررسی پیامدهای فعالیت SWOT (Paliwa, 2006)استفاده از 

انسانی بر هیدرولوژی تاالب آندن پاراموس در آمریکای جنوبی با 
 تحلیل( و Buytaert, 2006هدف مطالعه هیدرولوژی آب تاالب )

های جنوب ایران )استان خوزستان( با استفاده از ر و تهدید تاالبفشا
( اشاره Sabzghabaei et al., 2015) RAPPAMشناسی روش
 نمود.
حفاظتی مناسب  راهبردهایبا هدف تدوین  حاضر پژوهش      

سعی بر آن است که با  رواز این است. شدهانجام تاالب هورالعظیم 
ها و تهدیدات پیش همچنین فرصتشناسایی نقاط قوت و ضعف و 

پیشنهاد شود و در  ،روی تاالب، راهبردهایی برای بهبود و حفاظت
 بندی گردند.رتبه ،این راهبردها، QSPM از نهایت با استفاده ماتریس

 

 هامواد و روش
 موقعيت محدوده مطالعاتي

های رود دجله، فرات وکرخه تاالب هورالعظیم در اثر پیوندآب      
 74جود آمده است. تاالب هورالعظیم با مختصات جغرافیایی وهب

دقیقه در خاک عراق 01درجه و  74دقیقه و حد غربی آن  89درجه و 
دقیقه در خاک ایران در  81درجه و  10است. حد شمالی آن نیز 

 70حوالی روستای سابله و حد جنوبی در حوالی عرض جغرافیایی 
غرب  منتهی الیه مرز جنوب یباًدرجه است. یال شرقی هورالعظیم تقر

(. این Saeedi and Dashti, 2017ایران با کشور عراق است )
متری از سطح دریا قرار گرفته و در این ارتفاع  چهارتاالب در ارتفاع 
باشد که با احداث خاکریز می مربعکیلومتر 0001دارای مساحت 

 0111حدود بهمرزی توسط کشور عراق، مساحت آن در خاک ایران 
 0181کیلو متر مربع رسیده است. در مواقع کم آبی وسعت تاالب به 

کیلومتر مربع  0110کیلومتر مربع و در مواقع پر آبی وسعت آن به 
آن در  1/0ازمساحت تاالب در خاک عراق و تنها  1/0رسد. حدود می

(. Jamei and Hemadi, 2006خاک ایران قرار گرفته است )
 دهد.تاالب هورالعظیم را نشان می( موقعیت مخازن 0شکل )
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 موقعیت تاال  هورالعمیم  -4 شکل
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 الگوریتم مراحل اجراي پژوهش  -2 شکل
 

 روش کار      

توصیفی  -این تحقیق از نظر نوع هدف، یك پژوهش تحلیلی      
 چنین بر اساس ماهیت و روش یك پژوهششود. هممحسوب می

های ای و نیز روشپیمایشی مبتنی بر مطالعه کتابخانه_ توصیفی
میدانی نظیر توزیع پرسشنامه است. سپس در مراحل بعدی تحقیق، 
جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه  راهبردهای حفاظتی تاالب، 

( 0استفاده شده است. شکل ) QSPMو  SWOTاز روش تحلیلی 
 دهد.نشان میالگوریتم مراحل اجرای پژوهش را 

وت و ضعف( و قعوامل داخلی ) شناسایی جهتابتدا به منظور       
)پرسشنامه  دلفی روش از ،منطقه و تهدید( فرصتخارجی )عوامل 

صورت رفت و برگشتی طی چهار هدلفی بر اساس طیف لیکرت( ب
 ،پس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی شد. استفاده، مرحله

تلفیق  برای در اختیار خبرگان قرار گرفت. پرسشنامه نهایی تهیه و
ای  که نمره آن دسته از عوامل ،نظرات و شناسایی نهایی عوامل

پذیرش و تعدادی از عوامل  اند،)میانگین حسابی( داشته سهباالتر از 
بدین  )میانگین کل( داشتند رد شدند. سهکه میانگین حسابی کمتر از 

ل داخلی و خارجی، ماتریس منظور پس از نهایی شدن فهرست عوام
 در گام دوم به طراحی طور جداگانه تهیه شد. ارجحیت این عوامل به
عوامل داخلی و  هایوزنو محاسبه  AHPمدل سلسله مراتبی 

ها در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت بندی آندستهسپس خارجی و 
 هایروش ترینشده شناخته از یکی  AHPپرداخته شد. ،و تهدید
، کاربردی مختلف هایحوزه در که چندشاخصه است یریگتصمیم

انجام (. در این روش Saaty, 1980گرفته است ) قرار استقبال مورد
 کهیطوربه ،مختلف اریدو مع نیب ،در هر سطح یزوج هایمقایسه

 ،شوند یابیارز ییها نسبت به تمام عناصر سطح باالاریمع یتمام
در  ،اهمیت نسبی معیارها ،در روش مقایسه زوجی پذیرد.صورت می

طیف ( 0جدول ). دنشوبخش تقسیم می 8به  ،یك مقایسه پیوسته
مورد استفاده های مقایسه زوجی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 
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 (،CR: Consistency Ratio) ینسبت سازگار سپس دهد.نشان می
در  .پذیردمیصورت  ،یزوجهای هسیمقا یها سیماتر یتمام یبرا

دهنده قابل قبول باشد، نشان 0/1تر از کم مذکور نسبت هکی صورت
 (.Momeni, 2008؛ Saaty, 1980) است یزوج ساتیبودن مقا

فرآیند ساختار سلسله مراتبی در پژوهش حاضر را نشان  (1)شکل 
 دهد.می

نقاط ضعف و قوت و  کلیهپس از مشخص شدن  ،در گام بعدی      
 Internalبی عوامل داخلی )ها، ماتریس ارزیاتهدیدها و فرصت

