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برنامهریزی راهبردی توسعه حفاظت محیطزیست در مناطق حفاظت شده دریایی
(مطالعه موردی منطقه حفاظت شده مند -استان بوشهر)
امين پاداش٭ ،1سيد محمدباقر نبوي ،2بهروز دهزاد ،3سيد علي جوزي ،4نبي اله

مرادي5

 1کارشناسي ارشد مديريت محيطزيست ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستان ،ايران
 2استاديار گروه محيطزيست ،دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ،ايران
 3استاد گروه جغرافيا ،دانشکدة علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي ،ايران
 4استاديار گروه محيطزيست ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ،ايران
 5کارشناسي ارشد مديريت محيطزيست ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستان ،ايران

(تاريخ دريافت1388/10/8 :؛ تاريخ تصويب)1389/5/25 :

چکيده
محيطزيست و لزوم حفاظت از آن در دهههای اخير مورد توجه جدی کليه افراد و مجامع بينالمللیي و جهیاني ایرار گرفتیه اسیت .توسیهه
بيرويه فهاليتهای ااتصادی انسان از يک سو و اتکای بي واسطه و وابستگي مهيشتي اشر کثيری از جمهيت رو به رشد جهان به طبيهت از
سوی ديگر ،روز به روز از تنوع طبيهي اکوسيستمها و زيستگاهها ميکاهد و محدوديتهای بيشتری را برای زنیدگي و بقیای حيیاتوحی
فراهم ميکند .در نتيجه اجرای برنامههای حفاظتي از گونهها و اکوسيستمها فقط به نقاط مشخصي محدود شده کیه امیروزه تحیت عنیوان
مناطق حفاظت شده مشهورند« .برنامهريزی و مديريت راهبردی( »)1از مهمترين ارکان سيستمهای مديريت در يک سازمان است؛ میديريت
راهبردی هنر و علم تدوين ،اجرا و ارزيابي تصميمات و وظايف چندگانهای است که سازمان را اادر ميسازد به مقاصد خود دست يابد (هانگر
و ويلن .)1382 ،استفاده صحيح و مؤثر از «برنامه ريزی و مديريت راهبردی» بهعنوان مهمترين ارکان سيستمهای مديريت و همچنين به
لحاظ نق پي گيرنده آن ،اثربخشي مثبتي بر کنترل مشخصههای فني و غيرفني در تمام سطوح و در نهايت بر نتايج نهايي و براينیدهای
سازمان خواهد داشت .اين پژوه علمي -کاربردی با هدف ارائه برنامه راهبردی مديريت محيطزيستي منطقه حفاظت شده مند بوشهر بیه
انجام رسيد ،که برای نخستين بار در ايران در منطقه حفاظت شده دريايي انجام ميشود .بدينمنظور در نخستين ایدم بیه تهيیين زونهیای
منطقه حفاظت شده مند به روش ارزيابي چند مهياره( )2پرداخته شد ،بررسيها مشخص کیرد کیه  28/35از منطقیه را زون حفاظیت شیده
شامل ميشود (مصطفوی و همکاران .)1385 ،در ادم بهدی بهمنظور ارائه برنامهريیزی راهبیردی بیه روش میاتريا سیوات تهیداد 154
پرسشنامه در اختيار جامهه آماری و همچنين خبرگان منطقه تکميل شد .بدينمنظور ابتدا عوامیل داخلیي (نقیاط ضیهف و ایوت) و عوامیل
خارجي (فرصتها و تهديدات) محيط تحت بررسي شناسايي شدند .پا از شناسايي ،عوامل داخلیي و خیارجي در االیب جیداول ارزشیيابي
عوامل داخلي ( )3()IFEو ارزشيابي عوامل خارجي ( )4()EFEنمرهدهي و وزندهي شدند .بهمنظور وزندهیي عوامیل داخلیي و خیارجي از
فرايند تحليل سلسله مراتبي ( )5()AHPو نرمافزار  EXPERT CHOICEبهرهگيری شد .بهمنظور تهيين راهبردهیا از خروجیي میاتريا
سوات بر اساس اولويتهای ااتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و محيطي منطقه بارگذاری هر يک از گزينههای توسیهه ،انجیام شید و در پايیان
راهبرد سوم ،يهني «راهبرد استفاده از رويکردهای حفاظتي همگام با مهيارهای بينالمللي به پشتوانه اوی اجرايي دولتي -ملیي» بیا کسیب
باالترين امتياز  6/05بهعنوان اولين اولويت برنامهريزی راهبردی مهم برای اين منطقه حاصل شد.

