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 دانشجوي دكتري مديريت گردشگري، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ايران-1

  و فرهنگ، تهران، ايران استاديار برنامه ريزي گردشگري، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه علم-2

  1398/06/22:پذيرش تاريخ 1398/03/17                                                                         :دريافت تاريخ

  چكيده:

هاي توريست پذير جهانگردي است، لذا اهميت دادن به آنها در ها و جاذبهچشم اندازها و مناظر زيباي طبيعت از كانون

به بررسي و طبقه  تحقيقدر نگارش اين زيست به منظور دستيابي به توسعه پايدار امري ضروري است. حفاظت از محيط

زيست كه داراي دو رويكرد متفاوت ولي وابسته به هم هستند، ز محيطبندي دو موضوع صنعت اكوتوريسم و حفاظت ا

كه با چه نگاه و رويكردي به موضوع فوق پرداخته شود و يا اثرات منفي و مثبت صنعت به طوركل، اين است.پرداخته شده

است. اگر با  ي برخورداراز اهميت فراوان اكوتوريسم و منابع طبيعي نسبت به يكديگر چگونه مورد ارزيابي قرار بگيرند،

ريزان از اهميت بيشتري از منابع طبيعي به موضوع نگاه شود و براي برنامه، ديد اقتصادگرايي و جنبه سودآوري گردشگري

اي براي سودجويي از طبيعت. به بياني ديگر، شد براي تخريب و بهانه برخوردار باشد، صنعت گردشگري عاملي خواهد

توان نگر، ميمد زايي بدل خواهد شد و از بين خواهد رفت. اما با نگاهي دورانديشانه و آيندهآدرطبيعت به ابزاري براي 

و عامل  شده و مناطق طبيعي به حفظ اين منابع با ارزش تالش كردصنعت اكوتوريسم در مناطق حفاظت توسعهنسبت به 

بايستي به گونه اي باشد زي براي اكوتوريسم ريبرنامه. زيست را بر عامل صنعت گردشگري مقدم شمردحفاظت از محيط

ترين و ترجيحا بدون هيچ آسيبي براي تنوع زيستي همراه باشد. سودهاي گردي با كمريزي و مديريت طبيعتبرنامهكه در 

و از رونق خواهد  هاي طبيعي و حتي فرهنگي، كوتاه مدت خواهد بودرسان به محيطحاصل از گردشگري ناپايدار و آسيب

راحتي مي توان با هافتاد و صدمات جبران ناپذيري نيز به پيكره طبيعت وارد خواهد آورد. اما اين در حالي است كه ب

محيطي، تاثير اقتصادي بلند مدت آن در سطوح ملي و محلي را گيري از اكوتوريسم پايدار و مبتني بر اصول زيستبهره

بودن موقعيت مناسب و اكوسيستم خاص، توان بااليي در جذب گردشگران وحش ميانكاله با دارا پناهگاه حيات لمس كرد.

چنين مشاهدات ميداني و تجزيه اي و همگيري از اسناد كتابخانهرا داراست. در اين پژوهش كه با توصيفي و تحليلي و بهره

وحش ميانكاله تهاي گردشگري پناهگاه حياها و پتانسيلصورت گرفته به بررسي ويژگي  SWOTو تحليل به روش

ها در زمينه حفظ و پايداري اكوسيستم آن نيز تالش شود و با توجه به است تا عالوه بر شناسايي اين داشتهپرداخته شده

  هاي حفاظت مطلوب آن نيز ارائه شود. كارنقش و اهميت توسعه پايدار راه

  SWOTوحش ميانكاله، مدل شده، پناهگاه حيات: گردشگري، اكوتوريسم، مناطق حفاظتواژگان كليدي



  مومني و ايمني قشالق                      

370 

 

  مقدمه 

 مناطق عنوان به هاي جانوريزيستگاه و گياهي هايرويشگاه احياي و حفظ هدف با باال، حفاظتي ارزش با اراضي

 به نظري، هايبحث همة در زيست جهاني محيط سازمانهاي. مي شوند انتخاب گسترده سطح در شده حفاظت

 كرده بسيار تاكيد همواره طبيعي، و اكولوژيك واحدي به عنوان شده حفاظت مناطق گستردگي و يكپارچگي

 محلي، سياستهاي از در حمايت مهمي نقش شده حفاظت مناطق ). 2015 زيستحفاظت محيط جهاني اتحادية(است

 مناطق حفاظت علمي، تحقيقات براي سودمند هاييعنوان مكان به همچنين و مي كند بازي جهاني زيستي تنوع و ملي

 استفادة و ويژه فرهنگي و طبيعي ويژگيهاي از حفاظت تفريح، و توريسم محيطي، آموزش، خدمات نگهداري بكر،

 اهداف به كه است شده سبب اكوتوريسم .)1387روند(اسماعيلي و نصر نيا،مي شمار به بيولوژيكي از مناطق پايدار

 طبيعت به سفر ).2007 مور، و شود(درام توجه جديد تجارت يك ايحاد و محلي جوامع درآمدزايي محيط، از حفاظت

 اهميت به توجه با .شود گذارده احترام نيز محلي جوامع شان به اكوسيستم، از حفاظت عين در كه نحوي بايد باشد به

 گردي طبيعت بخش در بايد جغرافيايي و طبيعي موقعيت دليل به را مازندران جهان، جهانگردي صنعت در اكوتوريسم

 و دريا، جنگل همچون طبيعي هايجاذبه(ravanbakhsh ,2016)آورد  حساب به كشور برتر هاياستان جزء

 ضمن شود؛ تعريف مازندران استان توسعه سند در موثر فعاليت و مبنا يك عنوان به تواندمي خدادادي و الهي مواهب

توريستي،  هايجاذبه نظر از است و توجه مورد استانهاي جزو نيز فرهنگي ميراث و باستاني آثار نظر از مازندران آنكه

 متاسفانه اما است گردشگري براي مناسبي هايبرجستگي و امتيازات داراي خدادادي هايزمينه و امكانات ٬فرهنگي

 آبسكون از بخشي ميانكاله جزيره شبه .است نگرفته شكل آن در هاجاذبه اين از استفاده براي الزم هايزيرساخت

 در فراوان اقتصادي تحركات و شاهد رفتشمار مي به ابريشم جاده تجاري مراكز از يكي روزگاري كه است بزرگي

 حيات زيستـگاه عنوانبه گذشته قرون در همـواره طبيعي هايويژگي جهت به ميانكاله تاالب .بود گوناگون هايدوره

 .است واقعيت اين مبين ميانكاله در تاريخي ابنيه و بقايا آثار، وجود كه شده شناخته گاه تفرج و شـكارگاه و وحش

 ميانكاله گرفت منطقه قرار زيست محيط حمايت تحت شده حفاظت منطقه عنوان به 1348 سال از ميانكاله جزيره شبه

هاي گاهذخيره از يكي عنوانبه آزاد، هايآب سطح از متر -28تا  -15 ارتفاع با وسعت هكتار هزار 68 از بيش با

 ناميده آسيا پرندگان بهشت كه آيد مي حساب به آسيا غرب زيستي داالن مهمترين ميانكاله باشد.مي جهان كرهزيست

تواند مفيد باشد، طور كه اشاره شد يكي از راهكارهايي كه به منظور گسترش صنعت گردشگري ميشده است. همان

ريزي دقيق جهت امكان سنجي اين مناطق به لحاظ هاي نقاط مستعد و برنامهها و قابليتتر توانمنديشناخت مناسب

ها به گونة علمي همراه با مسايل زيست رزيابي قابليتباشد. در اين راستا تحليل و اافزايش توان جذب گردشگر مي

محيطي ضرورت شرايط فعلي است. بنابراين نياز وافري به برنامه ريزي بنيادي جهت توسعه و مديريت صنعت 

ها، پتانسيل ها و محدوديت هاي ). مقاله حاضر به شناخت توانمندي1382شود(رنجبريان،گردشگري احساس مي

ريزي مناسب براي توسعه اي در برنامهتواند تاثير سازندهداخته شده است . زيرا اين بررسي ميتاالب ميانكاله پر

ها و نقطه نظرات، گردشگري منطقه مطالعاتي و رفع مسايل و مشكالت آن باشد و در نهايت با توجه به ديدگاه

