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  چكيده  

اكوسيستم ها و مناطق حفاظت شده مورد تخريب قابل  ،يعياز حد از منابع طب شيو استفاده ب تيرشد جمع ليامروزه به دل

رسد. در بين اين يمناطق ضروري به نظر م نيهاي مديريتي در ااعمال روش طيشرا نيقرار گرفته اند كه در ا يتوجه

 به عنوان چغاخورآن ها نياز به توجه بيشتري دارند. تاالب  وژيكيمناطق تاالب ها به دليل شرايط خاص و اهميت اكول

 طبيعي يا زادارزشمند كشور همواره با مشكالت اكولوژيك، انسان ص وشاخ و مناطق حفاظت شده از تاالب ها يكي

مديريت بهينه منابع و سياست هاي  ستيبايتاالب، م نيحفاظت از از ا منظور به رو،اين از. است بوده مواجه فراواني

در راستاي  چغاخور تاالب تنگناهاي و هااتخاذ گردد. هدف اين پژوهش ارزيابي جامع توانمندي يزيست يطمناسب مح

به منظور بهبود وضع حفاظت  يتيريمد يو ارائه راهبردها  SWOT  ليحفاظت و مديريت بهينه آن با استفاده از تحل

 تهديدهاي و هانقاط قوت، ضعف، فرصتها است. در اين پژوهش ابتدا قويت نقاط قوت و استفاده از فرصتموجود و ت

. دياج شده و راهبردهاي مناسب ارائه گرداستخر ماتريس سپس. شد وزندهي كارشناسان وسيله به و شد شناسايي تاالب

 ييبه منطقه به علت جانما يبان طياشراف مناسب پاسگاه مح ،يالملل نيجذب اعتبارات ب ده،با توجه به نتايج بدست آم

فعال مهمترين نقاط  يبوم ياز سمن ها ينظارت تاالب و برخوردار يمدار بسته برا يها نيمناسب پاسگاه و وجود دورب

 ،بودن يو ناكاف زاتيبروز نبودن تجه ،يمناسب گردشگر يها ساخت ريبه حساب مي آيند. همچنين نبود زتاالب قوت 

در نهايت با توجه به اطالعات  .شناخته شدندانع حفاظت تاالب ترين مو مهم نيآنال شيبه عالوه عدم وجود مركز پا

   استخراج شده، ماتريس برنامه ريزي راهبردي منطقه تهيه و تدوين شد.

  

  ، توسعه پايدار SWOTتاالب چغاخور، مديريت راهبردي، تحليل  هاي كليدي:واژه



 5، پياپي1شماره، 2، دوره1398تابستان جغرافيا و روابط انساني،                      

203 

 

  مقدمه  -1

راهبرد جهاني حفاظت، با تاكيد بر همبستگي بين حفاظت و توسعه، اصطالح توسعه پايدار  1980در سال 

يكي . )35، 84(چمني و همكاران،  شدرا براي نخستين بار به منظور حل مشكالت متعدد محيط زيست رايج 

هان توسعه اي پايدار از اصول حركت به سوي توسعه پايدار توجه خاص به محيط زيست است. جامعه اگر خوا

است، در مرحله اول بايد شناختي كامل از محيط زيست خود بدست آورد و در مرحله دوم با برنامه ريزي 

يت همبا وجود رشد آگاهي و دانش مردم نسبت به ا. اگرچه )45، 86(افتخاري، راهبردي در حفظ آن بكوشد 

هاي اهميت، كاركرد و حساسيت اين زيستگاهمحيط هاي طبيعي، به خصوص تاالب ها هنوز درك واقعي از 

حياتي بسيار پايين است. تاالب ها، اراضي حد واسط بين اكوسيستم هاي خشكي و آبي هستند كه فراهم كننده 

كاالها و خدمات بسياري از جمله كنترل سيل، حفظ كيفيت آب، زيستگاه حيات وحش و كنترل فرسايش خاك 

  .(Sugumaran, 2004, 1)هستند

اساس تعريف كنوانسيون رامسر، تاالب عبارت است از مناطق مردابي، آبگير، تورب زار و مجموعه هاي بر 