کليد واژهها :برنامهريزی و مديريت راهبردی ،روش سوات ،منطقه حفاظت شده مند ،زون حفاظت شده
 نويسنده مسئول:

Aminpadash@Gmail.comEmail:
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سرآغاز
آنچه امروزه از پيکار انسان با طبيهت به جای مانده همچیون
کاه تنوعزيستي ،آلودگي محيطزيست ،دخالتهای انسیاني در
محيط طبيهت و بهرهبرداری میداوم از منیابع محیيطزيسیت کیه
بتدريج توان جذب و ترميم زيست سیههر را اشیباع کیرده اسیت،
ريشه در استفاده نادرست انسان از سرزمين و میديريت غلیط يیا
روش بهییرهبییرداری نادرسییت دارد و در مجمییوع مبییين اسییتفاده
غيرمنطقي انسان از سرزمين است (مخدوم.)1382 ،
حفاظت از طبيهت و منابع زنده در گستره مفهومي که امیروز
متصیور اسیت زادة عصیر حاضیر اسیت و حفاظیت در االیب
شیکلگيییری منییاطق حفاظییت شییده ،نتيجی مطالهییات و
برنامهريزیهیای محیيطزيسیتي در ایرن اخيیر اسیت .امیروزه
برنامهريزیهای گستردهای برای افزاي کاربری مناطق حفاظت
شده به دنبال توسه پايدار صورت ميگيرد؛ بهالوه سهي ميشود
تا مناطق حفاظت شده برخالف تصورات گذشته از مفهوم جزاير
طبيهت خارج شده و کارايي و توانايي وااهي خود را آشکار سازند
(مجنونيان.)1382 ،
توسهه بيرويه فهاليتهیای ااتصیادی انسیان از يیک سیو و
اتکای بي واسطه و وابستگي مهيشتي اشر کثيیری از جمهيیت رو
به رشد جهان به طبيهت از سوی ديگر ،روز به روز از تنوع طبيهي
اکوسيستمها و زيستگاهها ميکاهد و محدوديتهای بيشیتری را
برای زندگي و بقای حيات وح فراهم ميکند .در ميان عوامیل
بيشماری که گونههیا را تهديید میيکننید ،تخريیب زيسیتگاهها
بهعنوان فرايند اصلي محسوب ميشود .از آنجا که بهدليل مسائل
مییالي و ااتصییادی حفاظییت از ايیین منییابع در سییطح گسییترده
امکانپذير نيست ،بنابراين اجرای برنامههای حفاظتي از گونهها و
اکوسيستمها فقط به نقاط مشخصیي محیدود شیده کیه امیروزه
بهعنوان مناطق حفاظت شده مشهورند .مناطق حفاظیت شیده را
چنين تهريف کردهاند «:اراضيای که از نظر حفاظت دارای ارزش
راهبردی اند و بهمنظور حراست ،ترميم و احيای حيات جیانوری و
گياهي و جلوگيری از انهدام تدريجي آنها انتخاب ميشود».
کشور ايران سرزميني وسيع ،کم نظير با جاذبیههیای طبيهیي
فراوان است .وضهيت زمينشناسي ،عوامل ادافيکي ،االيمي ،روند
تکامل و تاريخ زيستي آن از مهمترين عوامل ايجاد تنیوعزيسیتي
ايران بهشمار ميآيند .با توجه به اهميت و نق مناطق حفاظیت
شده در ابهاد گوناگون آموزشي ،پژوهشیي ،تفیرج و جهیانگردی،
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مطالهات پژوهشي در اين مناطق بسيار ضروری است .بیه همیين
داليل مطالهات متنوعي چون ارزيابيهای محيطزيستي ،ارزيیابي
توان اکولوژيکي و در نهايت مطالهات مديريت جامع و راهبیردی
در مناطق حفاظت شده در حال انجام است.
استفاده صحيح و موثر از «برنامهريزی و مديريت راهبیردی»
به عنوان مهمترين ارکان سيستم هیای میديريت و همچنیين بیه
لحییاظ نق ی پییي گيرنییده آن ،اثربخشییي مثبت یي بییر کنتییرل
مشخصههای فني و غيرفني در تمام سطوح و در نهايت بر نتیايج
نهايي و برايندهای سازمان خواهد داشت( .ديويد)1381 ،
مفهوم مدیریت راهبردي