قوت و فرصت ها و تقويت يا از بين  راهبردهايي مناسب براي توسعه اكوتوريسم به منظور بهينه و هدف مند از نقاط

هاي اين منطقه بردن نقاط ضعف و تهديدها در جهت دستيابي به توسعه گردشگري تاالب ارايه شود.با بررسي ظرفيت
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كارهاي حفاظتي و پايداري اكوسيستم منطقه در راستاي گردشگري پايدار رسيد تا عالوه جهت جلب توريست به راه

) تحقيقي با عنوان نقش اكوتوريسم 1380ز محيط و طبيعت منطقه نيز فراهم گردد. رضواني(بر كسب درآمد پاسداشت ا

زيست انجام داد. پناهگاه حيات وحش ميانكاله كه خطرات جدي تا به امروز براي اين زيستگاه با در حفاظت محيط

اي ديگري از اين منطقه تحت ارزش و ميراث طبيعي استان مازندارن با خود همراه داشته اند و همچنان نيز بخش ه

حفاظت را تهديد ميكنند، اغلب در اثر فعاليت هاي مخرب انساني و دخالت مستقيم انسان پديد آمده اند. در اين 

پزوهش بيان شد اكوتوريسم گرايشي نوين در صنعت جهانگردي است. چشم اندازها و مناظر زيباي طبيعت از كانون 

ع از جهانگردي است. لذا اهميت دادن به نقش آن در حفاظت از محيط زيست به هاي توريست پذير اين نوو جاذبه

منظور دستيابي به توسعه پايدار امري ضروري است. قدر مسلم فعاليتهاي توريستي بر روي محيط زيست تاثير گذار 

در كاران به است و براي جلوگيري و يا كاهش اثرات منفي آن در محيط زيست الزم است برنامه ريزان و دست ان

هنگام تهيه طرح هاي جامع و تفضيلي از يك طرف نيازهاي اساسي توريست ها را پيش بيني كنند و از سوي ديگر 

  نسبت به اثرات مثبت و منفي آن بينديشند.

)، در مقاله اي كه در سمينار ايرانگردي مطرح شد به تعريف اكوتوريسم پرداخت، سپس با توجه به 1372مخدوم(

مي و فراواني جاذبه هاي اكوتوريستي در ايران برنامه ريزي بر مبناي اكوتوريسم را در زمينه گردشگري تنوع اقلي

اي و جستجوهاي اينترنتي تعاريف و كليات در اين پژوهش ابتدا از طريق مطالعات كتابخانهپيشنهاد كرده است.

و مشاهده و جمع آوري اطالعات در مورد  گردآوري شده و سپس با استفاده از بازديدهاي ميداني و انجام مصاحبه

هاي گردشگري پرداخته شد و در جاذبه هاي طبيعي و فرهنگي موجود در منطقه، همچنين تسهيالت و زير ساخت

. تحليل هاي ناشي از ايجاد و توسعه صنعت گردشگري در منطقه اقدام گرديدادامه نيز به بررسي تهديدها و فرصت

) انجام شده  EFE) و ماتريس ارزيابي عوامل بيروني(IEFاتريس ارزيابي عوامل دروني(اطالعات با استفاده از م

  است.

  منطقه مورد مطالعه

 10درجه ، 54دقيقه و حداكثر  34درجه ، 50كيلو مترمربع مساحت بين حداقل 4/23756استان مازندران با داشتن 

دقيقه عرض شمالي  35درجه ،  36دقيقه و حداكثر  47درجه ،  35دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و حداقل 

از خط استوا در شمال كشورايران واقع گرديده است. استان مازندران از شمال به درياي خزر از شرق به استان گلستان، 

درصد  4/1شود كه وسعت آن از جنوب به استان هاي سمنان و تهران و قزوين، از غرب به استان گيالن  متصل مي

 23756) استان مازندران با وسعت 96احت كل كشور را  شامل مي شود. (سالنامه آماري استان مازندران ،از مس

درصد  54نفر جمعيت دارد كه 3059083درصد از مساحت كل  كشور را در بر دارد اين استان  46/1كيلومتر مربع 

نفر  127تراكم نسبي جمعيت استان درصد از جمعيت استان ساكن روستا  هستند.  46جمعيت استان ساكن شهر و 

در هر كيلومتر مربع مي باشد كه نسبت به جمعيت و وسعت كشور جمعيت باالئي را در خود جاي داده است. ( اداره 
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)  به دليل مجاورت استان ياد شده با درياي خزر از شمال و رشته كوههاي 1395كل ثبت احوال استان مازندران سال ،

اداره كل آمار  خره  وجود منابع آب سطحي فراوان، داراي اقليمي تقريبا مديترانه اي است.(البرز از جنوب و باال

  )1398وزارت كشاورزي،

تاالب بين المللي ميانكاله  تاالبي است بسيار با ارزش و داراي تنوع زيستي غني و عضو كنوانسيون رامسر كه در 

ر فصل هاي پاييز و زمستان پرندگان زيادي از كشورهاي پناهگاه حيات وحش ميانكاله واقع شده است. هر ساله د

شمالي به آن مهاجرت مي كنند و به همين دليل از پتانسيل بااليي براي مشاهده پرندگان بومي و غير بومي برخوردار 

درجه و عرض شمالي  53,17كيلومتري شهر بهشهر با طول شرقي  12تاالب ميانكاله در استان مازندران،  است.

  )1397.(ابوطالبيهكتار است 68800مساحت اين مجموعه  درجه قرار گرفته است.  36,5

وحش ميانكاله از دو قسمت محيط آبي به نام خليج گرگان و تاالب ميانكاله و محيط خشكي شامل شبه پناهگاه حيات

شكيل شده جزيره ميانكاله، آشورده، جزيره اسماعيل ساي و سواحل خشكي غرب و شرق و جنوب خليج گرگان ت

  )1397است.(ابوطالبي

    24    8هكتار در مختصات جغرافيايي بين   66933منطقه مورد مطالعه اعم از محيط آبي و خشكي جمعا به مساحت  

عرض شمالي و در منتهي اليه شرق استان مازندران و قسمتي   36    57   26تا    36   46   36طول شرقي و بين   53

واقع شده است كه تحت حمايت سازمان حفاظت محيط زيست استان مازندارن مي باشد. شبه  از غرب استان گلستان

  )1397هكتار است.(ابوطالبي 12765جزيره ميانكاله داراي مساحت  

  هكتار 63جزيره آشوراده داراي مساحت -

  هكتار 225جزيره اسماعيل ساي داراي مساحت -

  هكتار 12اسكله شهرداري در بخش جنوب غربي خليج حدود -

  هكتار 13632جمع محيط خشكي بالغ بر -

  هكتار 53405مساحت خليج گرگان و تاالب ميانكاله جمعا حدود -

هكتار تحت عنوان پناهگاه حيات وحش ميانكاله از سوي سازمان  63317در منطقه مورد مطالعه مساحتي حدود 

هكتار در قسمت  25/5653حت هاي حفاظت محيط زيست تعيين شده است كه در ضمن دو قطعه منطقه به مسا

  هكتار را در بر مي گيرد.  58/7760هكتار در قسمت شرق جزيره ميانكاله جمعا  32/2107غربي  

به عبارت » منطقه«و يا » مكان«، به معني»كله«، و»وسط«به معني » ميان«نام ميانكاله از دو كلمه تشكيل شده است: 

محيط » زمين خوب و حاصلخيز است كه براي كشت آماده شده است.«ي نيز به معن» كله«ديگر، بين دو آب است. 