م، يا موقت با آب ساكن، جاري، شيرين، لب شور، يا شور مشتمل بر آن ئآبي به صورت طبيعي، مصنوعي، دا

  .(Baeazley,1993,187)متر تجاوز نكند 6هاي دريايي كه عمق آب در كشند پايين از دسته از آب

به امضاي كشورهاي متعهد از جمله ايران رسيد، حفاظت  1971هدف اصلي كنوانسيون رامسر كه در سال 

و استفاده خردمندانه از تاالب ها از طريق اقدامات ملي و همكاري هاي بين المللي به منظور دستيابي به توسعة 

ها به ويژه هاي طبيعي و حمايت از تنوع زيستي آنحفاظت زيستگاه .(Jones et al. , 2009, 90)پايدار است

باشند امري الزامي تلقي مي شود. با نگرش ها و اكوسيستم هايي كه در معرض آسيب و خطر نابودي ميزيستگاه

ها، در مي يابيم شناسايي اين اكوسيستم ها به بسياري از سايت هاي ايراني كنوانسيون رامسر و اهميت حفظ آن

بع مفيد طبيعي و ذخاير ارزشمند ژنتيكي، مهم و حياتي مي باشد و ارتقاء برنامه هاي مديريتي به عنوان منا

عالوه بر  چغاخورمرتبط با آن ها الزم و ضروري است. دستيابي به ديدگاهي صحيح در مورد اين كه تاالب 

يز هست، نقش مهمي هاي اقتصادي ن هاي محيط زيستي خود به عنوان تاالبي بين المللي، داراي ارزشارزش

ها بيش از شايد بتوان گفت تاالب . اين در حاليست كهدر تغيير مديريت و حفاظت اين تاالب خواهد داشت

  هاي طبيعي مورد غفلت واقع شده اند.ساير زيست بوم

تاالب استان چهار محال و بختياري است. حجم  هكتار، بزرگترين1500تاالب چغاخور با مساحتي بالغ بر 

. شود ميمنطقه محسوب  مهم اكولوژيك در هاي گاه ذخيرهميليون مترمكعب و يكي از  40  ين تاالبآبي ا

است. با  سرد و خشك فالت مركزي ايران از اهميت زيادي برخوردار دليل قرار گرفتن در اقليم اين تاالب به

ارزيابي سالمت و اعمال منظور  آب اين تاالب به حال، تاكنون هيچ برنامه جامعي براي بررسي كيفيت اين

سازد تا ضمن استفاده  فراهم مي ها اين امكان را آن صورت نگرفته است. اطالع از كيفيت آب مديريت مناسب

توسعه منابع  هايي اتخاذ شود تا كمترين آسيب به اين منابع وارد شود. شيوه صحيح از آن در موارد مختلف،

 مي خصوص براي كشورهاي خشك و كم آب، امري حياتي هب آبي قابل استفاده و حفظ و بهبود كيفيت آن
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استفاده و بيان نتايج به زبان ساده و قابل فهم  هاي كيفي آب با توجه به سهولت . در اين راستا شاخصباشد

عنوان ابزاري جهت تعيين شدت آلودگي آب، نقش بسيار مهمي را  تواند به غيرمتخصص، مي حتي براي افراد

موقعيت جغرافيايي اين تاالب و روستاهاي اطراف آن  1در شكل شماره  . )1، 81اري، (اسماعيل سايفاكند 

  نشان داده شده است.

ها و تنگناهاي تاالب چغاخور در راستاي حفاظت و مديريت اين پژوهش ارزيابي جامع توانمندي هدف

و ارائه راهبردهاي مديريتي به منظور بهبود وضع حفاظت موجود و تقويت  SWOT  زيآنال بهينه آن با استفاده از

ريزي راهبردي روش سيستماتيكي است كه فرايند مديريت  برنامهها است. نقاط قوت و استفاده از فرصت

ريزي راهبردي از چهار عنصر اساسي تشكيل  برنامه .)81،1(برايسون، راهبردي را پشتيباني و تأييد مي كند 

هاي برنامه ريزي راهبردي در  مدل است. بررسي محيطي، تدوين راهبردي، اجراي استراتژي و كنترل و هشد