نظرات و ديیدگاههیای متفیاتي در تهیاريف مفهیوم میديريت
استراتژيک آمده است:
«برنامهريزی و هماهنگسیازی فهاليیت فیردی وگروهیي در
جهت هدفهای سیازماني در االیب خیطمشیي و ممموريیتهیای
سازماني» (.)Hitt, 2005
«مهارت های بنيادين شامل مهارت تهامل ،تخصيص ،نظارت
و سازماندهي که به سازمانها توانايي آن را ميبخشد که به جیای
آن که صرفاً پاسخگوی نيروهای راابتي بوده و در مقابل شیرايط
متغير حاکم بر خود واکن نشان دهنید ،خیود در جهیت اهیداف
خود ،بر آنها تمثير گذارند» (.)Rosen, 2003
«برنامییهريییزی و مییديريت راهبییردی» از مهمتییرين ارکییان
سيستم های مديريت در سازمان است؛ مديريت راهبیردی هنیر و
علم تدوين ،اجرا و ارزيابي تصميمات و وظايف چندگانهای اسیت
که سازمان را اادر ميسازد به مقاصد خود دست يابد» (هیانگر و
ويلن.)1382 ،
مديريت راهبردی شامل سیه بخی اصیلي تیدوين ،اجیرا و
ارزيابي راهبرد است .اين سه بخی کیه در نمیودار ( )1نمیاي
داده شدهاند ،ارتباطي متقابل و تنگاتنگ دارند .همچنين در ادامیه
اجزا و مراحل خاص هر يک از بخشیهای میديريت راهبیردی در
نمودار ( )2نشان داده شدهاند.
سطوح مدیریت راهبردي

فرايند مديريت راهبردی دارای سه سطح است؛ بیدين مهنیي
که راهبردها در سه سطح از سازمان تهيين ميشوند کیه عبارتنید
از:
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نمودار ( :)1تعامل بخش هاي سه گانه مدیریت استراتژیک

منبع( :هانگر و ويلن)1382 ،

نمودار ( :)2الگوي مدیریت استراتژیک

 سطح کل سازمان( :)6هدف از تدوين راهبرد در ايین سیطح،
هدايت کل مجموعه و تخصيص بهينه منابع در آن سیازمان
است .راهبردهای اين سیطح را راهبردهیای کیل سیازمان()7
مينامند.
 سطح بخشي /واحد تجاري راهبرردي( :)8در مجموعیههیای
بزرگ و حتي چندمنظوره کیه دارای زيیر واحیدهای مسیتقل
هستند بیرای هیر کیدام از واحیدها نيیز راهبردهیايي تهيیين
ميشود ،که به آن راهبردهای کسب و کار( )9اطالق ميشود.
 سطح وظيفرهاي( :)10در ايین سیطح نيیز بیرای هیر يیک از
واحدهای کیوچکتر براسیاس اهیداف و راهبردهیای سیطوح
باالتر ،راهبرد وظيفه ای( )11تهيين ميشود .نمودار ( )3سطوح
مديريت راهبردی را نشان ميدهد.

مواد و روشهاي بررسي
مواد

منطقه حفاظت شده مند که در گروه منیاطق حفاظیت شیده
ساحلي -دريیايي ایرار میي گيیرد بیر طبیق مصیوبه شیماره 73
شورایعالي محيطزيست به عنیوان منطقیه حفاظیت شیده میورد
تصويب رسيد .منطقه حفاظیت شیده منید از نظیر جغرافيیايي در
استان بوشهر وااع شده است .منطقیه میذکور از نظیر مختصیات
جغرافيايي 27درجه و  15دايقه تا  28درجه و  45دايقه عرض
شمالي و  51درجه و  15دايقه تا  51درجه و  35دايقه طیول
شراي وااع شده است .از جانب شمال به اريه زيرود و دلتای خور
زيارت ،از طرف جنوب به جزيیره نخيلیو ،گیرم و پیوزه ماشیه ،از
سمت غرب به دماغه خان و از جانب شرق در امتداد جاده اصلي
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نمودار ( :)3سطوح مدیریت استراتژیک