Factor Evaluation( و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )External 

Factor Evaluation نقاط ضعف و قوت داخلی در شد( تشکیل .
، EFEها و تهدیدات خارجی در ماتریس و فرصت IFEماتریس 

. الزم به ذکر است در ستون اول فهرست شدندتجزیه و تحلیل 
در ستون دوم اوزان مربوط به و  خارجی تنظیم شدعوامل داخلی و 

تکمیل  هر یك از عوامل فهرست شده در جداول مذکور طوری
الزم برابر عدد یك باشد.  ،شدند که جمع اوزان متعلقه در هر جدول

های مربوطه بر اساس پرسشنامه نظرسنجی به ذکر است وزن
 نمره ینتعی منظوربهدر ستون سوم دست آمده است. همتخصصین ب

اساس  رب چهار تا یك نمره ،عوامل از هریك به ،موجود وضعیت
 دو نمره اساسی، ضعف بیانگر یك نمره. دوشمیداده  موجود وضعیت

 قوت دهندهنشان چهار نمره و قوت بیانگر نقطه سه نمره کم، ضعف
(. در Moharram Nezhad, 2012باشد )می عامل باالی بسیار

ضرب ستون دوم در ن هر عامل، از حاصلستون چهارم امتیاز موزو
ستون سوم حاصل شد و سرانجام امتیاز وزنی کل مجموعه تحت 

ترتیب تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل بررسی محاسبه شد. بدین 
( انجام EFE)( و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی IFE)داخلی 
 پذیرفت.

ل قوت و یك از عوام پس از لیست کردن هرمرحله چهارم، در       
 ها ویك از آن تهدیدها، از محل تالقی هر ها وضعف و فرصت

 های مورد نظرهای مربوط به خود، استراتژیها در سلولنوشتن آن
ترکیب  از بررسی و بعد مرحله این پایان . درگردیدحاصل 

راهبرد  نوع چهار به ه،کنندگروه تحلیل Tو  S ،W ،Oپارامترهای 
 SOراهبردهای  :راهبردها عبارتند از .ددگرمی نائل ،تصور قابل

  WO)رقابتی(، راهبردهای  ST)تهاجمی(، راهبردهای 
 ,.Karbasi et al)تدافعی( ) WTکارانه( و راهبردهای )محافظه

 فرآیند در کارآمد ابزار یك عنوانبه SWOTماتریس  (.2007

 بوده توجه مورد زیستمحیط مدیریت ریزی راهبردی جهتبرنامه

 ,Diamantopoulou and Voudouris) است

  .(Nikolaou and Evangelinos, 2010؛2008

 

 مراتبي سلسله فرایند درهاي زوجي طيف مورد استفاده براي انجام مقایسه -1جدول 

 درجه اهمیت در
 مقایسات زوجی

 کامالً
 مرجح

 ترجیح
 بسیار قوی

 ترجیح
 قوی

 کمی
 مرجح

 ترجیح
 یکسان

ترجیحات بین 
 فواصل

 0،  7، 1 0 1 8 4 8 ر عددیمقدا

 (Saaty, 1980مأخذ: )

 

 
  AHPمراتبيفرآیند ساختار سلسله -3شکل 

 

WT 

 راهبرد حفاظتی

 

 تهدیدها
 

 هافرصت

 

 نقاط قوت نقاط ضعف

 عوامل داخلی

ST WO SO 

 عوامل خارجی
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 و عامل داخلی یك تنها راهبرد هر پیشنهاد در کهاین به باتوجه      
-برنامه کمی جدول این مرحله در دخالت دارد، خارجی عامل یك

 QSPM: Quantitativeجدول ) به مموسو ،راهبردی ریزی

Strategic Planning Matrixبرایواقع  در شد. ریزی( طرح 
ریزی استراتژیك برنامه از ماتریس ،بندی راهبردهاارزیابی و اولویت

سایر عوامل داخلی  استفاده گردید. در این گام، تأثیر QSPMکمی یا 
مره جذابیت و ن ؛بینیپیش ،بر راهبرد پیشنهادی ،و خارجی محیط

(AS: Attractive Scores )( هر راهبرد در بازه یك )حداقل جذابیت
الزم به ذکر است اعطا گردید.  ،پذیری(تا چهار )جذابیت یا امکان

در نمره جذابیت نیز بر اساس نظرسنجی از متخصصین بدست آمد. 
جذابیت مربوط به هر راهبرد در ستون مربوط،  پایان از جمع نمرات

( محاسبه شد TAS: Total Attractive Scoresبیت کل )نمره جذا
(Moharram Nezhad, 2012).  
 

 نتایج و بحث
 1عامل ضعف و  07عامل داخلی ) 01تاالب هورالعظیم با تعداد       

عامل  4عامل تهدید و  01عامل خارجی ) 01عامل قوت( و تعداد 
و  (0) لفرصت( در منطقه مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت. جداو

تدوین  برایداخلی و خارجی  عوامل تحلیل و تجزیه خالصه( 1)
 دهد.راهبردهای حفاظت تاالب را نشان می

 

 

 ( تاالب هورالعظيمIFEداخلي ) عوامل ارزیابي ماتریس -2جدول

 وزن عوامل داخلی ردیف
 امتیاز

 وضع موجود

 امتیاز
 داروزن

 (Sنقاط قوت )

 070/1 7 1181/1 ری با ارزش حفاظتی در تاالبی و جانوههای گیاوجود گونه 0

 177/1 1 1071/1 تاالب درفرد اندازهای زیبا و منحصر بهوجود چشم 0

 004/1 1 1199/1 پستانداران در تاالب(، ریزی یا زادآوری )وجود شرایط مناسب برای آبزیاناهمیت منطقه به خاطر نواحی تخم 1