 SWOT رنديگ يالهام م  SWOTحد بي شماري هستند اما تقريباً همگي آن ها از مدل تحليل 

(Mintzberg,1998,416) يسيحروف اول چهار كلمه انگل Strength(S) قوت،  يبا معادل فارس

Weakness(W)  ،ضعفOpportunity(O)  وThreats(T)  تكنيك براي اولين بار  نيا .است ديتهد

گاه استنفورد با استفاده از نشدر دا يپژوهش يدر پروژه ا يالديم 1960در دهه  Albert Humphreyتوسط 

 يشرو SWOT يلي. مدل تحل (Arslan at el., 2008,901)ارائه شد يكمپان 500اطالعات بدست آمده از 

كه مجموعه با آن روبه  يخارج يدهايت ها و تهدصو فر ينقاط قوت و ضعف داخل ييشناسا ياست برا

 يخاب راهبردتنمل و ااعو نيا ييشناسا يرا برا يكيستماتيس ليمدل تحل ني. ا)1، 86(پيرس و جان، وستر

  .)1، 86(هريسون و همكاران، دهد يرائه ماكند  يم جاديها اآن  نيتطابق را ب نيكه بهتر

  



 5، پياپي1شماره، 2، دوره1398تابستان جغرافيا و روابط انساني،                      

205 

 

  
  

  : موقعيت جغرافيايي تاالب چغاخور1شكل شماره 

  

Baker  ليتحل سياز ماتر يدر تاالب سانگوبا سميطرح توسعه اكوتور يابزيار يبرا 2008در سال 

SWOT  ليتحل سياستفاده كرد او از ماتر SWOT توسعه  تياز قابل يگرفت كه تاالب سانگوبا جهينت

 شتريب دهايتاالب نسبت به نقاط ضعف وتهد يكه نقاط قوت و فرصت ها رايبرخوردار است ز سمياكوتور

 ييچالش ها ليبه منظور تحل 2010در سال   Nikolaouو   Evangelinos. (Baker, 2008, 326)بود

 ليوجود داشت از تحل ونانيدر  يمعدن عيمعدن و صنا يستيز طيمح تيريمد يبا روش ها ييارويكه در رو

SWOT  ها و تهديدهاي مواجه با اين صنعت در ها، فرصتها، ضعفنقطه قوت ياستفاده كردند و به بررس

نتيجه  .(Nikolaou and Evangelinos, 2010,226)هاي مديريت محيط زيستي پرداختندهنگام اتخاذ روش

بخشد. ساالري و زيستي را بهبود  طيتحليل، راهبردهايي براي دولت و صنعت بود كه مي تواند عملكرد مح

ها، ضعف ييبه بررسي وضعيت فعلي صنعت طبيعت گردي پارك ملي كوير وشناسا 1389ارجمندي در سال 

 نيپرداختند. در ا SWOTمديريت طبيعت گردي پارك ملي كوير با تحليل  ديدهايها و تهها ، فرصتقوت
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صت بيشتر از نقاط تهديد و ضعف بود، هاي داخلي و خارجي، نقاط قوت و فرمطالعه با توجه به نتايج ماتريس

  نتيجه گرفتند كه پارك ملي كوير براي گسترش طبيعت گردي مناسب است.

به منظور ارائه برنامه راهبردي محيط زيستي براي منطقه حفاظت شده  1389و همكاران در سال  پاداش

. )53، 89(پاداش و همكاران، شدند يراهبرد بود كه بر اساس اهميت، راهبردها اولويت بند سه مند بوشهر از

اي با هدف بررسي نقش اكوتوريسم در توسعه پايدار روستايي با استفاده از در مطالعه 1389هاشمي در سال 

SWOT  نتيجه گرفت نقاط قوت بر نقاط ضعف برتري دارند و فرصت ها و تهديدها برابر هستند و متناسب

  .)89،173(هاشمي، ه دادئه عنوان راهكار توسعه روستايي ارامنطقه، راهبردهايي ب كوتوريسمبا ظرفيت ا

  مواد و روشها -2

اي بهره گرفته شد. سپس با استفاده از بازديدهاي براي تدوين چارچوب نظري تحقيق از روش كتابخانه