به سمت عسلويه به روستاهای بردخون ،شيبرم ،مل سیوخته،
زيدون ،نره کوه مل گنزه ،محدود ميشود .اين محدوده بين جاده
بوشهر -دير و آبهای نيلگون خليج فارس و در حاشيه و داخل آن
بالغ بر  14روستا و شیهر تحیت عنیاوين بردخیون نیو و کهنیه،
شيبرم ،احشام کهنه ،مل گنزه ،بودار ،درود احمید ،گزخیون ،میل
سوخته ،زيدون ،ميناء ،مغدان ،کردوان عليا و سفلي و زيارت واایع
هستند .در اين منطقه دو پاسگاه محیيطبیاني وجیود دارد ،يکیي
شامل اداره منطقه (وااع در شهر بردخون نیو) و ديگیری برجیک
(وااع در ضلع شیمالي منطقیه) میيباشید (دفتیر حقیواي و امیور
مجلا.)1383 ،
جهت کمک به حفاظت از حياتوح  4آبشخور در منطقیه
ايجاد شده است .وجود بند صیيادی و اسیکله در اسیمت غربیي
منطقه حفاظت شده تیمثيرات اکوسيسیتمي خاصیي را در منطقیه
ايجاد کرده است (نقشه  .)1خورهای موجود در محیدوده منطقیه
حفاظت شده و مصب رودخانه مند نزديیک بیه جزايیر چهارگانیه
خان ،تهمادون ،نخيلو و امالگرم واایع اسیت .زيسیتگاههای ايین
منطقییه بییا موانییع زيسییتي و محییدوديتهییای رويشییي فراوانییي
روبیهروسییت کیه مهمتییرين ويژگییي آن کمبیود رطوبییت کییافي،
ناپايداری تهادل اکولوژيکي و توان ترميمپذيری محدود اسیت .در
اين منطقه وجود جنگلهای حرا 140 ،گونه گياهي 242 ،گونه
جیانوری (شییامل  158گونییه مهیرهدار خشییکيزی و  84گونییه
آبزی) ،جلوه های طبيهي کم نظيری به اين عرصه بخشيده است.
(محمودیراد)1382 ،

وجود گونههای با ارزش اکولوژيکي باال مانند انواع خزندگان،
گربه وحشي ،گونه های نادر پرندگان و مکیان زادآوری آهیوان از
جملییه پتانسییيلهییای طبيهییي منطقییه محسییوب مییيشییوند .در
عرصههای حفاظت شده ،مناطقي وجود دارند کیه عیالوه بیر دارا
بییودن ارزشهییای اکولوژيییک ،امک یان بهییرهبییرداری صییحيح از
سرزمين بهمنظور اکوتوريسم را نيز دارا هسیتند .امکیانسینجي و
شییناخت علمییي ايیین گونییه منییاطق بییه منظییور تییدوين برنامییه
اکوتوريسم ،راهکارهای مناسبي را برای حفاظت و استفاده بهتر و
پايدارتر از اين منابع فراهم ميسازد.
روش پژوهش

با توجه به اينکه پي شرط اایدام بیهمنظیور برنامیهريیزی
راهبردی ،داشتن اطالعات کافي و جامع شمول از منطقیه اسیت؛
در نخستين گام ،زون بندی منطقه مند براساس توان اکولیوژيکي
محدوده تحت بررسي به روش ارزيابي چند مهياره که به اختصیار
به آن  MCEگفته ميشود ،انجام پذيرفت .خالصه مراحل انجام
شده برای اين روش عبارتند از :الف) شناسايي و تهيه اليیههیای
اطالعاتي ،ب) تهيه مدل ادغام اليیههیای اطالعیاتي ،ج) تهيیين
وزن متغيرهای مدل توسهه تفرجگاهي منطقه و د) مقايسه تیوان
اکولوژيکي منطقه به منظور احراز هر يک از زونها.
بر اساس دستورالهمل اتحاديه بينالمللي حفاظت از طبيهیت و
منییابع طبيهییي ( )12()IUCNدر مجمییوع هفییت زون در منطقییه
حفاظت شده مند ،پي بيني شید کیه عبارتنید از -1 :زون امین،
 -2زون حفاظت شده -3 ،زون تفیرج گسیترده -4 ،زون تفیرج
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فرهنگي -تاريخي.