 110/1 7 1190/1 ز تاالبمحیطی حفاظت اوجود قوانین زیست 7

 014/1 1 1181/1 غبار( کنترل ذرات و گرد وآبی، تاالب )کنترل جریانات  بومیزیستخدمات  8

 110/1 7 1190/1 ایزوله بودن و دور از دسترس بودن منطقه 1

 (Wنقاط ضعف )

 180/1 0 1088/1 محیطی حفاظت از تاالبعدم اجرای قوانین زیست 0

 008/1 0 0078/1 د غیرمجاز در تاالبو صی وجود شکار 0

 140/1 0 1181/1 های کشورعدم قرار گیری تاالب در طرح ملی حفاظت از تاالب 1

 110/1 0 1114/1 های حفاظتی منطقهرسانی ارزشها برای اطالعها با رسانههمکاری ضعیف دولت و سازمان 7

 174/1 0 1718/1 در تاالب گذاری بخش دولتی و خصوصیریزی و سرمایهضعف برنامه 8

 010/1 0 1918/1 تاالب ازستاد مدیریت بحران برای حفاظت  عدم وجود 1

 184/1 0 1840/1 کمبود امکانات و تسهیالت حفاظتی در تاالب 4

 001/1 0 0011/1 بان یا گارد حفاظتی محیط زیست در تاالبکمبود نیروی محیط 9

 118/1 0 1199/1 بندی مناسب تاالبمنطقهعدم  8

 178/1 0 1781/1 چرای دام اهلی 01

 141/1 0 1409/1 تردد بیش از حد وسایل نقلیه 00

 111/1 0 1111/1 المللی از تاالب جهت حفاظتناکافی بودن حمایت مالی در سطح ملی و بین 00

 110/1 0 1108/1 فقدان برنامه پایش ارزیابی تاالب 01

 110/1 0 1107/1 المللی بر اثر عدم تطابق با مالزمات جهانیه بینبی اهمیت شمردن تاالب در عرص 07

 891/0 _ 0 جمع
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 ( تاالب هورالعظيمEFEخارجي ) عوامل ارزیابي ماتریس  -3جدول 

 وزن عوامل خارجی ردیف
 امتیاز

 وضع موجود

 امتیاز
 داروزن

 (Oها )فرصت
 084/1 1 1808/1 النهرین است(انده بینکه تاالب باقیم)معرف بودن این اهمیت جغرافیایی زیستی 0

 009/1 1 1187/1 های حفاظتحضور جوامع محلی پیرامون تاالب با انگیزه مشارکت در اجرای طرح 0

 140/1 1 1011/1 رسانی و مشارکت حفاظتی و ترویجیهای محلی و فعالیت در جهت اطالعNGOوجود و نقش 1

 010/1 7 1181/1 های جانوریوحش و گونههای حیاتتاالب و توسعه زیستگاه ءی احیاالمللب مشارکت و همکاری بینلامکان ج 7

 080/1 1 1971/1 زایی و ایجاد درآمد برای جامعه محلی(حفاظت و توریسم )اشتغال منظوربهامکان اشتغال جوامع محلی  8

 018/1 1 1190/1 وجود نیروی متخصص و با تجربه در استان و کشور در امر حفاظت از تاالب 1

4 
ها و فرایندهای اقتصادی اجتماعی اکوسیتمی تاالب توسط مراکز علمی و وجود پتانسیل تحقیقات وآموزش در مورد ویژگی

 آموزشی
1114/1 7 074/1 

 (Tتهدیدها )
 101/1 0 1148/1 وابستگی معیشتی روستاهای پیرامون تاالب به تاالب 0

 119/1 0 1148/1 شناختی تاالبفع و خدمات بومشناخت ناکافی جوامع محلی از منا 0

 148/1 0 1187/1 توسعه محورهای دسترسی )جاده پیرامون تاالب( 1

 181/1 0 1788/1 جاده(، تکه شدگی زیستگاه )مثال احداث دایكتکه 7

 109/1 0 1097/1 موقعیت استراتژیك تاالب )مرزی بودن تاالب( 8

 011/1 0 1190/1 آبه()عدم تامین حق ر باالدستکاهش  سطح آب به علت سدسازی د 1

 181/1 0 1788/1 سالیکاهش سطح آب به علت خشك 4

 110/1 0 0187/1 های توسعه نفتی و صنعتی در تاالب هورالعظیمگسترش فعالیت 9

 019/1 0 0141/1 های شهری(فاضالب ضایعات نفتی و، پسماند ،آلودگی تاالب )نفت 8

 170/1 0 1701/1 جوامع محلی(و نیروهای نظامی  ،شرکت نفت ،نافع )محیط زیستتعارضات بین م 01

 111/1 0 1108/1 مشترک( و کشورهای تاثیرگذار بر تاالب )تاالب مرزی یا تاالب با حوزه آبخیز عدم تعامل بین کشورهای ایران و عراق 00

00 
منظور توسعه ها )سودجویان( بهاقتصادی نهادها و سازمان هایاستفاده ءهای زیستی منطقه و سوعدم آگاهی جامعه از ارزش

 محوری خود
1084/1 0 101/1 

 101/1 0 1010/1 )ماهی تیالپیا( در تاالب غیربومیحضور گونه  01

 900/0 _ 00111 جمع

 

 
 و انتخاب استراتژي تجزیه و تحليل ماتریس داخلي و خارجي -4 شکل

    
 
 
 
 
 