خشكي در پناهگاه حيات وحش ميانكاله، فاقد هر گونه عوارض طبيعي از جمله كوه، دره، شيب بوده و سطح آن 
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متر است.  24پوشيده از ماسه هاي فعال مي باشد. در اين بخش از پناهگاه اختالف باالترين و پايين ترين نقطه 

  )1397(ابوطالبي

  جزيره ميانكاله ساختار ژئومورفولوژيك شبه

جزيره بشكل همگن مشهود است اين بدين معناست كه بدليل تاثير امواج بسياري از نمودهاي ژئومورفيكي در اين شبه

 جزيره در ماههاي مختلف سال ايجاد كرده ودريا از يك سو و باد از سوي ديگر عوامل فرسايش را در سطح شبه

گونه كه پيداست ميانگين هاي رسوبي متاثر از فعاليت باد و امواج در محيط وجود دارد. آنهايي از محيطبروشني تناوب

متري در سراسر شبه جزيره و تاريخچه جغرافيايي جزيره همگي حكايت از بروز تحوالت  5تا  3اختالف ارتفاع 

هاي طبيعي زيره را خواهد داشت كه با مروري بر ترانشهاقليمي در تكوين شكل و مرفولوژي دراز و كشيده شبه ج

گردد كه ساختهاي رسوبي اغلب با تيپ دريايي بوده كه جزيره مشخص ميكانال قديمي خوزين در نيمه خاوري شبه

آيد. مرفولوژي سواحل بصورت شيب ماليم و فالت گونه پيرامون شمار ميهاي آن بهبندي تدريجي از شاخصدانه

  )nouri,2017اند.(ا پوشانيدهجزيره ر

دهد، بطوري جزيره ميانكاله، پيروي از شرايط هيدروديناميك امواج خزر را نشان ميساختار ژئومورفيكي سواحل شبه

كه در ساحل شمالي، كرانه بسيار آرام و ماليم بدليل عملكرد امواج درياي بزرگ خزر و ليتولوژي بستر شكل گرفته 

نمايد. اين در حاليست كه نواري از زمين نيز پيشروي آب در خشكي را تاثير ميو حتي خطوط جذر و مدي 

جزيره و متمايل به سمت ساحل شمالي مشاهده شده كه شيب ماليم اي در درازاي شبههاي شني ـ ماسههاي تپهريخت

دهد. بررسي نشان ميها خالف جهت باد را ها در راستاي وزش باد از سمت دريا به خشكي و شيب تند تپهاين تپه

هاي زيرزميني محدودي را داده كه آب جزيره ميانكاله نشان از سفرهشيرين موجود در شبههاي سطحي آبچاه

آوري شده بديهي است اي در بخشهاي نه چندان عميق و سطحي زمين جمعهاي آسماني توسط مخازن ماسهبارش

سازمان حفاظت  باشد.(عمومي آب و هوايي(ترسالي يا خشكسالي) مي كه رژيم آبدهي اين مخازن دقيقاً متاثر از شرايط

  )1392محيط زيست استان مازندران،

  پوشش گياهي

گونه متعلق به گياهان  20گونه شناسايي شده  34بررسي وضعيت پوشش گياهي آبزي نشان داده است كه از مجموع 

مربوط به گياهان غوطه ور مي باشد. ( مهندسين مشاور  گونه 10گونه مربوط به گياهان شناور و  4باتالق(حاشيه اي)، 

  ) 1381اناب، 

  گاهيبهره برداري سكونت

پناهگاه حيات وحش ميانكاله به لحاظ محدوديت هاي زيستي در ساختار آبادي مسكوني و روستايي فاقد هر نوع 

در فصول مختلف به صورت  باشد. ليكن دامداران، چوپانان و صيادان بر حسب نيازگاه انسان ساخت ميسكونت
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كومه، آالچيق و احداث ساختمان و اغلب بدون خانواده در اين منطقه مشغول به كار مي باشند. جزيره آشورده، داراي 

روستايي به همين نام بوده است كه به دليل نوسانات سطح آب درياي خزر در حال حاضر به صورت نيمه مسكوني 

اغل دامي وجود دارد كه صاحب آنها عمدتا  24اهگاه حيات وحش ميانكاله تعداد درآمده است. تنها در كل مساحت پن

  از روستاييان مجاور پناهگاه هستند

  محيط آبي 

دهد، لذا حاشيه محيط جايي كه منطقه وسيعي از منطقه مورد مطالعه را خليج گرگان و تاالب ميانكاله تشكيل مياز آن

تأثير اكوسيستم آبي ميانكاله انكاله و غرب، جنوب غربي خليج گرگان تحتجزيره ميخشكي اعم از ساحل جنوبي شبه

 37مساحت تاالب حدود  1396تا  1380از سال  محيطي ارزشمندي را فراهم نموده است.قرار داشته و تنوع زيست

  )1397.(قاسمي درصد كاهش يافته است

  پتانسيل اكوتوريسم در پناهگاه حيات وحش ميانكاله

ك هاي ملي و حفاظت شده پشتوانه مهمي براي حفظ موجوديت آنها خواهد بود و همچنين موجب تفرج در پار

اشتغالزايي و درآمد بومي مي شود. وجود اين همه تنوع در پارك هاي ملي و مناطق حفاظت شده در ايران اين امكان 

هاي  مديريتي بتوان از اين ترين روشرا به بخش گردشگري طبيعت(اكوتوريسم) داده است تا با بهترين و علمي

پتانسيل باال استفاده نمود تا هم از وجود طبيعت بكر و غني براي كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي و هم گردشگري بهره 

  گرفت، و هم از طريق اكوتوريسم پايدار بتوان به حفظ و صيانت از آن كمك كرد.

   اكوتوريسم و توسعه پايدار در پناهگاه حيات وحش ميانكاله

ها، موجوديت شبكه مناطق تحت حفاظت همانند هر كاري ديگر بايد در نظر گرفته شده و قوانين در ارزيابي كاربري

ها مصون باقي هاي ملي و بين المللي بايد از ساير كاربريهاي ملي و آثار طبيعي ملي، تاالبآنها رعايت گردد. پارك

توانند به كاربريهاي ت وحش جز محدوده هاي امن بقيه اراضي ميهاي حيابمانند. در مناطق حفاظت شده و پناهگاه

سازگار اختصاص يابند. براي اينكه هسته هاي طبيعي بتوانند در حفظ تنوع زيستي موثر عمل كنند الزم است پيامدهاي 

دي) در اين مناطق هاي طبيعت گرها( ازجمله فعاليتها بر اين محدوده ها مورد ارزيابي قرار گيرد. كليه فعاليتكاربري

بايد براساس ناحيه بندي و براساس بند طرح مديريت انجام گيرد تا از بروز هرگونه تعارض بين كاربريها جلوگيري 

هاي در حفظ، نگهداري و هاي همكاريهاي جمعي و انگيزهشود. به عالوه مكانيسم هاي مشاركت و تصميم گيري

ها مورد توجه قرار گيرند. فرايند طرح ريزي اين مناطق بايد ر طرح ريزيهاي طبيعي بايد داحياء و مديريت زيستگاه

هاي توسعه پايدار و اقتصاد محلي پيوند خورده نحو مطلوبي با برنامههاي منطقه اي بهبه عنوان بخشي از طرح ريزي

گاه حيات وحش و با آن تلفيق گردد. يكي از مناطق واجد اهميت و تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست پناه

گونه برنامه خاصي در زمينه باشد. هيچميانكاله است كه نظام مديريتي حاكم بر آن از نوع مديريت كالسيك(سنتي) مي
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هايي جهت كسب در آمد و توسعه پايدار گردشگري در منطقه وجود ندارد. توسعه منابع انساني و يا انجام فعاليت

سعه پايدار گردشگري در اين منطقه يكي از موارد ضروري براي ارتقاي معرفي يك برنامه شفاف مديريتي براي تو

تجربه گردشگري و كاهش تعارضات و آسيب هاي محيطي و اجتماعي ناشي از توسعه گردشگري محسوب  مي 

  )1388شود.( ضيايي و ميرزايي 

  تحليل و آناليز 

 يك عامل و اي منطقه توسعه و گذاري سرمايه اشتغال، در ايجاد مهم عامل يك منزله به گردشگري صنعت اخيراً

 و درآمدها تنوع موجب كشورهاي صنعتي، در صنعت اين توسعه شود. مي تلقي عمومي اقتصاد در انگيزش ايجاد

 اشتغال ايجاد و ارز توليد صادرات، براي فرصتي توسعه درحال كشورهاي در و گردد مي در اقتصاد ناهماهنگي كاهش

 غالباً دارند فرهنگي بسياري و تاريخي هاي جاذبه كه آن علت به شهري  احي نو گردشگري، توسعه جريان است. در

 مي شهرها متمركز گردشگري در امكانات از زيادي حجم بنابراين، شوند، محسوب مي مهمي گردشگري مقاصد

 SWOT تكنيك راهبرد، تدوين فرآيند در مهم بسيار ابزارهاي از ) يكي188: 1387سقايي،  و يزدي ( پاپلي. شوند