در مورد وضعيت تاالب  1397و نظرخواهي از كارشناسان به جمع آوري اطالعات در سال  ميداني و مصاحبه

چغاخور براي حفاظت پرداخته شد و در ادامه نيز نقاط قوت، ضعف، و فرصت ها و تهديدهاي پيش روي 

تجزيه و تحليل اطالعات و ارائه  جهت مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت اينكه، چغاخورحفاظت تاالب 

دسته از عوامل دروني و بيروني است كه  در اين مطالعه شناسايي آن SWOTل راهبرد حفاظتي از روش تحلي

شوند : بندي مي در دستيابي به حفاظت، اهميت دارند. بنابراين، در اين روش اطالعات در دو دسته تقسيم

بيروني شامل فرصت ها و تهديدهاي محيط پيرامون. ماتريس  عواملعوامل دروني شامل قوت ها و ضعف ها، 

امل داخلي است، در واقع نقاط قوت و ضعف را بررسي مي كند. تعداد عوامل دروني ابزاري براي بررسي عو

(عمراني و باشدعامل باشد و دربرگيرنده مهمترين نقاط ضعف و قوت مي 20تا  10تواند بين اين عوامل مي

عامل بودند. براي تشكيل ماتريس، ابتدا  20كه در اين مطالعه تعداد نقاط ضعف و قوت  )41، 89همكاران، 

قوت و سپس نقاط ضعف نوشته شده و سپس به اين عوامل وزن داده مي شود. دامنه وزن دهي از صفر نقاط 

نسبي آن در موفقيت  ت(بسيار مهم است) است. وزن داده شده به هر عامل بيانگر اهمي 1(اهميت ندارد) تا 

ه حساب آيد، بايد به است. صرف نظر از اين كه آيا عامل مورد نظر به عنوان يك نقطه قوت و ضعف داخلي ب

شود. سپس  1ا بايد برابر هوزن را داد. مجموع اين وزنه  باالترين عاملي كه داراي بيشترين اثر در عملكرد است،

 3ضعف كم ، نمره  2ضعف اساسي، نمره  بيانگر 1داده مي شود. نمره  4تا  1به هر يك از اين عامل نمره 

ها بر اساس وضعيت  نمره .باشدمي بسيار باالي عامل مورد بحث نشان دهنده قوت 4بيانگر نقطه قوت و نمره 

در نمره  عامل منطقه و وزن ها بر اساس نوع فعاليت داده شده اند. براي تعيين نمره نهايي هر عامل، وزن هر

شود. مجموع نمره هاي نهايي هر عامل محاسبه و نمره نهايي ماتريس عوامل دروني مشخص مي آن ضرب مي

ريس ارزيابي عوامل خارجي ابزاري براي تجزيه و تحليل نحوه پاسخگويي و مواجه مديران با فرصت . ماتشود

باشد. كليه مراحل در ماتريس عوامل بيروني همانند ماتريس عوامل داخلي خارج از منطقه مي تهديدهاي ها و

به جاي نقاط ضعف و قوت (عوامل دروني)، عوامل بيروني يعني تهديدها و  ماتريس مي باشد، فقط در اين

  .)1، 86(كرباسي و همكاران، فرصت هاي تاالب نوشته مي شود 
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عامل بودند. پس از تشكيل ماتريس عوامل داخلي و خارجي  20اين مطالعه تعداد نقاط تهديد و فرصت  در

كردن جهات قبلي و با توجه به نوع واكنش، و نحوه تعامل راهبردهاي حفاظتي، با لحاظ  تدوين و در مرحله

توان ماتريسي را ترسيم كرد كه داراي چهار منطقه با چهار نوع راهبرد متفاوت  مي هر عامل داخلي و خارجي،

موجود را حفظ، و نقاط ضعف و تهديد ها را حذف و  هايفرصت است. ماتريس ناحيه بايد بتواند قوت ها و

آن ها را بر منطقه كاهش دهد راهبردها  مخرب قوت و فرصت كند، يا دست كم، اثرات منفي و تبديل به نقاط

  عبارت اند از:

ي پيشنهادي براي استفاده مطلوب از نقاط قوت، در جهت اها، راهكارهراهبردهاي تهاجمي كه در آن  يا

SO راهبردهاي تنوع در اين منطقه به پيشنهادات و  يا راهبردهايWO رداري از فرصت هاي پيش رو در ببهره

اجرايي براي نقاط ضعف با بهره برداري بهينه از فرصت ها، به  راهكارهاي نظر گرفته مي شود؛ راهبرد هاي

ا شناسايي مهم ترين نقاط قوت براهبردهاي بازنگري كه  يا ويژه از راه تخصيص مجدد منابع توجه مي شود؛

. بنابراين، تأمين نيازهاي الزم پردازندمي راهبردهاي STون سازماني درون سازماني به مقابله با تهديدهاي بر

راهبردهاي تدافعي  يا ، مهم ترين بخش پيشنهادها را به خود اختصاصهاروي ناحيربراي مقابله با تهديدات ف

 ميدهد؛ راهبردهاي WTبر آنند تا با ارائه راهكارهاي اجرايي، ضمن به حداقل رساندن نقاط ضعف، از 

  .)1، 86(افتخاري، سازماني نيز اجتناب كنند  برون تهديدهاي

  نتايج -3

 8نقطه قوت داخلي در برابر  12يابيم كه در تاالب چغاخور، تعداد در مي 2و  1توجه به جدول شماره  با

تهديد خارجي، مورد شناسايي و بررسي قرار گرفته  8فرصت خارجي در برابر  12نقطه ضعف داخلي و تعداد 

  است.

ضعف و تهديد به  16نقطه قوت و فرصت به عنوان مزيت و تعداد  24ترتيب در مجموع تعداد  بدين

از ديد  1قابل شناسايي است. با توجه به جدول شماره  چغاخورروي تاالب  پيش عنوان محدوديت و تنگناهاي

مناسب  ييبه منطقه به علت جانما يبان طياشراف مناسب پاسگاه مح ،يالملل نيجذب اعتبارات بكارشناسان 

مهمترين  فعال يبوم ياز سمن ها يبرخوردارتاالب و  نظارت يمدار بسته برا يها نيپاسگاه و وجود دورب

 يو ناكاف زاتيبروز نبودن تجه ،يمناسب گردشگر يساختها رينبود ز نقاط قوت به حساب مي آيند. همچنين

  شوند. نقاط ضعف ديد كارشناسان محسوب مي مهمترينآنالين  شيعدم وجود مركز پابه عالوه بودن 
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  : ماتريس ارزيابي هوامل راهبردي داخلي( نقاط قوت و نقاط ضعف) تاالب چغاخور1جدول 

  امتياز وزن دار  امتياز وضع موجود  )1-0وزن( عوامل راهبردي داخلي  

       )1-4(   

        قوت  

 0,15 3  0,05 وجود طرح هاي ملي حفاظت از تاالب ها  1

 0,18 3  0,06 جذب اعتبارات بين المللي 2

 0,1 2  0,05  فروش پروانه صيد ماهي 3

 0,12 3  0,04 اجرا و برگزاري تورهاي گردشگري 4

 0,12 3  0,04 وجود تجهيزات   5

 0,18 3  0,06 برخورداري از سمن هاي بومي فعال 6

اشــراف مناســب پاســگاه محيط باني به منطقه به علت جانمايي  7

مناســب پاســگاه و وجود دوربين هاي مدار بســته براي نظارت  

 تاالب

0,06  3 0,18 

 0,15 3  0,05 وجود امكانات اقامتي و پاركينگ 8

 0,15 3  0,05 چشم انداز طبيعي زيبا  9

 0,15 3  0,05 وجود تنوع زيستي غني  10

 0,15 3  0,05 نقش فعال جوامع محلي در مديريت تاالب   11

 0,15 3  0,05 وجود راههاي دسترسي   12

       ضعف  

 0,15 3  0,05 ناكافي بودن اعتبارات 1

 0,2 4  0,05 نبود زير ساختهاي مناسب گردشگري    2

 0,16 4  0,04 عدم درآمدزايي از گردشگري 3

 0,15 3  0,05 عدم وجود تورهاي گردشگري در استان 4

 0,18 4  0,06 بروز نبودن تجهيزات و ناكافي بودن 5

 0,2 4  0,05 عدم وجود مركز پايش آنالين 6

 0,2 4  0,05 آلودگي آب  7

   0,12 3  0,04 كمبود محيط بان متخصص و كارشناس 8

 3,14  1 مجموع 

  