51 

54زمستان  4ی، شماره41پژوهشی(، جلد  -علوم و مهندسی آبیاری )مجله ی علمی  

 ،ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی دست آمده ازهنتایج ب   
اگر از که رغم اینعلی. باشدمینقاط ضعف بر نقاط قوت  غلبهبیانگر 

 ،های موجود مورد استفاده قرار گیرند و فرصت ؛تهدیدها اجتناب
نتیجه  و ضعف ها را از بین برد. در نمودهتوان بر تهدیدها غلبه  می

، تدافعی راهبردار دارند. در درجه اول اولویت قر WTراهبردهای 
مبتنی بر پوشش نقاط ضعف جهت اجتناب از تهدیدهای  راهبردیك 

 (. 7)شکل محیطی است 
( مشاهده می شود، در تحقیق 7گونه که در در جدول )همان   

راهبرد  دو راهبرد تهاجمی، چهار تدافعی، راهبرد شش حاضر، بر
با توجه به       ه است.ارایه شد کارانهمحافظه رقابتی و چهار راهبرد

که باید مورد  راهبردهاییماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، 
با تشکیل ماتریس سپس  .تدافعی می باشد راهبردتوجه قرار گیرند 

موجود تدافعی  راهبردهای( QSPM)ك ریزی استراتژی کمی برنامه
 (.8شدند )جدول بندی  اولویت

ریزی استراتژیك برنامهاساس تحلیل ماتریس کمی  بر      
(QSPM)،  سناریو دست آمد.به راهبردهااولویت انتخاب (0WT)  با

و  مبتنی بر ضعف راهبرداجرای  برایبهترین سناریو  119/0امتیاز 
با  (0WT) و سناریو  090/0با امتیاز ( 7WT)تهدید است. سناریو 

وی . سناریباشندمیدر جایگاه دوم و سوم اولویت  ،100/0امتیاز 
(8WT )استترین اهمیت برخوردار نیز از کم. 

نتایج حاصل از تیم خبرگان، در ارزیابی عوامل داخلی، مبین آن       
ریزی یا زادآوری )وجود به خاطر نواحی تخم ،اهمیت منطقهاست که 

ترین مهم (،1S) پستانداران در تاالب(، شرایط مناسب برای آبزیان
های گیاهی  وجود گونهچنین . همشود نقطه قوت منطقه محسوب می

خدمات اکوسیتمی ( و 0S) و جانوری با ارزش حفاظتی در تاالب
(، 8S)تاالب )کنترل جریانات آبی،کنترل ذرات گرد و غبار (  یباال

 های بعدی قرار دارند. نیز در اولویت

 

 حفاظتي تاالب هورالعظيم راهبردهاي  -4جدول 

ی
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0SO : بهره گیری از ظرفیت جوامع محلی وNGO ها در امر حفاظت و

 گسترش اکوتوریسم تاالب

0SO: انقراض به  سازگان با ارزش در خطرمعرفی تاالب به عنوان یك بوم

  آن ءالملی  جهت حفظ و احیاهای مالی و بینمنظور جذب حمایت

ی
اتژ

ستر
ا

 
ظه

حاف
ی م

ها
ه )

ران
کا
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0WO :بان در جهت حفاظت از ع محلی به عنوان محیطگیری و جذب جوامبهره

 تاالب

0WO : نظارت بر حسن اجرای قوانین جهت جلوگیری از شکار و صید

 غیرقانونی

1WO :تشویق و حمایت از مراکز علمی(  توسعه برنامه تحقیقاتی و مدیریتی(

 جهت انجام مطالعات تخصصی

7WO :مین تأللی در جهت المگیری از حمایت و مشارکت مالی ملی و بینبهره

  های حفاظتی در تاالب هورالعظیمزیرساخت
 

ی
اتژ

ستر
ا

 
ی )

ابت
 رق

ی
ها

S
T

) 

0ST :محیطی در جهت جلوگیری از گسترش فعالیتاعمال قوانین زیست-

 آلودگی تاالبو نفتی ، های صنعتی

0ST :به و ایجاد حریم امن پیرامون تاالب توسط سازمان محیط آمین حقأت

 های مخرب انسانیاز پیشرفت زیست جهت جلوگیری

1ST :)به منظور شناساندن منطقه  افزایش آگاهی جامعه )محلی و غیربومی

 تمی تاالبسشناختی و اکوسیو خدمات بوم

7ST :های آبزی بومی تاالب جهت جلوگیری از بازسازی ذخایر گونه

  های مهاجم و غیربومیگسترش گونه

ی
اتژ

ستر
ا

 
ی )

افع
تد

ی 
ها

W
T

) 

0WT :حفاظت از تاالب هدف ها با یندهآالانك اطالعات از میزان و نوع تهیه ب

 نآپایش  و

0WT :اجرای برنامه پایش و ارزیابی تاالب جهت کنترل و تخریب آن 

1WT :لزوم قرار گیری تاالب در طرح ملی حفاظت تاالب 

7WT:  تشکیل ستاد مدیریت بحران و تهیه برنامه مدیریت بحران تاالب به

 ساخت و طبیعیی و مواجه با حوادث انسانمنظور پیشگیر

8WT: های بندی منطقه جهت تخصیص بهینه منابع برای فعالیتزون

 اکوتوریسم و غیره، کشاورزی

1WT: های داخلی امل بین سازمانعریزی و ایجاد هماهنگی در جهت تبرنامه

 سازی برنامه حفاظتعراق به منظور یکپارچه )ایران( و کشور
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 حفاظتي تاالب هورالعظيم (QSPM)ک ریزي استراتژی ماتریس کمي برنامه -9 ولجد

SWOT وزن 
0WT 0WT 1WT 7WT 8WT 1WT 

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

ها قوت  
         

    