 چارچوب يك و است راهبردي ريزي برنامه ابزار يك SWOT اساسا. شود مي مقايسه اطالعات آن وسيله به كه است

 عملكردها تحليل براي نوين ابزاري عنوان به SWOT امروزه.  شود مي محسوب. سيستمي هاي تحليل براي مفهومي

 قوت مناسب راهبرد يك مدل اين ديدگاه از. گيرد مي قرار راهبرد ارزيابان و طراحان استفاده مورد شكاف، وضعيت و

 كلمه چهار اوليه حرف SWOT .رساند مي ممكن حداقل به را تهديدها و ها ضعف و حداكثر به را ها فرصت و ها

 Opportunity و تهديد Threats (T)ضعف ،Weakness (W)قوت،  فارسي معادل با ، Strength (S)انگليسي

(O) است. فرصت ،  

از طريق جدول زير  مي توان دريافت پناهگاه حيات وحش ميانكاله با دارا  بودن پتانسيل ها و موقعيت هاي مهم و 

جذاب گردشگري طبيعي، اما از ظرفيت محدودي براي ورود گردشگران به اين منطقه مواجه مي باشد. اين منطقه به 

ن المللي ميانكاله و مهاجرت پرندگان به آن از موقعيت خوبي براي گردشگري طبيعي دليل وجود تاالب مهم و بي

برخوردار است ضمن اينكه به دليل نزديكي به شهر و مراكز اقامتي و خدماتي يكي از مهمترين مناطق تحت حفاظت 

ي به اين منطقه و گردشگري ايران محسوب مي شود. هر ساله به خصوص در فصول پاييز و زمستان مسافران زياد

راهي مي شوند. ولي بايستي در نظر گرفت اين منطقه به دليل مامن گاه پرندگان مهاجر به امنيت و آرامش نياز دارد و 

نمي توان زيستگاه طبيعي را فداي صنعت نمود.  ميانكاله به دليل داشتن  شرايط حساس زيستگاهي و عملكردهاي 

خريب و تهديد شده است. گردشگران توجيه نشده، شكار، صيد و آلودگي ضعيف سازمان هاي متولي به شدت دچار ت

هاي صنعتي ناشي از فعاليت هاي پتروشيمي نزديك اين تاالب و عدم كنترل صحيح ورود و خروج از مهم ترين 

به  خطرات پيش روي ميانكاله مي باشد. چنانچه برنامه اي منظم و اصولي بر پايه اكوتوريسم پايدار اجرا شود، هم

  رشد صنعت اكوتوريسم لطمه وارد نمي شود و هم موجب حفظ و پايداري محيط خواهد گرديد.  
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نقاط قوت، تهديدات و فرصتها در پناهگاه حيات وحش ميانكاله در غالب  بررسي محدوديتها، 1جدول شماره

  SWOTجدول

  

  علل پيدايش صنعت اكوتوريسم در مناطق حفاظت شده -

امروزه بيشتر جمعيت جهان در شهرها زندگي مي كنند. گذار از الگوي معيشت روستايي و زندگي در دامان طبيعت 

با ويژگي به الگوي معيشت شهري و صنعتي منجر به فاصله گرفتن انسان از طبيعت گرديده است. زندگي شهر نشيني 

هايي از قبيل زندگي در محيط مصنوع، استرس فراوان، آلودگي هاي گوناگون و كم تحركي جسمي باعث شده است 

  )1383 ضيائي،( .كه تفريح و گذران اوقات فراغت به يكي از نيازهاي اساسي شهروندان تبديل شود

سرمايه گذاران داخلي و خارجي به سازمانهاي  براي اجراي هر چه بهتر فرايند اكوتوريسم در اين منطقه، مردم بومي و

گردشگري و حفاظت محيط زيست به منظور ايجاد سياستهايي كه از مناطق طبيعي حفاظت و آنها را مديريت كند، 

نيازمندند. مقامات دولتي و دست اندركار توريسم نقش بسيار مهمي در شناساندن اين منطقه به عنوان يك مركز 

  دارند.اكوتوريسم در دنيا 

مهاجرت ساالنه پرندگان از كشور هاي سردسيري به تاالب هاي ايران از جمله فالمينگو ها و گونه هاي در خطر 

انقراض به تاالب بين المللي ميانكاله ، از مواردي هستند كه براي گردشگران عالقمند به تماشاي پرندگان به عنوان 

انكاله مي تواند اين جاذبه پرطرفدار اكوتوريسم  را به نمايش يك جاذبه مهم مطرح بوده و پناهگاه حيات وحش مي

  .بگذارد

  اجرا و توسعه اكوتوريسم نتايج زير را به دنبال دارد: 

  اهميت نواحي حفاظت شده و اكوسيستم ها را افزايش داده و ارزش آنها را باال مي برد. -

  ط ضعفقان فرصتها ديدهاهت

 

  اط قوتقن

T1 شكار و نا امن شدن محيط .

  پرندگان مهاجر و بوميبراي 

 2T.  انباشت زباله و تهديد گونه

هاي گياهي و جانوري و 

  آلودگي آبي

T3 ساخت پااليشگاه در .

  نزديكي منطقه

1O جذب گردشگران خارجي .

و داخلي براي پرنده نگري در 

  تاالب ميانكاله

 2O برنامه ريزي جهت .

اكوتوريسم پايدار و حفظ منابع 

  طبيعي و  با ارزش

3O درآمدزايي بومي و فعال .

كردن جامعه محلي و فروش 

  محصوالت 

4O  ايجاد اقامتگاه هاي محلي .

و كمپ هاي طبيعي در نزديكي 

 پناهگاه

1Wشكار پرندگان و صيد بي رويه .  

2W عدم اطالع رساني صحيح به .

  گردشگران 

3W آلودگي هاي ناشي از رفت و .

  آمد زياد 

فيت گردشگران و انباشت زباله (ظر

  پذيري)

4W وجود مراكز نفتي و صنعتي در .

  نزديكي منطقه

 

1S سايت مناسبي براي پرنده نگري به .

دليل مهاجرت پرندگان در زمستان به 

  تاالب بين المللي ميانكاله

2S تنوع زيستي جانوري و گياهي نسبتا .

  زياد  (به خصوص پرندگان)

 3S دسترسي آسان به مراكز شهر و .

  ات و اقامتگاه نزديكي به  خدم
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  براي نواحي حفاظت شده درآمد مستقيم ايجاد مي كند.  -

به ايجاد تشكيالت منسجم براي پايش از نواحي محافظت شده در سطح جوامع محلي،ملي و بين المللي مي  منجر -

  گردد.

باعث ارتقاء فرهنگ استفاده پايدار از منابع طبيعي شده و منجر به كاهش تهديدات جوامع زيستي مي شود.اين  -

حلي دارد.درحالي كه در نواحي با بازديدكنندگان نواحي قابليت بااليي براي تحقق سودبخشي اكوتوريسم به افراد م

  )1388د.(كرمي،كمتر اين قابليت وجود ندار

  

  تاثيرات اقتصادي، اجتماعي                              

اكوتوريسم امروزه به عنوان صنعتي پويا  اما نوپا، اهميت روزافزوني پيدا كرده است و كشورهاي مختلف توسعه يافته 

وسعه براي حفاظت از محيط زيست، كاهش نرخ بيكاري، بهبود توزيع درآمد، تعامل سازنده و موثر با و در حال ت

اجتماعي و سياسي آن به دنبال بسط و گسترش اكوتوريسم بوده و به عنوان  -جهان و استفاده از منابع سرشار اقتصادي

  د.نماينابزاري جهت رشد و توسعه پايدار، اكوتوريسم را تسهيل و همگاني مي

 وحش ميانكاله؛  قلمرو اقتصادي و اجتماعياجتماعي حاكم بر پناهگاه حيات -هاي اقتصاديشناخت ويژگي 

كليه شهرها و روستاهاي تاثير گذار بر پناهگاه حيات وحش ميانكاله در قلمرو اقتصادي و اجتماعي سه گانه شهرستان 

اند. در روستاهاي پيراموني خليج و تاالب ميانكاله واقع در  هاي بهشهر، كردكوي و بندر گز و بندر تركمن واقع شده

آبادي  40آبادي از  4آبادي داراي وابستگي كم و  14آبادي نسبتا وابسته،  15آبادي اكثرا وابسته،  7شهرستان بهشهر ، 

  واقع  در اين شهرستان هيچگونه وابستگل اقتصادي و معيشتي با تاالب ندارند.