متمرکیییز،
 -5زون
بازسییازی،
 -6زون
استفاده هیا
ی ويییییژه
 -7زون

نقشه ( :)1موقعيت جغرافيایي ،حد قانوني ،راههاي ارتباطي ،روستاها ،آبشخورها،
پاسگاه محيطباني منطقه

در جريان اين مطالهه اليههای اطالعاتي به شکل رایومي و
در محيط نرمافزار  Arc GIS 9.3در مقياس  1:500000تهيه
شد .بهمنظور زونبندی منطقه مدلهای حرفیي بیرای زون امین
تهيه شد .در طرحريزی اين مدلها عالوه بر رهنمودهای IUCN
حرايم و ويژگي های عرصه مورد مطالهه نيز مدنظر ایرار داشیت.
برای تهيين تناسب منطقه برای هر يک از زونهیا از رابطیه زيیر
برای ادغیام اليیههیای اطالعیاتي اسیتفاده شید( .مصیطفوی و
همکاران)1385 ،
رابطه (:)1

S= Σi=1 to n WiXi * ДCi

در اين فرمول
 = Sتناسب عرصه مورد مطالهه برای زون مورد نظر،
 = Wiوزن هر يک از اليهها،
 = Xiاليه فازی مورد نظر که فاکتور ناميده ميشود،
 = Дعالمت ضرب و
 = Ciاليه بولين ،که اصطالحاً به عنوان محیدوديت ناميیده
ميشود.
منظور از اليه فازی ،اليهای است کیه ارزش آن در دامنیهای
بين صفر تا يک ارار دارد .در اين بیين محیدوديتهیای منطقیه
شامل اليه هايي است که نشان دهنده عدم تناسب مطلق منطقیه
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برای کاربری میورد نظیر اسیت (حیريم نسیبت بیه جیاده ،منیع
ساختوساز در مناطق آبگير و فاصله از زيسیتگاههای حسیاس از
جمله محدوديتهای مطالهه شناخته مي شوند) .اليیه محیدوديت
فقط دارای دو عدد صفر و يک است و به گونهای تهريیف شیدند
که مناطق نامناسب صفر و مناطق مناسب يک مهرفي شیدند .در
اين مطالهه از تکنيک ادغام خطي وزندهي شده( )13برای اجیرای
روش  MCEاستفاده شد .در اين تکنيک ،به اليه هیای مختلیف
اطالعاتي وزن دهي ميشیود .بیدين منظیور نخسیت بیر اسیاس
مدلهای حرفي ،زونهای منطقه حفاظت شده منید مشیتمل بیر
پانزده اليه اطالعاتي ،منابع فيزيکي (ارتفاع از سطح دريا ،شیيب،
جهت جغرافيیايي ،هيیدرولوژی ،خیا و زمیين شناسیي) ،منیابع
زيستي (تيپ و تراکم پوش گياهي ،مناطق زادآوری آهو ،تنیوع
اکوسيستم ها و زيستگاههای حساس منطقه) و منابع ااتصیادی-
اجتماعي (سکونتگاههای انسیاني ،زمينهیای زيرکشیت ،امیامزاده
پيرخير و جادههای دسترسي منطقه) طرحريیزی شید .عیالوه بیر
اليییههییای نییامبرده ،سییه عامییل فاصییله تییا جییاده ،فاصییله تییا
سکونتگاههای دايمي و نيز فاصله تا زمينهای زير کشیت در ايین
مدل بهصورت محدوديت( )14در نظر گرفته شد .در ادامیه ،نتيجیه
ارزيابي حاصل از رویهمگذاری اليههای اطالعاتي (عوامیل) در
محدوديتها (بولين) ضرب شد .بر ايین اسیاس ،رودخانیه منید و
فاصله  100متری از آن به عنوان اولين اليیه خروجیي و نقشیه
سواحل با رعايت حريم 100متری (بافر) جدا شد .بیا اسیتفاده از
اليه تيیپ و تیراکم پوشی گيیاهي ،گسیتره جنگیلهیای حیرا
مشخص و سها بافری با مسافت  200متیر بیرای آن در نظیر
گرفته شد.
)
15
(
در سه اليه اخير با استفاده از دستور بیاز طبقیهبنیدی در
محيط نرمافزار  Arc GISبرای مناطق مورد نظیر ،عیدد  255و
برای خارج از آن عدد صفر در نظر گرفته شد (اين اعداد بر اساس
تهريف نرمافزار  Arc GISاز نمرهدهي فازی نقشههای رسیتر بیا
سامانه  Arc GISپي بيني ميگردد) .اليههیای تيیپ و تیراکم