 199/1 7 111/1 1 199/1 7 111/1 1 177/1 0 111/1 1 1001/1 ی و جانوری با ارزش حفاظتی در تاالبههای گیاوجود گونه

 111/1 7 109/1 0 104/1 1 118/1 0 109/1 0 111/1 7 1181/1 تاالب درفرد اندازهای زیبا و منحصر بهوجود چشم

ریزی یا زادآوری )وجود شرایط مناسب برای اهمیت منطقه به خاطر نواحی تخم
 پستانداران در تاالب(، آبزیان

1071/1 7 181/1 1 140/1 0 179/1 7 181/1 0 179/1 0 179/1 

 108/1 1 118/1 0 118/1 0 118/1 0 101/1 0 101/1 0 1181/1 محیطی حفاظت از تاالبوجود قوانین زیست

 111/1 1 177/1 0 177/1 0 177/1 0 177/1 0 177/1 0 1001/1 غبار( کنترل ذرات و گرد وآبی، تاالب )کنترل جریانات  بومیزیستخدمات 

 108/1 1 108/1 1 118/1 0 101/1 7 101/1 0 101/1 0 1181/1 ر از دسترس بودن منطقهایزوله بودن و دو

 ها ضعف
         

    

 110/1 0 101/1 0 117/1 7 179/1 1 110/1 0 101/1 0 1011/1 محیطی حفاظت از تاالبعدم اجرای قوانین زیست

 070/1 0 140/1 0 140/1 0 140/1 0 140/1 0 097/1 7 1401/1 و صید غیرمجاز در تاالب وجود شکار

 199/1 7 100/1 0 100/1 0 177/1 0 100/1 0 199/1 7 1001/1 های کشورعدم قرار گیری تاالب در طرح ملی حفاظت از تاالب

های ارزش رسانیها برای اطالعها با رسانههمکاری ضعیف دولت و سازمان
 حفاظتی منطقه

1081/1 1 184/1 0 119/1 0 108/1 7 141/1 0 119/1 0 108/1 

 189/1 0 108/1 0 194/1 1 194/1 1 108/1 0 108/1 0 1081/1 گذاری بخش دولتی و خصوصی در تاالبریزی و سرمایهضعف برنامه

 181/1 0 181/1 0 181/1 0 181/1 0 181/1 0 011/1 7 1811/1 تاالب ازستاد مدیریت بحران برای حفاظت  عدم وجود

 111/1 0 001/1 0 091/1 1 111/1 0 091/1 1 001/1 0 1111/1 سهیالت حفاظتی در تاالبکمبود امکانات و ت

 119/1 0 011/1 0 040/1 7 119/1 0 017/1 1 119/1 0 1191/1 بان یا گارد حفاظتی محیط زیست در تاالبکمبود نیروی محیط

 107/1 0 179/1 0 107/1 0 107/1 0 107/1 0 140/1 1 1071/1 بندی مناسب تاالبمنطقهعدم 

 000/1 7 181/1 0 109/1 0 109/1 0 000/1 7 000/1 7 1091/1 چرای دام اهلی

 091/1 7 178/1 0 181/1 0 091/1 7 181/1 0 181/1 0 1781/1 تردد بیش از حد وسایل نقلیه

 170/1 0 190/1 0 190/1 0 190/1 0 190/1 0 170/1 0 101701 المللی از تاالب جهت حفاظتناکافی بودن حمایت مالی در سطح ملی و بین

 119/1 0 007/1 1 119/1 0 007/1 1 080/1 7 007/1 1 1191/1 فقدان برنامه پایش ارزیابی تاالب

 111/1 1 101/1 0 111/1 1 171/1 0 101/1 0 171/1 0 1011/1 المللی بر اثر عدم تطابق با مالزمات جهانیبی اهمیت شمردن تاالب در عرصه بین

 ها صتفر
         

    

 191/1 7 10171 0 10191 7 10101 0 10101 0 10171 0 1011/1 النهرین است(که تاالب باقیمانده بین)معرف بودن این اهمیت جغرافیایی زیستی

 111/1 0 10178 1 10111 0 10111 7 10111 0 10108 0 1081/1 های حفاظتحضور جوامع محلی پیرامون تاالب با انگیزه مشارکت در اجرای طرح

رسانی و مشارکت های محلی و فعالیت در جهت اطالعNGOوجود و نقش
 حفاظتی و ترویجی

1181/1 0 10109 0 10109 7 10111 0 10118 0 10109 0 118/1 

تاالب و توسعه  ءالمللی در جهت احیاب مشارکت و همکاری بینلامکان ج
 های جانوریوحش و گونههای حیاتزیستگاه

1081/1 7 10011 0 10108 7 10011 7 10011 0 10108 7 011/1 

زایی و ایجاد درآمد امکان اشتغال جوامع محلی جهت حفاظت و توریسم )اشتغال
 برای جامعه محلی(

1101/1 0 10117 0 10117 7 10009 0 10117 0 10117 1 181/1 

 101/1 0 10101 0 10101 0 10101 0 10101 0 10101 0 1011/1 تاالبوجود نیروی متخصص و با تجربه در استان و کشور در امر حفاظت از 

ها و فرایندهای اقتصادی اجتماعی وجود پتانسیل تحقیقات وآموزش در مورد ویژگی
 اکوسیتمی تاالب توسط مراکز علمی و آموزشی

1071/1 7 181/1 1 170/1 7 181/1 0 107/1 0 109/1 1 170/1 

 تهدیدها
         

    

 118/1 1 118/1 1 111/1 0 111/1 0 111/1 0 111/1 0 1111/1 ستگی معیشتی روستاهای پیرامون تاالب به تاالبواب

 111/1 0 111/1 0 111/1 0 111/1 0 111/1 0 118/1 1 1111/1 شناختی تاالبشناخت ناکافی جوامع محلی از منافع و خدمات بوم