هاي پيرامون خليج و تاالب ميانكاله در بندر گز شدت وابستگي اقتصادي و اجتماعي آبادي در شهرستان كردكوي و

آبادي واقع در اين شهرستان هيچگونه وابستگي به اين محدوده  52آبادي از مجموع  48آبادي وابستگي كم و در  2

آبادي  2ون خليج و تاالب در هاي پيراموجود ندارد.در شهرستان تركمن، شدت وابستگي اقتصادي و معيشتي آبادي

آبادي هيچگونه  54آبادي از مجموع  47آبادي داراي وابستگي كم و در  3آبادي نسبتا وابسته ، در  2اكثرا وابسته، در 

به اين تاالب را روستاييان  يوابستگي اقتصادي و معيشتي به اين محدوده وجود ندارد. بيشترين ارتباط و همبستگ

كيل مي دهند. در داخل شبه جزيره ميانكاله هيچ روستايي وجود ندارد و تنها مراكز مسكوني حاشيه نشين بهشهر تش

در عرصه هاي شبه جزيره را اسكان دامداران و ماهيگيران شيالتي در اراضي ساحلي جنوب درياي خزر واقع در 

شورده واقع شده است كه محدوده پناهگاه حيات وحش ميانكاله تشكيل مي دهندو در شبه جزيره آشورده روستاي آ

  به دليل پيشروي آب دريا، به صورت نيمه مسكوني درآمده است.



  مومني و ايمني قشالق                      

378 

 

در اين محدوه مطالعاتي، قلمرو اقتصادي نسبت به قلمرو اجتماعي از دامنه وسيع تري برخوردار بوده و همه منابع 

اشيه هاي جنوبي و زيستي را در بر مي گيردو فاكتورهاي زيست محيطي همچون پرورش ميگو در استخرهاي ح

پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمان از گونه هاي غير بومي منطقه در دماغه كانال خزيني برنامه هاي توسعه احياء 

اراضي كشاورزي در زمين هاي باتالقي و خاكهاي شور حاشيه جنوبي واقع در پناهگاه حيات وحش ميانكاله به وسيله 

ين، شكار و صيد غير مجاز، آتش سوزي توسط دامداران، استفاده غير شركت توسعه كشاورزي معروف به بانك زم

ايستگاه صيد ماهيان خاوياري قلمرو  4شركت تعاوني صيد ماهيگيران استخواني،  20منطقي از سرزمين، وجود 

  (mehravarn,2014)اقتصادي در اين محدوده را شكل مي دهند

  ميانكاله پناهگاه حيات وحشو بهره برداريها ازبررسي و شناسايي انواع فعاليت هاي اقتصادي رايج 

  به طور كلي فعاليت هاي اقتصادي رايج در ذخيره گاه ميانكاله شامل موارد زير مي باشد:

  شكار غير مجاز پرندگان آبزي، كنار آبزي و خشكزي •

  نصب دامهاي هوايي در حاشيه جنوب تاالب جهت صيد پرندگان مهاجر آبزي •

  در خليج و تاالب ميانكالهصيد ماهيان استخواني  •

  سازي دريا بهره بر داري از امكانات خليج و تاالب براي شنا و قايقراني در قالب برنامه سالم •

پالك مراتع شبه جزيره ميانكاله كه اكثرا در تمام طول سال در حال  29واحد دامي احشام در  29593وجود  •

  تعليف مي باشند.

نان جنوبي خليج گرگان به عرصه هاي تاالب در زيستگاه حيات وحش تعدي و تجاوز دامداران و حاشيه نشي •

  بوم سازگان آبي و خشكي

  تجاوز دامداران به اراضي مرتعي و تبديل اراضي مرتعي به اراضي كشاورزي •

  صيد و شكار غير مجاز به واسطه دامداران •

  پرورش ماهيان گرم آبي و ميگو در حاشيه جنوبي تاالب •

  )Citesقاچاق پرندگان تجاري در خطر انقراص يا در خطر تهديد ثبت شده در ضمايم سانيس( و صيد •

  برخورد غير اصولي از فرآورده هاي درختي انار وحشي •

  )1396(توكالن  هكتار از عرصه هاي شبه جزيره 180كشت پنبه، هندوانه، گوجه فرنگي و ايجاد باغ مركبات در 
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  نكات مثبت و منفي اهم شيوه هاي بهره برداري در پناهگاه حيات وحش ميانكالهخالصه اي از  2جدول شماره

  نكات منفي  نكات مثبت  نوع بهره برداري  رديف

تعيين سرانه صيد براي روستائيان مجاوري كه اكثرا   صيد ماهيان  1

 وابسته به تاالب هستند، آموزش، دادن فرصت به ماهيان

  براي حفظ بقاء ، ايجاد اشتغال

 پائين بودن كيفيت ماهيان بعد از صيد، عدم توانايي صيد از

ه فواصل دور و غير قابل دسترس در دريا و هجوم بيش از انداز

محيط خليج و تاالب ميانكاله براي صيد كه منجر به كاهش 

قر فذخيره آن مي گردند. هجوم گونه هاي غير بومي شانه داران، 

  اورجامعه روستاهاي برخي از روستائيان مج

تعيين مناطق خارج از مناطق حائل براي شكار، تعيين   شكار  2

 سرانه براي تعدادي از شكارچيان با كنترل و نظارت  و

اهمال مديريت، مشاركت دادن شكارچيان براي حفاظت 

  از زيستگاه تاالب و جلوگيري از شكار بي رويه

ي از بين رفتن گونه هاي در رده تهديدي از بين رفتن گونه ها

 )، آسيب پذير شدن گونه هاي مهاجرCitesتجارتي در ضمائم  (

قابل شكار، كاهش تنوع زيستي، ورود سرب به محيط تاالب در 

  اثر شكار بي رويه و ايجاد نا امني

در صورت رعايت اصول مرتعداري، چرا در حد ظرفيت   دامداري  3

قابل تحمل، احياء مراتع، تامين پروتئن قرمز، عرضه 

به  به بازار  بازار و ساير كارخانجات وابستهپوست، پشم 

آورده دام، افزايش كود حيواني، اشتغالزائي تامين تامين فر

  هاي لبني  در منطقه

چراي زودرس، چرا در تمام فصول سال، آتش سوزي، تعداد 

، بيش از ظرفيت مراتع، از بين رفتن گونه هاي گياهيخوشخوراك

ايجاد فرسايش،  هجوم گونه هاي گياهي غير خوشخوراك،

  ناامني، افزايش تخلفات شكار و صيد در مناطق خشكي و آبي

افزايش رو به تزايد كارآوي محصوالت، كاهش سطح   كشاورزي  4

فعاليت، ايجاد اشتغال، افزايش مواد غذائي در سطح 

  منطقه

ورود سموم و گونه هاي شيميايي به تاالب، افزايش تدريجي 

آب و خاك، تجمع رسوبات در  پديده يوتريفيكاسيون، آلودگي

بستر تاالب، شركت در زنجيره غذائي، افزايش فاضالب 

  كشاورزي

  

است. در ابتدا پس از انجام بازديدهاي ميداني   EFEو    IFEروش به كار گرفته شده در اين پژوهش ماتريس هاي 

مكرر كليه تهديدها، فرصت ها، نقاط ضعف و قوت اكوتوريسم در منطقه شناسايي گرديد. در مرحله بعد بر اساس 

نظر بازديد كنندگان، اهالي ميانكاله و كارشناسان به هر عامل ضريب وزني بين صفر(بي اهميت) تا يك(بسيار مهم) 

شد، سپس امتياز وزن دار از طريق ضرب امتياز هر رديف از عوامل در وزن نرماليزه برآورد گرديد. در  اختصاص داده

مي باشد مي توان نتيجه گرفت كه صنعت اكوتوريسم در اين منطقه از وضعيت مناسبي  59/2پايان جمع امتيازات كه 

پناهگاه حيات وحش ميانكاله و تبديل اين برخوردار نيست. لذا ايجاد و توسعه اكوتوريسم در منطقه حفاظت شده 

منطقه به يكي از  قطب هاي طبيعت گردي ايران مستلزم به كارگيري مديريتي يكپارچه بر اساس عناصر زيست 

  محيطي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، منابع طبيعي و توسعه زير ساختها مي باشد.   