پوش گياهي و تنوع اکوسيستمها نيز که پيشتر تهيه شده بود با
استفاده از روش  Stretchingطبقهبندی شد .بیرای مکیانهیای
زادآوری آهوان ،فاصله  300متری در نظیر گرفتیه شید و عیدد
( 255باالترين امتياز ممکن) به لحیاظ اهميیت حفاظیت بیه آن
تهلق گرفت .اليه خا نيز براسیاس حساسیيت بیه فرسیاي و
توانايي رشد گياهان طبقه بندی و بیا اسیتفاده از  Stretchingدر
دامنه  0تا  255نمره دهي شید .بیدين طريیق تمیامي اليیههیا
استاندارد شد و در دامنه  255 -0ارار گرفتنید .در روش MCE
بهمنظور وزندهي به اليههای اطالعاتي از فرايند تحليل سلسیله
مراتبي ( )AHPبهرهگيری شد .اوزان مربوط مطیابق بیا الگیوی
اين روش براساس عدد رجحان  1تا  9بر اسیاس روش خبرگیي
(گروه دلفي) طبقهبندی شد .در اين روش ارزش اليهها دو بیه دو
با هم مقايسه شدند .همچنين برای اينکه مشخص شیود آيیا در
وزندهي از روندی منطقي تبهيیت شیده از مشخصیهای بیه نیام
 Consistency Ratioاستفاده شد .ايین مهیم از طريیق انجیام
تجزيه و تحليل حساسيت تحت برنامه  Arc GISبه انجام رسيد.
بهطورکلي هر چه اين مشخصه نزديک بیه صیفر باشید نماينیده
منطقي تر بودن وزن دهي است .براساس اليهبندیهای اطالعاتي
صورت گرفته و با پشیتوانه تحليیل  ،MCEپیا از تهيیين وزن
مؤلفههای مدل حفیاظتي منطقیه و تیمثير اليیههیای اطالعیاتي
حرايم ،کار ادغام اليههای اطالعیاتي طبیق میدل خطیي انجیام
پذيرفت و زونهای مختلف منطقه حاصل آمد کیه زون حفاظیت
شده ،حدود  30/35کل منطقه مطالهاتي را شامل ميشود .نقشه
شماره ( )2زونهیای منطقیه را نمیاي میيدهید (مصیطفوی و
همکاران.)1385 ،
در ادامه بیه منظیور اجیرای تکنيیک راهبیری سیوات بیرای
مديريت استراتژيک محيطزيسیت پيشیروی مراحیل ذيیل طبیق
چارچوب جامع ،تیدوين راهبیرد( )16بیه انجیام رسیيد ( Wever,
.)1996
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نقشه ( :)2زون هاي منطقه حفاظت شده مند

در مرحله نخست( )17با تکيه بر ممموريیت سیازمان حفاظیت
محيطزيست و شیاخصهیای بیينالمللیي حفاظیت ،ممموريیت و
اهداف کالن اولويتهای منطقه تهيیه شید .در گیام دوم عوامیل
داخلي و خارجي محيط تحت بررسي ایرار گرفیت .بیدينمنظیور
عوامل مؤثر بر مديريت محیيطزيسیتي منطقیه منید شناسیايي و
تجزيه و تحليل شدند .بنابراين فهرستبیرداری و نهیايي کیردن
عوامل داخلي (اوتها و ضهفها) و عوامل خارجي (فرصیتهیا و
تهديدات) با استفاده از پرسشنامه خبرگان به روش دلفیي( )18بیه
انجام رسيد .بهمنظور لحاظ کردن ديدگاههای کارشناسان ،جوامع
محلي ،و محيطبانان منطقه تهداد  118پرسشنامه در بیين افیراد
مذکور در منطقه توزيع شد تا کليه نگرانيها و ديدگاههای افیراد
در االب نقاط  4گانه فهرست اوليه تهيه شد .در ايین روش ابتیدا
فهرست اوليهای از عوامل داخلي و خارجي میؤثر بیر راهبردهیای
توسهه مديريت محيطزيستي منطقه مند توسط افراد مذکور تهيیه
شد .پا از آن به منظور بهرهمنیدی از ديیدگاه خبرگیان ،جامهیه
آماری خبرگیان منطقیه بیا  4پیي شیرط ذيیل انتخیاب شید:
 -1حداال  10سال سابقه فهاليت در منطقه حفاظت شیده منید،
 -2حییداال مییدر کارشناسییي مییرتبط-3 ،کارشییناس در امییور
اجرايي ،نظارتي ،يا علمي در منطقه  -4آگاهي به محدوديتها و
مشکالت و همچنين فرصتها و تهديدهای منطقه .با توجیه بیه
شرايط مدنظر ارار گرفته جامهه آماری خبرگان منطقه شامل 36
نفر شد؛ بنابراين پيرو هماهنگيهای به عمیل آمیده بیا میديرکل
محيط زيست استان ،پرسشنامه های مذکور در موعد مشیخص در
اداره و همچنين در منطقه حفاظت شده منید بیا تشیخيص تیيم
نظارت و بازرسي توزيع شد و ضمن تشريح هدف و تبيیين روش
مطالهه برای گروه خبره ،راهنماييهای الزم برای ارائه اطالعیات
و همچنين وزندهي و اولويتبندی در اختيار خبرگان ارار گرفت،
که بتوان از فرايند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPاسیتفاده شیود.
بدينمنظور پا از نهايي شدن فهرست عوامل داخلي و خیارجي،
مییاتريا ارجحيییت ايیین عوامییل ب یهطییور جداگانییه تهيییه شیید.