 111/1 0 108/1 0 108/1 0 108/1 0 108/1 0 178/1 1 1081/1 توسعه محورهای دسترسی )جاده پیرامون تاالب(

 108/1 0 108/1 0 119/1 0 108/1 0 108/1 0 141/1 7 1081/1 جاده(، تکه شدگی زیستگاه )مثال احداث دایكتکه

 107/1 0 107/1 0 107/1 0 114/1 0 100/1 1 114/1 0 1141/1 موقعیت استراتژیك تاالب )مرزی بودن تاالب(

 180/1 0 101/1 0 101/1 0 101/1 0 101/1 0 101/1 0 1011/1 آبه()عدم تامین حق کاهش  سطح آب به علت سدسازی در باالدست
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 حفاظتي تاالب هورالعظيم (QSPM)ک ریزي استراتژی ماتریس کمي برنامه -9ادامه جدول 

SWOT وزن 
0WT 0WT 1WT 7WT 8WT 1WT 

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

 تهدیدها
         

    

 108/1 0 108/1 0 119/1 0 108/1 0 108/1 0 108/1 0 1081/1 سالیکاهش سطح آب به علت خشك

 001/1 0 001/1 0 001/1 0 111/1 0 098/1 1 111/1 0 1111/1 های توسعه نفتی و صنعتی در تاالب هورالعظیمگسترش فعالیت

 170/1 0 190/1 0 170/1 0 190/1 0 001/1 1 190/1 0 1701/1 های شهری(فاضالب ضایعات نفتی و، دپسمان ،آلودگی تاالب )نفت

 101/1 0 110/1 0 117/1 7 101/1 0 101/1 0 101/1 0 1011/1 جوامع محلی(و نیروهای نظامی  ،شرکت نفت ،زیستتعارضات بین منافع )محیط

ای تاثیرگذار بر تاالب )تاالب و کشوره عدم تعامل بین کشورهای ایران و عراق
 مشترک( مرزی یا تاالب با حوزه آبخیز

101001 7 179/1 0 100/1 0 100/1 7 179/1 0 107/1 0 100/1 

های اقتصادی نهادها استفاده ءهای زیستی منطقه و سوعدم آگاهی جامعه از ارزش
 ها )سودجویان( به منظور توسعه محوری خودو سازمان

101111 0 100/1 7 107/1 0 100/1 1 109/1 0 100/1 0 111/1 

 101/1 0 101/1 0 101/1 0 101/1 0 101/1 0 101/1 0 101011 )ماهی تیالپیا( در تاالب غیربومیحضور گونه 

 881/0   191/0   090/0   911/0   100/0   119/0   0 جمع

 
      Ghorbanian   وKardavani (2014)  در پژوهشی تحت

لیز بافت ریزگردهای شهر اهواز به روش پرتو ایکس و عنوان آنا
ها با تخریب تاالب هورالعظیم نشان دادند رابطه تشدید این طوفان

که کانی ریزگردهای اهواز با نوع بافت خاک تاالب هورالعظیم از 
تشابه یکسانی برخوردارند و بین این مواد با بافت خاک این تاالب 

اطق تولید گرد و غبار وابستگی شدیدی چنین منرابطه وجود دارد. هم
 Goudie and) ها دارد که در مطالعاتبا خشك شدن بستر دریاچه

Midelton, 2001؛Engelstadler, 2001 ؛ Goudie and 

Midelton, 2006) گرد هایاین موضوع تایید شده است. طوفان 

 تأثیرات باعث است که طبیعی بالیای بارترینزیان از غبار یکی و

نتایج  ،(Zanganeh, 2014گردد )می محیطیزیست مطلوبنا
خدمات اکوسیتمی باال اهمیت  ،های ذکر شدهحاصل از پژوهش

( را به 8S)تاالب )کنترل جریانات آبی،کنترل ذرات گرد و غبار ( 
کند. همچنین در مطالعات تر میپررنگ ،عنوان نقطه قوت تاالب

 تنوع، انزلی بتاال حفاظت مدیریتی راهبردی عوامل تدوین
به عنوان یکی از  ،اکولوژیکی اهمیت و باال اکوسیستمی و یستگاهیز

 Jafari andترین نقاط قوت تاالب اشاره شده است )مهم

Arazzadeh, 2011.) 
بود نیروی کم (،1Wوجود شکار و صید غیرمجاز در تاالب )      

ه ب ،(4W)کمبود امکانات و تسهیالت حفاظتی و  (9W)بان محیط
 . آیند.شمار میبهترین نقاط ضعف تاالب ترتیب مهم

پاسخگوی  ،بانویژه محیطبه ،قطعاً وجود تعداد محدود پرسنل      
از قبیل شکار و صید غیرمجاز را  ،کنترل تخلفات متعدد و زیاد منطقه

 Arazzadehو   Jafariچنین در مطالعات دهد. همنمی
(2011،)Jafari  ( 2013و همکاران،) Malehhosseini 
( این مورد اشاره 2015و همکاران ) Sabzghabaei( و 2015)

 شده است.
امکان اشتغال جوامع محلی  ،در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی      
زایی و ایجاد درآمد برای جامعه حفاظت و توریسم )اشتغال برای

وجود نیروی متخصص و با تجربه در استان و کشور (، 8O) محلی(
ها اشاره ترین فرصتعنوان مهمبه ،(1O) مر حفاظت از تاالبدر ا

و   Arazzadeh (2011 ،)Jafariو   Jafariشده که در مطالعات 
 مشارکت انگیزه امکان اشتغال جوامع محلی بانیز ( 2013همکاران )

به عنوان فرصت اشاره  گردشگری و حفاظتی هایطرح اجرای در
 شده است.