  روش كار

) EFE) و ماتريس ارزيابي عوامل  بيروني(IEFيس  ارزيابي عوامل دروني(تحليل اطالعات نيز با استفاده از ماتر   

نفر از كارشناسان منطقه تكميل  5نفر از بازديد كنندگان و  30انجام گرفته است. ماتريس هاي ياد شده بر اساس نظر 

  شده است.ارقام موجود در جدول ميانگين نمرات پيشنهادي توسط پرسش شوندگان مي باشد. 

  ) عبارت است از:IFEتهيه ماتريس( مراحل 
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  تعيين نقاط ضعف و نقاط قوت ناشي از توسعه اكوتوريسم در پناهگاه حيات وحش ميانكاله.-1

اختصاص ضريب وزني بين صفر(بي اهميت) تا يك (بسيار مهم) به هر عامل، كه در اين روش جمع ضرايب  -2

  ودن ضرايب وزني بايد مساوي يك گردد.وزني اختصاص داده شده از طريق به هنجار(نرماليزه) نم

  بر اساس معيارهاي زير: 5تا  1تعيين وضع موجود هر عامل با امتيازي بين -3

  1ضعيف=   2پايين تر از متوسط=     3متوسط=      4باالتر از متوسط=      5بسيار خوب= 

  نرماليزه و درج آن در ستون جديد.محاسبه امتياز وزن دار از طريق ضرب امتياز هر رديف از عوامل در وزن  -4

خواهد بود، اگر نمره نهايي  3است و ميانگين آن 5و حداكثر  1محاسبه جمع امتيازات وزن دار كه حداقل آن  -5

باشد، يعني منطقه مورد نظر از نظر عوامل داخلي روي هم رفته دچار ضعف مي باشد و اگر نمره  3ماتريس كمتر از 

  باشد يعني سازمان از نظر عوامل دروني مجموعا داراي قوت است. بيشتر از سه  IFEنهايي 

نيز صادق است، فقط در اين ماتريس به جاي نقاط ضعف و قوت (عوامل دروني)،  EFEكليه مراحل در ماتريس 

 3-2عوامل بيروني يعني تهديدها و فرصت هاي ناشي از توسعه اكوتوريسم در منطقه ليست مي شود. در جدول

  نشان داده شده است.  EFE ماتريس 3-3و در جدول    IFEماتريس

  نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها3جدول

  نقاط ضعف  نقاط قوت  تهديدها  فرصت ها  پارامترها

مكان تغيير مسير پرندگان مهاجر به دليل ا-  حفاظت از منابع طبيعي روستا.  منابع طبيعي

  ازدحام گردشگر.

اثر بي اي اكوتوريستي در زوال جاذبه ه-

توجهي به منابع و بهره برداري نا معقول و 

  ناپايدار.

اگذاري حق بهره برداري از منابع طبيعي و-

  به سودجويان به بهانه توسعه اكوتوريسم.

وقعيت جغرافيايي منطقه م-

  حفاظت شده ميانكاله.

رايط اقليمي و چشم ش-

  اندازهاي زيباي منطقه.

جود گونه هاي گياهي و و -

  زش جهاني.جانوري با ار

  

دال روستاييان با ج-

اكوتوريست ها بر سر 

استفاده از منابع كمياب 

  مانند آب

عوامل 

  فرهنگي

مايت هاي مالي در سطح ملي و ح-

بين المللي از توسعه حفاظت خشكي 

  و دريا.

نگيزه باالي مسئولين محلي نسبت ا -

  به ساماندهي خدمات گردشگري.

ناسب جهت توسعه امكانات فرصت م-

فعاليت هاي مرتبط با قايقراني و و 

  ماهيگيري.

امين بهداشت جوامع روستايي در ت-

  سطح باالتر.

اهم شدن امكانات آموزشي فر-

  روستاييان.

ي اهميت شمرده شدن در عرصه بين امللي ب-

  بر اثر عدم تطالق با مالزمات جهاني.

لودگي هوا ناشي ار حضور گردشگران و آ -

  ب.وسايل نقليه به محدوده تاال

ضعيف فرهنگ محلي و از بين رفتن پاره ت-

  اي آداب و رسوم.

مكان تفرج و گردشگري در ا -

  منطقه.

فزايش احساس غرور و ا-

  خوباوري روستاييان.

فزايش سطح تحصيالت ا-

  افزايش سطح بهداشت عمومي

  افزايش سطح امنيت.

اليي شدن فرهنگ كا-

  روستايي.

ز بين رفتن تنوع ا-

زبان و لهجه اقوام 

  ايراني در بلند مدت.

عوامل 

  اجتماعي

هيه و اجراي برنامه اي به منظور ت-

توسعه توانمندي هاي مديران 

  گردشگري.

جودبهره برداران(شكارچيان و صيادان) و-

  غير مجاز در منطقه.

بكه هاي ارتباطي وجود ش-

باساير مناطق گردشگري  مناسب

  كشور

تنگناي ناشي از -

بوروكراسي شديد 

اداري در زمينه كسب 
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فزايش تخلفات اجتماعي و بزهكاري با ا-

  ورود گردشگران به نواحي گردشگري.

  

فزايش مشاركت روستائيان در ا-

  برنامه هاي توسعه.

لوگيري از مهاجرت ج-

  روستاييان به شهرها.

مجوز براي بازديد از 

برخي اماكن 

  گردشگري.

عوامل 

  اقتصادي

رصت مناسب براي ساكنين محلي ف-

  زايي . جهت اشتغال

ه كار گيري روش مديريت پايدار  ب-

در احداث و بهره برداري از زير 

  ساختها.

  مات گردشگري .تسهيالت و خد-

وء استفاده اقتصادي نهادها و سازمان س-

ها(سودجويان) به منظور توسعه محورهاي 

  خود.

جرايي نبودن برنامه هاي حمايتي دولت در ا-

  خصوص برنامه هاي اكوتوريسم.

تاها سرمايه گذاران غير بومي به روسورود -

  و بهره برداري اقتصادي آنان .

مكان عدم بهره برداري اقتصادي روستاييان ا-

به دليل تامين نيازهاي اكوتوريست ها از 

  منابع غير بومي توسط تورگردانان.

مايل بخش خصوصي به ت-

سرمايه گذاري بخش 

  اكوتوريسم.

ود بستر مناسب جهت وج-

هاي شغلي در ايجاد فرصت 

  امور گردشگري.

  كاهش فقر-

ايش و تنوع توليدات افز-

  روستايي.

يري از صنعتي شدن جلوگ-

  روستاها.

  

  

ثر منفي بر اشتغال ا-

روستاييان به 

كشاورزي و 

  داميروري.

عوامل زيست 

  محيطي

  ش هاي طبيعي.حفاظت از ارز-

مكان جلب مشاركت و همكاري ا-

سعه هاي بين المللي در جهت احيا و تو

زيستگاه هاي حيات وحش و گونه 

  هاي نادر جانوري و در خطر انقراص.

م آگاهي جامعه از ارزشهاي زيستي عد-

  منطقه.

غيير كاربري اراضي طبيعي و زيست ت-

  محيطي به ساير كاربري هاي ناسازگار.

خريب پوشش گياهي و افزايش آلودگي ت-

  آب و صوتي در اماكن.

رايط مناسب براي وجود ش-

بزيان، پرندگان، پستانداران رشد آ

  و گياهان.

ستفاده از انرژي هاي تجديد ا-

  پذير.

  

توسعه زير 

  ساختها

دوين استانداردها براي حفاظت ت-

كمي و كيفي گونه هاي جانوري گياهي 

  در خشكي و دريا.

مكان بهره گيري از فناوري هاي نو ا -

  براي توسعه پايدار در منطقه.

منظور توسعه ه زون بندي منطقه ب -

حفاظت و ارتقاي منطقه حفاظت شده 

  ريايي.د -به پارك ملي

وسعه ستاد و مديريت بحران همراه ت -

با ارزيابي و مديريت محيط زيستي در 

  منطقه حفاظت شده ميانكاله.

فزايش مسيرهاي ارتباطي و سهولت ا-

  حمل و نقل.

امين نيازهاي اساسي با سرعت باالتر ت-

  توسط دولت.