 يمعرفو  خانه فاضالب هيزباله و تصف افتياحداث واحد بازاز ديد كارشناسان،  2براساس جدول شماره 

مهمترين فرصت هاي پيش روي تاالب  تاالب شتريب يالملل نيو ب يمل يمعرف تاالب شتريب يالملل نيو ب يمل

 هيرو يب برداشت، ها و پسماند گردشگران و روستاها ندهيآال ورود، يطيمح ستينداشتن حق آبه زهستند و 

مهم ترين تهديدهايي هستند  كننده تاالب هيتغذ يشدن چشمه ها خشكو  ياراض يكاربر رييتغ، از منابع آب

بيشتر  و  3,14كه تاالب چغاخور با آن مواجه خواهند بود. با توجه به جمع نهايي ماتريس عوامل دروني كه 
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شود در تاالب چغاخور با وضعيت موجود نقاط قوت براي حفاظت از منطقه مي باشد نتيجه گيري مي 2,5از 

مي   3,29ن است. همچنين با توجه به جمع نهايي نمرات ماتريس عوامل خارجي كه برابر آتر از نقطه قوت بيش

  هاست. تهديدپيش روي حفاظت در منطقه بيشتر از  هايفرصتشود كه گيري ميباشد نتيجه

 

  : ماتريس ارزيابي عوامل راهبردي خارجي(فرصت ها و تهديدها) تاالب چغاخور2جدول 

  امتياز وضع موجود  )1-0وزن(  عوامل راهبردي داخلي 	

)1-4(  

  امتياز وزن دار

  	 	     فرصت  	

 PES(  0,04  3 0,12( بهره مندي از خدمات پرداخت براي اكوسيستم  1

 0,15 3  0,05   جذب اعتبارات از طريق ساير سازمانهاي ملي و استاني 2

 0,12 3  0,04  استفاده از بخش خصوصي در مديريت تاالب 3

 0,2  4  0,05  احداث واحد بازيافت زباله و تصفيه خانه فاضالب 4

 0,12 3  0,04  افزايش تجهيزات گشت و كنترل 5

 0,15 3  0,05  بهبود معيشت مردم   6

 0,08 2  0,04  بهره برداري از گياهان دارويي 7

 0,2 4  0,05  معرفي ملي و بين المللي بيشتر تاالب 8

 0,12 3  0,04  مردم نهاد و مراكز دانشگاهيهمكاري سازمان هاي  9

 0,08 2  0,04  ايجاد بازارچه هاي محلي   10

 0,08 2  0,04  امكان برگزاري جشنواره و نمايشگاه   11

 0,1 2  0,05  توريستي –پتانسيل سرمايه گذاري محلي  12

      تهديد 	

 0,18 3  0,06  مهاجرات جوامع محلي حاشيه تاالب 1

 0,15 3  0,05  تاسيساتاستهالك  2

 0,24 4  0,06  نداشتن حق آبه زيست محيطي 3

 0,24 4  0,06  و پسماند گردشگران و روستاهاورود آالينده ها  4

 0,24 4  0,06  برداشت بي رويه از منابع آب 5

 0,24 4  0,06  تغيير كاربري اراضي  6

 0,24 4  0,06  خشك شدن چشمه هاي تغذيه كننده تاالب 7

 0,24 4  0,06  نامناسب پسماند و فاضالبمديريت  8

	 	  1   3,29  

  

رسد كه بر اين پس از تشكيل ماتريس عوامل داخلي و خارجي نوبت به مرحله تدوين راهبردهاي حفاظتي مي

اين   3جدول شماره اساس راهبردها با توجه به هدف حفاظت براي تاالب چغاخور تدوين شدند، كه در 