 ی توسعه نفتی و صنعتی در تاالب هورالعظیمهاگسترش فعالیت      
(9T ،)های فاضالب ضایعات نفتی و، پسماند ،آلودگی تاالب )نفت

ترین تهدیدات شناخته شدند. در به عنوان مهم ،(8T) شهری(
( نیز عملیات اکتشاف 2015و همکاران ) Sabzghabaeiمطالعات 

شدن مستقیم  های نفتی آزادگان( و واردبرداری نفت )میدانو بهره
  ،مستقیم و غیرمستقیم ،به تاالب ،فاضالب شهرهای پیرامون

 .عنوان عوامل فشار و تهدید تاالب هورالعظیم ذکر شده استبه 
 به دستیابی برای مناسب راهبردهای ، SWOT مدل اساس بر      

 و ضعف نقاط رساندن حداقل به و هافرصت و قوت نقاط حداکثر
 ,Nikolaou and Evangelinos) شودمی تدوین تهدیدات

بیشتر از  ،نقاط ضعف تاالب ،با توجه به نتایج این مطالعه .(2010
ها نسبت به فرصت ،تهدیدهای تاالب . همچنیننقاط قوت است

در  .گیرددر نتیجه راهبرد تدافعی در اولویت قرار می .بیشتر است
 االبت از حفاظت مدیریتی راهبردهای که در مطالعات تدوینحالی

 (.Jafari et al., 2013راهبرد رقابتی پیشنهاد شده است ) ،میانکاله
ریزی استراتژیك اساس تحلیل ماتریس کمی برنامه بر      

(QSPM)،  هدف با  ،هایندهآالتهیه بانك  اطالعات از میزان و نوع
تشکیل ستاد مدیریت بحران و تهیه و  نآپایش  حفاظت از تاالب و
گیری و مواجه با حوادث ران تاالب به منظور پیشبرنامه مدیریت بح

 باالترین اولویت را بخود اختصاص دادند. ،ساخت و طبیعیانسان
-تاالب هورالعظیم که در واقع قسمت ایرانی تاالب بزرگ بین      

الیه غربی استان در منتهی ،باشد( میMesopotamicaالنهرین )
اقع مرز آبی کشور ایران با خوزستان قرار دارد. این تاالب که در و

های عظیم نفتی قرار شود بر روی سفرهکشور عراق نیز محسوب می
برداری از این و بهره اکتشاف برایهای اخیر گرفته است. لذا در سال

ای بر روی تاالب گسترده هایتخریبتعارضات و  ،های نفتیسفره
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 ...  هورالعظیم تاالب حفاظتی راهبردهای ارزیابی و تحلیل  گزابی زاده و همکاران:

مل (، عدم تعاSabzghabaei et al., 2012صورت گرفته است )
-بین محیط زیست و شرکت نفت و کشور ایران و عراق، شدت بهره

ریزی و برنامهتوان با دنبال داشته است که میبرداری و تخریب را به
های داخلی )ایران( و امل بین سازمانعایجاد هماهنگی در جهت ت

اقدام موثری  سازی برنامه حفاظتعراق به منظور یکپارچه کشور
( در 2014در سال ) Ganjalia et al ن چنیصورت پذیرد. هم

محیطی و استراتژیك برنامه پژوهشی تحت عنوان تحلیل زیست
مدیریت جامع حوضه آبخیز دریاچه ارومیه با استفاده از روش 

SWOT  به این نتیجه رسید که ضعف مدیریت عوامل داخلی علل
بایست در مدیریت سیستم می لذاباشد اصلی تخریب تاالب می

ه این عوامل توجه بیشتر نمود که این نتیجه با نتایج حاصل نسبت ب
 در این پژوهش مطابقت دارد. 

 

  گيرينتيجه

توان بصورت میرا دست آمده از پژوهش حاضر هنتایج کلی ب      
 زیر ارائه نمود:

فقر  های ایران راتوان ریشه مشکالت تاالبطورکلی میبهالف( 
ورزی دانست و محصول طمع اقتصادی، ضعف علمی و فرهنگی و

زیستی و خدمات و کارکردهای نهایی آن نه تنها تضعیف تنوع

دی، اجتماعی و فرهنگی های اقتصابلکه نابسامانیهای کشور، تاالب
 بوده است. 

های پس از انقالب و خصوصاً در زمان تاالب هورالعظیم در سالب( 
ر دهه اخیر جنگ ایران و عراق، جنگ عراق و آمریکا و باالخص د

 های فراوان بوده است.خوش آسیبدست
ترین نقاط ضعف این تاالب صید و شکار غیرمجاز، کمبود مهمج( 

های حفاظتی و ابزارهای پرسنل حراستی و عدم کفایت زیرساخت
 باشد.مینظارتی 

جهت نگهداری، توسعه و احیا این تاالب الزم است تا مدیریتی د( 
ی این تاالب برقرار گردیده و با تلفیقی، صحیح و منطقی برا

ابزارهای پایش و نظارت کنترل گردد. باید توجه داشت که مدیریت 
صحیح زمانی موفق است که بتواند درک درستی از اوضاع اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی تاالب مورد حفاظت داشته و مسایل را هماهنگ 

 با ساخت فرهنگی مناطق حل و فصل نماید.
ه مناسب در جهت تامین نیروی انسانی کارآمد و اختصاص بودجه( 

تواند حجم زیادی از فشار های حفاظتی میکافی و تقویت زیرساخت
 وارده بر تاالب را کاهش دهد.