فعاليت هاي توسعه نفتي و  گستردگي-

  صنعتي در منطقه.

سترسي به راههاي ارتباطي د-

  آسفالته و شبكه راه هاي اصلي.

رخورداري از امكانات زير ب-

  بنايي مانند: آب، برق و غيره.

دم آشنايي جوامع ع-

محلي نسبت به 

فعاليتهاي اكوتوريستي 

و فقدان نهادي كه 

آموزش جوامع را بر 

  عهده بگيرد.

تاسيسات و  فقدان-

  تجهيزات

رفاهي براي اكوتورها  

  در منطقه.

قدان برنامه ريزي ف--

جامع و منسجم كه 

فعاليتهاي اكوتوريستي 

  بر اساس آن پيش رود.

  منبع: يافته هاي پژوهش
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  (ماتريس ارزيابي عوامل داخلي قوت ها و ضعف ها)IFEماتريس  4جدول

  نمره  رتبه  ضريب  عوامل خارجي

  نقاط قوت

  06/0  2  03/0  وقعيت جغرافيايي منطقه حفاظت شده ميانكاله م-1

  03/0  1  03/0  رايط اقليمي و چشم اندازهاي زيباي منطقه ش-2

  04/0  1  04/0  جود گونه هاي گياهي و جانوري با ارزش جهاني و-3

  03/0  1  03/0  جود شرايط مناسب براي رشد آبزيان، پرندگان، پستانداران و-4

  04/0  1  04/0  راههاي ارتباطي آسفالته و شبكه راه هاي اصليدسترسي به -5

  03/0  1  03/0  رخورداري از امكانات زير بنايي مانند: آب، برق و غيره ب-6

  03/0  1  03/0  ر منطقهدامكان تفرج و گردشگري -7

  05/0  1  05/0  يش احساس غرور و خودباوري روستاييانافزا-8

  04/0  1  04/0  افزايش سطح تحصيالت-9

  04/0  1  04/0  افزايش سطح بهداشت عمومي-10

  03/0  1  03/0  افزايش سطح امنيت-11

  03/0  1  03/0  جود شبكه هاي ارتباطي مناسب با ساير مناطق كردشگري كشورو-12

  05/0  1  05/0  فزايش مشاركت روستائيان در برنامه هاي توسعها-13

  04/0  1  04/0  ي از مهاجرت روستاييان به شهرهاجلوگير-14

  12/0  3  04/0  مايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري بخش اكوتوريسمت-15

  04/0  1  04/0  جود بستر مناسب جهت ايجاد فرصت هاي شغلي در امور گردشگريو-16

  04/0  1  04/0  اسب براي رشد گياهانوجود شرايط من-17

  04/0  2  02/0  اي تجديد پذيراستفاده از انرژيه-18

  02/0  1  02/0  كاهش فقر-19

  12/0  3  04/0  ليدات روستاييافزايش و تنوع تو -20

  04/0  1  04/0  وستاهارجلوگيري از صنعتي شدن -21

  نقاط ضعف

  04/0  1  04/0  قدان تاسيسات و تجهيزات رفاهي براي اكوتورها در منطقه ف -1

  04/0  2  02/0  كااليي شدن فرهنگ روستايي-2

  03/0  1  03/0  ايراني در بلند مدتن تنوع زبان و لهجه اقوام از بين رفت-3

ز بوروكراسي شديد اداري در زمينه كسب مجوز براي بازديد از برخي اماكن اتنگناي ناشي -4

  گردشگري

04/0  1  04/0  

  03/0  1  03/0  ثر منفي بر روي اشتغال روستاييان به كشاورزي و دامپروريا-5

اكوتوريستي و فقدان نهادي كه آموزش جوامع را بر دم آشنايي جوامع محلي نسبت به فعاليتهاي ع-6

  عهده بگيرد.

03/0  1  03/0  

  06/0  2  03/0  تدوين طرح مديريتي جامع طبيعت گردي عدم -7

  03/0  1  03/0  قدان برنامه ريزي جامع و منسجم كه فعاليتهاي اكوتوريستي بر اساس آن پيش رود.ف-8

  26/1    1  جمع
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  (فرصت ها و تهديدها)   EFEماتريس ارزيابي عوامل خارجي  5جدول 

  نمره  رتبه  ضريب  عوامل  داخلي

  فرصت ها

  04/0  1  04/0  مايت هاي مالي در سطح ملي و بين المللي از توسعه حفاظت خشكي و درياح-1

  02/0  1  02/0  دوين استانداردها براي حفاظت كمي و كيفي گونه هاي جانوري گياهي در خشكي و دريات-2

  04/0  1  04/0  مكان بهره گيري از فناوري هاي نو براي توسعه پايدار در منطقها-3

اركت و همكاري هاي بين المللي در جهت احيا و توسعه زيستگاه هاي وحش و امكان جلب مش-4

  كونه هاي نادر جانوري و در خطر انقراص

04/0  1  04/0  

ارزيابي و مديريت محيط زيستي در منطقه حفاظت شده و مديريت بحران همراه با  توسعه ستاد-5

  ميانكاله

04/0  1  04/0  

  03/0  1  03/0  نگيزه باالي مسئولين محلي نسبت به ساماندهي خدمات گردشگريا-6

  06/0  2  03/0  رصت مناسب براي ساكنين محلي جهت اشتغال زايي و درآمد پايدار  ف-7

  02/0  1  02/0  رصت مناسب جهت توسعه امكانات و فعاليت هاي مرتبط با قايقراني و ماهيگيري ف-8

  03/0  1  03/0  حفاظت از منابع طبيعي روستا-9

  06/0  1  06/0  امين بهداشت جوامع روستايي در سطح باالترت-10

  05/0  1  05/0  ه كار گيري روش مديريت پايدار در احداث و بهره برداري از زير ساختهاب-11

  05/0  1  05/0  رياييد -قه به منظور توسعه حفاظت و ارتقاي منطقه حفاظت شده به پارك مليزون بندي منط-12

  04/0  1  04/0 فاظت از محيط زيست از طريق خودگرداني مالي طبيعت گرديح -13

  03/0  1  03/0  فزايش مسيرهاي ارتباطي و سهولت حمل و نقلا-14

  04/0  1  04/0  اساسي با سرعت باالتر توسط دولتتامين نيازهاي -15

  تهديدها

  04/0  1  04/0  ستردگي فعاليت هاي توسعه نفتي و صنعتي در منطقهگ-1

  02/0  1  02/0  ديريت يكپارچهمعدم برقراري نظام -2

  10/0  2  05/0  جود بهره برداران(شكارچيان و صيادان) غير مجاز در منطقهو-3

اييان به دليل تامين نيازهاي اكوتوريست ها از منابع غير بومي اقتصادي روستامكان عدم بهره برداري -4

  توسط تورگردانان

02/0  1  02/0  

  09/0  3  03/0  وء استفاده اقتصادي نهادها و سازمان ها(سودجويان) به منظور توسعه محورهاي خودس -5

  03/0  1  03/0  لودگي هوا ناشي ار حضور گردشگران و وسايل نقليه به محدوده تاالبآ-6

  10/0  2  05/0  مكان تغيير مسير پرندگان مهاجر به دليل ازدحام گردشگرا-7

  04/0  1  04/0  گاهي جامعه از ارزشهاي زيستي منطقهآعدم -8

  06/0  2  03/0  ضعيف فرهنگ محلي و از بين رفتن پاره اي از آداب و رسومت-9

  08/0  2  04/0  به نواحي گردشگري فزايش تخلفات اجتماعي و بزهكاري با ورود گردشگرانا-10

  02/0  1  02/0  غيير كاربري اراضي طبيعي و زيست محيطي به ساير كاربري هاي  ناسازگارت-11

  06/0  2  03/0  خريب پوشش گياهي و افزايش آلودگي آب و صوتي در اماكنت-12

  08/0  2  04/0  ايجاد استرس و تنش براي حيات وحش-13

  33/1    1  جمع
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  راهكارها

ها و مناطق تاالبي، و همچنين اهميت صنعت گردشگري طبيعت با زير شاخه توجه به اهميت و ارزش باالي آبگيربا  

هاي مشخص، رابطه ميان توان به اين نتيجه رسيد كه بايد با وضع قوانين و مقررات و دستورالعملمي "پرنده نگري"