بدينترتيب که مشخصه های هر عامل در سطر و ستون ابتیدايي
ماتريا ارار گرفت .سها کليه پارامترها نسبت بیه هیر يیک از
مهيارهای سطح باالتر مقايسه زوجي شدند .در ايین مطالهیه ايین
مهم طي دو نوبت يک بار برای عوامل داخلي و بار ديگیر بیرای
عوامل خارجي به انجام رسيد .نظیر بیه وایت گيیر بیودن انجیام
محاسییبات رياضییي و مراحییل پيچيییده فییوق بییرای هییر يییک از
ماترياها ،بیرای سیهولت کیار بیهمنظیور محاسیبه وزن نسیبي
مهيارها و گزينهها از نرمافزار( )19ويژه استفاده شد .به اين منظیور
با تشکيل ساختار سلسله مراتبي و وارد کردن امتيازات مهيارهیای
وااع در سطر و ستون ماترياهای ارجحيیت در ايین نیرمافیزار،
وزن مهيارها نسبت به يکديگر و وزن نهیايي گزينیههیا محاسیبه
شد.
ماترياهای عوامل خارجي و عوامیل داخلیي در سیتون اول
فهرست از عوامل داخلیي و خیارجي تنظیيم شید ،در سیتون دوم
اوزان مربوط به هر يک از عوامل فهرست شده در جداول مذکور
طوری تکميل شد که جمع اوزان متهلقه در هیر جیدول نرمیال و
برابر عدد يک باشد .در ستون سوم درجهبندی ،يا امتياز هر يیک
از عوامل به نحو ذيل بیه انجیام رسیيد :بیه هیر يیک از عوامیل
براساس آرای پاسخدهندگان امتيازی از ( 4بسیيار کليیدی) تیا 1
(اهميت کم) داده شد .در ستون چهارم امتياز موزون هر عامل ،از
حاصلضرب ستون دوم در ستون سیوم حاصیل شید و سیرانجام
امتياز وزني کل مجموعه تحت بررسي محاسبه شد (جیداول  1و
 .)2بیییدينترتيیییب دومیییين مرحلیییه چیییارچوب (مرحلیییه ورود
اطالعات)( )20با تشکيل ماتريا ارزيابي عوامل داخلي ()21()IFE
و ماتريا ارزيابي عوامل خارجي ( )22()EFEانجیام پیذيرفت .در
سومين مرحله ،مرحله تطبيق با در نظر داشتن ممموريت سازمان،
عوامل اصلي داخلي (اوتها و ضهفهای کليدی) و عوامل اصلي
خارجي (فرصت ها و تهديدهای راهبیردی بیا اسیتفاده از ابیزاری
همچییون مییاتريا سییوات ( )23()SWOTو مییاتريا داخلییي و
خارجي ( )24()IEبا هم تطبيق داده شد تا راهبردهیايي شناسیايي
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شوند که در راستای رسالت سازمان و متناسب با آن عوامل باشند
(جدول  .)3در مرحله چهارم ،بهمنظور تصميمگيری با اسیتفاده از
ماتريا برنامهريزی راهبردی کمیي ( ،)25()QSPMگزينیههیای
مختلف استراتژی شاسايي شده در مرحله ابل با شيوه های عيني
و بدون اعمال نظر شخصي مورد تحليل ،تطبيق و اضیاوت ایرار
گرفت( .جدول  )5در ايین جیدول تیمثير سیاير عوامیل داخلیي و
خارجي محيط بر راهبرد پيشنهادی پي بيني و نمره جیذابيت()26
هر راهبرد در بازه يک (حیداال جیذابيت) تیا چهیار (جیذابيت يیا