مدیریت زیست بومی با رویکرد حفاظتی به همراه دخیل نمودن و( 
عنوان بهترین هتواند بجوامع بومی منطقه در فرایندهای مدیریتی می

 دیریتی پیشنهاد گردد. شیوه م
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Introduction 

     Wetlands are the intermediate lands between drought and aquatic ecosystems and are the most 

fertile and most productive ecosystems on earth (Germandy et al., 2008). Management of wetlands 

for conservation includes the conservation of wetlands from direct human pressures and the 

maintenance of natural processes in the vicinity of wetland. Monitoring the changes in wetlands 

and their surrounding lands can be useful for managing these valuable ecosystems (Sabzghabaei et 

al., 2015). In order to better protect the sustainable development, the necessity of differentiation and 

recognition of the characteristics of wetlands makes it possible to determine the resources, source of 

origin, location and factors of their destruction, so that they can be managed with a proper 

understanding of them. (Lambin and Gist, 2006). If society wants sustainable development in the 

first stage, we must acquire a complete knowledge of our environment, and in the second stage we 

must work with strategic planning to maintain it (Jafari, 2015). Strategic planning models are 

unlimited, but almost all of them are inspired by the SWOT analytical model (Chang and Huang, 

2006). From the perspective of this model, an effective strategy will maximize strengths and 

opportunities and minimize the weaknesses and threats (Ganjali et al., 2014). Hour_ Al_ Azim 

wetland is located in the common border region of Iran and Iraq in the southwest of Iran and in the 

county of Dashte Azadegan of Khuzestan province (Behroozirad, 2008). Over the past decade, due 

to the intensification of human activities, in particular the development of the Azadegan oilfield and 

the pressures of human societies on the studied wetland, there have been profound changes in the 

region. This research was conducted with the aim of developing appropriate conservation strategies 

for Hour_ Al_ Azim wetland.  

 

Materials and methods 

     In this study, the Delphi method was used to determine the internal factors (strengths and 

weakness) and external (opportunity and threat) in the area in four stages. In the second step, 

designing the AHP model and calculating internal and external factor weights and categorizing 

them in the form of strengths, weaknesses, opportunities and threats were discussed. In this method, 

by comparing the weights of internal and external factors. The Internal Factor Evaluation Matrix 

(IFE) and the External Factor Evaluation Matrix (EFE) were formed. In the fourth evaluation stage, 

after listing each of the factors of strength, weaknesses, opportunities, and threats, from the 

intersection of each of them and placing them in their cells, the desired strategy. It turned out that at 
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the end of this step, after reviewing and combining the parameters of S, W, O and T, four types of 

strategies are SO (aggressive) strategies, ST (competitive) strategies, WO (conservative) strategies 

and WT (defensive) strategies. In fact, Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) was used to 

evaluate and prioritize strategies. In this step, the impact of other internal and external factors on the 

prediction strategy and the attractiveness score (AS) of each strategy were given in the range of one 

(minimum attraction) to four (attractiveness or feasibility). At the end of the sum of attraction 

scores for each strategy in the corresponding column, the total attractive score (TAS) was 

calculated (Moharram Nezhad, 2012). 

 

Results and discussion 

     In the present study, 20 internal factors (14 weaknesses and 6 strengths) and 20 external factors 

(13 threats and 7 factors) were identified. The results showed that the most important strength point 

of the region is the presence of nursing areas or animal regeneration (suitable conditions for aquatic 

animals & mammals in the wetland). Also, the existence of plant and animal species with 

protection value in wetland and wetland ecosystem services (water control, dust particles control) 

are in the next priority. Dust storms are also one of the most disastrous natural disasters that cause 

adverse environmental impacts (Zangeneh, 2014). The results of the research mentioned the 

importance of high ecosystem services in the wetland (water flow control, dust particles control) as 

the strength point of the wetland.  

The presence of unauthorized hunting and fishing in the wetland, lack of environmental protection 

officer, or environmental protection guard and lack of protective facilities are the most important 

wetland weaknesses, respectively.  

The possibility of employment of local communities for protection and tourism (employment and 

creation of income for the local community), the presence of expert and experienced specialists in 

the province and the country in protecting the wetland it is recognized as the most important area's 

opportunity. Development of oil and industrial development in Hour-Al-Azim wetland, wetland 

pollution (oil, waste, oil waste and urban sewage) were identified as the most important threats. In 

the studies of Sabzghabaei et al. (2015), exploration and exploitation of oil (Azadegan oil fields) 

and the direct entry of wastewater from surrounding cities to the wetland (direct and indirect) are 

mentioned as factors of pressure and threat to the Hour-Al-Azim wetland. The IFE matrix with a 

score of 1.58 points out that the Hour-Al-Azim wetlands had more weaknesses than the existing 

strengths and EFE with a score of 1.82 points out that there were more threats than opportunities. 3 

aggressive strategies, 4 conservative strategies, 4 competitive strategies and 7 defensive strategies 

were proposed for the Hour-Al-Azim wetland. According to the internal and external factors 

evaluation matrix, strategies that need to be considered are defensive strategies. Then prioritized the 

existing defensive strategy with quantitative strategic planning matrix. Accordingly, the preparation 

of the database of the amount and type of pollutants with the aim of protecting the wetland and its 

monitoring, and the establishment of crisis management headquarters, and the preparation of a 

wetland crisis management plan to prevent and deal with human-made natural disasters was 

assigned as the highest priority. 

  

Conclusion 

     Hour-Al-Azim wetland in the years after the revolution, especially during the Iran-Iraq war, the 

Iraq-US War and especially the recent decades have suffered a lot. In order to maintain, develop 

and rehabilitate this wetland, it is necessary to establish a consistent, proper and logical 

management for this wetland. It should be noted that proper management is a successful time that 

can protect the understanding of the economic, social and political conditions of the wetland and 

coordinate issues with the cultural construction of the regions. 
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