ها و پرندگان پيش برد. بنابراين از طرفي گردشگري الباين دو موضوع مهم را بعنوان رابطه مكمل و حفاظتي براي تا

ها نبايد مانع گردشگري و ها قرار بگيرند، از طرفي ديگر حفاظت از تاالبنگري نبايد عامل تهديد براي تاالبو پرنده

د. در نگري شود. ايجاد تعادل بين اين دو موضوع تنها در گرو برنامه ريزي درست و نظارت بر آن خواهد بوپرنده

نتيجه گردشگري و پرنده نگري نه تنها عامل تهديد نخواهند بود بلكه عامل مهمي در حفاظت از تاالب ها به شمار 

هاي گردشگري هاي امن، زونتوان با زون بندي صحيح در مناطق تاالبي و تحت حفاظت، مانند زونخواهد رفت. مي

هاي پرنده نگري با جانمايي درست و نترل نمود. ايجاد سايتو مانند آنها رفت و آمد در اين مناطق را محدود و ك

 اين اقليم براي گردشگري هستند.  مندي از موقعيتهاي بهرهاستفاده از مصالح بوم سازگار از ديگر راه

  بحث و نتيجه گيري

پناهگاه حيات وحش ميانكاله از جاذبه هاي بسياري جهت جذب انواع مختلف گردشگر اعم از طبيعت گرد،     

گردشگر مذهبي، گردشگر تحقيقاتي و گردشگر ورزشي برخوردار است. از نقاط قوت اين منطقه مي توان موقعيت 

يباي منطقه، وجود گونه هاي گياهي و جغرافيايي منطقه حفاظت شده ميانكاله، شرايط اقليمي و چشم اندازهاي ز

جانوري با ارزش جهاني، وجود شرايط مناسب براي رشد آبزيان، پرندگان، پستانداران و گياهان مي توان اشاره نمود. 

پناهگاه حيات وحش ميانكاله علي رغم برخورداري از پتانسيل باالي گردشگري در حال حاضر توريسم بسيار كم 

ي اين امر، ضعف در برنامه ريزي و مديريت اكوتوريسم مي باشد. به طوري كه نقاط ضعف رونقي دارد، دليل اصل

بسياري از جمله تنگناي ناشي از بوروكراسي شديد اداري در زمينه كسب مجوز براي بازديد از برخي اماكن گردشگري، 

جوامع را بر عهده بگيرد و فقدان عدم آشنايي جوامع محلي نسبت به فعاليتهاي اكوتوريستي و فقدان نهادي كه آموزش 

برنامه ريزي جامع و منسجم كه فعاليتهاي اكوتوريستي بر اساس آن پيش رود شناسايي شده است. از مهمترين نقاط 

  ضعف آن مي توان به عدم تدوين طرح مديريتي جامع طبيعت گردي  اشاره نمود. 

زير حد استاندارد تعيين شده يعني عدد سه مي    IFEدر آخر بر اساس محاسبات انجام يافته رقم حاصل از ماتريس 

باشد. كامال بديهي است كه مديريت  پناهگاه حيات وحش ميانكاله در جهت كاهش نقاط ضعف و تقويت  نقاط 

  قوت موجود در منطقه ضعيف عمل نموده است.

يدار، ارتقاي سطح زندگي مردم توسعه طبيعت گردي در منطقه فرصت هاي بسياري را از جمله ايجاد اشتغال، درآمد پا

محلي و همچنين حفاظت از محيط زيست از طريق خودگرداني مالي طبيعت گردي براي جامعه ميزبان به دنبال دارد. 

در اين ميان توسعه طبيعت گردي بدون برنامه نيز منجر به تخريب محيط زيست  و تنش براي حيات وحش، فرسايش 

نشان مي دهد كه مديريت   EFE آن مي گردد. همچنين رقم حاصل از ماتريسخاك وتوليد انواع آلودگي ها در 
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منطقه در خصوص استفاده از فرصت ها و مقابله با تهديدهاي ناشي از توسعه اكوتوريسم در منطقه نيز به خوبي عمل 

وي انسا ني و مالي نكرده است. ، توجه به تقاضاي تفرجي قبل از ارزيابي توان محيط زيستي مانع از به هدر رفتن نير

پيش بيني شده جهت ارزي ابي توان خواهد شد ، نتايج نشانگر وجود تمايل بسيار باالي بازديدكنندگان منطقه از 

فعاليت هاي تفرجي مي باشد كه خود نمايانگرتعامل باالي مردمي به سوي استفاده پايدار از طبيعت بكر اين منطقه و 

مناطق حفاظت شده بايد برنامه هاي مديريت گردشگري را . طقه مذكور مي باشدتمايل به توجه به امر حفاظت از من

به عنوان بخشي از سياست هاي كالن خود تدوين نمايند تا از طريق مديريت گردشگري به گونه اي هم پيوند و حرفه 

نمايند. اين مناطق بايد اي بتوانند از فرسايش و نابودي منابع طبيعي جلوگيري نموده و انتظارات گردشگران را تامين 

اصول طبيعت گردي و گردشگري پايدار را به عنوان چارچوبي براي طراحي محصوالت گردشگري و خدمات ارايه 

شده اتخاذ نمايند. منطقه ميانكاله بايد با گسترش منافع اكوسيستم و خدمات و تسهيالتي كه در آن ايجاد خواهد شد 

ز چهره ساكنين اطراف اين منطقه ايفا نمايد. مديريت حرفه اي گردشگري در نقش مهم تري را در زدودن غبار فقر ا

  ميانكاله جهت جذب گردشگران و رشد اكوتوريسم امري ضروري و غير قابل اجتناب است.

  منابع:

شده در كشورهاي درحال بررسي عوامل موثر بر درصد مناطق حفاظت نصرنيا،و فاطمه  عبدالكريم، اسماعيلي . 1

 .125-137 ص، ص2، شماره3جلد ، 1387مجله اقتصاد كشاورزي، ، منتخب ةتوسع

نشر  انتشارات:سوم،گردشگري و توسعه در جهانالسادات امين، و معصومه الدين، عبرالرضا صالحيافتخاري، ركن . 2

 . 87و86، ص 1378، 

موردي: روستاي  راهبردهاي آموزش توسعه پايدار در ايران، مطالعهالدين، مهدوي وهمكاران، افتخاري، ركن . 3

 10، ص 45، نشريه منابع انساني، شماره 1385لواسان كوچك، 

 1394بذرافشان، مرتضي، درآمدي بر صنعت گردشگري، تهران: انتشارات مهكامه،  . 4

 1385 ، تهران: دانشگاه تهران،شده ايراناطلس مناطق حفاظتاصغر، صفت، عليدرويش . 5

اي، اصفهان: جهاد دانشگاهي واحد توريسم در سطح ملي و منطقه  رنجبريان، بهرام و محمد زاهدي، برنامه ريزي . 6

  1379صنعتي اصفهان مركز انتشارات، 

حفاظت سواحل جنوبي هاي مديريتي و توسعه گردشگري در مناطق تحتچالشو روزبه ميرزايي،  ضيايي، محمود . 7

، 10شماره، 1388، نگرديخزر(مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش ميانكاله)، فصلنامه مطالعات جهادرياي

  .2-35صص

  1381، مهندسين مشاور اناب، طرح جامع مديريت پناهگاه حيات وحش ميانكاله . 8

  )، گردشگري(ماهيت و مفاهيم)، تهران، انتشارات سمت.1385پاپلي يزدي، م.ح و سقايي، م.( . 9

گري و توسعه پايدار، امكان سنجي اكوتوريسم در ايران، مجموعه مقاالت همايش منطقه اي گردشمهدي،  سقايي، .10

  1386، اسالمشهر، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر

). فرهنگ سازي و ترويج اكوتوريسم، گامي در جهت دستيابي 1390كرمي، مهرداد؛ خاكساري، علي؛ قانع، حبيبه.( .11

  حد كرمانشاه.به توسعه پايدار. همايش ملي صنايع فرهنگي و نقش آن در توسعه پايدار. دانشگاه آزاد اسالمي وا
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 ). شالوده آمايش سرزمين، دانشگاه تهران.1382مخدوم، م.( .12

  )1374چارچوب استراتژي ملي محيط زيست و توسعه پايدار  / سازمان محيط زيست  ( .13
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