  راهبردها نشان داده شده اند.
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  : راهبردهاي حفاظتي تاالب چغاخور3جدول 
  (SO) راهبردهاي تهاجمي

 

غ -1 غاخور و معرفي         افزايش تبلي تاالب چ هاي  بايي  باره زي ات در

ــده در معرض خطر به منظور   تاالب به عنوان يك منطقه حفاظت ش

  جذب حمايت منابع مالي خارجي

ــاركت در امر حفاظت و     هاي محلي   NGOتقويت   -2 براي مشـ

  گسترش اكوتوريسم

فزايش و بهبود تســـهيالت و امكانات در منطقه حفاظت شـــده ا-3

  چغاخور

  

  (WO)  راهبردهاي تنوع

  

 آب عمال قوانين حفاظتي جهت جلوگيري از برداشت بي رويها-1

  ذب بودجه هاي ملي و بين المللي براي بهبود وضعيت تاالبج -2

  االبتپايش آنالين در احداث مركز  -3

رفيت هاي ســمن هاي محيط زيســتي در اطالع  ظاســتفاده از  -4

  رساني و ظرفيت سازي در جوامع محلي براي گسترش توريسم

   (ST)راهبردهاي بازنگري

  

ــعه تجهيزا-1 ــيله جذب اعتبارات بين توسـ ت حفاظتي تاالب بوسـ

  المللي

  تاالب سترش بازار براي محصوالت و خدمات ايجاد شده درگ-2

 ستخدام نيروهاي محيط بان متخصص  ا -3

   (WT)راهبردهاي تدافعي

  

  رقراري قوانين شكار و بهره برداري هاي غير مجازب-1

  عمال جريمه هاي سنگين بر منابع آالينده كننده تاالبا-2

ــناســان خبره براي تبيين برنامه هاي حفاظتي از اســتخدام كار -3 ش

  اكوسيستم منطقه

  

  يريگ جهيبحث و نت -4

ضرورت  ي توسعه در هر كشور و ناحيه است.طبيعي موجود از گام هاي اساس هاي ظرفيتاستفاده بهينه از منابع و 

ست هاي صحيح و برنامه يزي هاي سياين واصلي جهت نيل به توسعه پايدار، شناخت توانمندي هاي موجود و تد

نقطه قوت و فرصت  24 پژوهش، در مجموع نيا در. شدبا مياصولي جهت بالفعل نمودن توانمندي ها و پتانسيل ها 

 ييتاالب چغاخور شناسا يرو يشپ يهااو تنگن تيودبه عنوان محد دديضعف و ته 16و تعداد  تيبه عنوان مز

و قابليت ها و محدوديت هاي تاالب چغاخور مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه حاصل  شد نيراهبرد تدو13و 

در منطقه مورد مطالعه، برتري امتياز وزني نقات قوت و فرصت هاي منطقه نسبت به امتياز   SWOT از مدل 

وزني نقاط ضعف و تهديدهاي منطقه مشخص شد. نتايج بررسي ها و تحليل ها نشان مي دهد كه تاالب 

يل هاي چغاخور علي رغم مشكالت و تنگناهاي مختلف طبيعي و انساني كه با آن ها روبه روست داراي پتانس
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به بهبود شرايط اين منطقه  يتو برنامه ريزي، حفاظت و مدير قابل توجه و حتي بيشتر از مشكالت مذكور است

  و معيشت مردم بومي منطقه منجر خواهد شد. محيط زيست

(نقاط قوت يبر عوامل داخل يجهت حفاظت از تاالب چغاخور مبتن يتيريپژوهش با ارائه راهكار مد نيا

 نكه با اتكا به آشد  يطراح SWOT لي) با استفاده از تحلدهاي(فرصت ها و تهد جيعوامل خارو ضعف) و 

  در منطقه ارائه كرد كه حفاظت منطقه را پوشش دهد. يمطلوب تيريتوان مد يها م

  

  قدرداني 

بخشي از داده هاي خام پژوهش حاضر در طرح بين المللي حفاظت از تاالب هاي ايران تهيه شده است كه از  

  شود.اين طريق از دست اندر كاران اين طرح سپاسگزاري مي
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