امکانپذيری) اعطا شد .در پايان از جمع نمرات جذابيت مربوط به
هر راهبرد در ستون مربوط ،نمره جذابيت کل( )27محاسبه شد.
یافتهها

همانطوریکه اشاره شد با توجه به چارچوب تدوين راهبرد و
جلسه و مذاکرات با گروه خبرگان و بهرهمندی از نیرمافزارهییای

جدول ( :)1ماتریس ارزیابي عوامل خارجي
عوامل خارجي

ضریب

رتبه

نمره

0/15
0/15
0/10
0/05
0/05

4
3
3
3
3

0/6
0/45
0/3
0/15
0/15

ضریب

رتبه

نمره

گستردگي فهاليتهای توسهه نفتي و صنهتي در منطقه

0/15

1

0/15

عدم براراری نظام مديريت يکهارچه ساحلي ()ICZM

0/15

1

0/15

وجود بهرهبرداران (شکارچيان و صيادان) غيرمجاز در منطقه

0/10

1

0/10

بياهميت شمرده شدن در عرصه بينالمللي بر اثر عدم تطابق با مالزمات جهاني
عدم آگاهي جامهه از ارزشهای زيستي منطقه و سوء استفاده ااتصادی نهادها و سیازمانهیا (سیودجويان) بیه
منظور توسهه محورهای خود

0/05

1

0/05

0/05

2

0/1

1

-

2/20

فرصتها

حمايتهای مالي در سطح ملي و بينالمللي از توسهه حفاظت خشکي و دريا
تدوين استانداردها برای حفاظت کمي و کيفي گونههای جانوری گياهي در خشکي و دريا
امکان بهرهگيری از فناوریهای نو برای توسهه پايدار در منطقه
زونبندی منطقه به منظور توسهه حفاظت و ارتقای منطقه حفاظت شده به پار ملي -دريايي
توسهه ستاد و مديريت بحران همراه با ارزيابي و مديريت ريسک محيطزيستي در منطقه حفاظت شده مند
تهدیدها

جمع
EFE= 2/20

جدول ( :)2ماتریس ارزیابي عوامل داخلي
عوامل داخلي

ضریب

رتبه

نمره

0/05
0/10
0/15
0/10
0/10

4
4
4
3
4

0/2
0/4
0/6
0/3
0/4

ضریب

رتبه

نمره

عدم وجود ابزار حمايتي اانوني دولتي اابل اجرا و استقرار در منطقه

0/05

1

0/05

وضهيت نيروی محيطبانان در منطقه حفاظت شده مند
ناچيز بودن امکانات و تسهيالت حفاظتي در منطقه حفاظت شده مند
همکاری ضهيف دولت و سازمان با رسانهها برای اطالعرساني ارزشهای منطقه و جاذبههای آن

0/05
0/10
0/15

1
1
1

0/05
0/10
0/15

قوتها

مواهيت جغرافيايي منطقه حفاظت شده مند در خليج فارس
شرايط االيمي و چشماندازهای زيبای منطقه و امکان تفرج و گردشگری در منطقه
وجود گونههای گياهي و جانوری با ارزش جهاني حفاظت همچون جنگلهای مانگرو و مرجانهای دريايي
امکان ايجاد ذخيرهگاه زيستکره طبيهي
وجود شرايط مناسب برای رشد آبزيان ،پرندگان ،پستانداران و گياهان
ضعفها
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0/15

پايين بودن و ضهيف بودن مهيارهای حفاظتي در منطقه

1

جمع

2
-

0/15
2/40

IFE= 2/40

آماری ،يافتههای زير حاصل شد .نتايج حاصل از تيم خبرگان
در ارزيابي عوامل خارجي مبين آن است که نياز به حمايیتهیای
مالي در توسهه حفاظت با وزن  0/60با ارزش ترين فرصت تلقي
شده است و پیا از آن تیدوين اسیتانداردهای حفیاظتي بیا وزن
 0/45دومين اولويت در بخ فرصتهای پيشرو منطقیه را بیه
خود اختصاص داده است .از سويي گستردگي فهاليتهیای نفیت و
گاز و عدم براراری مديريت يکهارچیه سیاحلي بیا وزن  0/10بیا
اهميت ترين تهديدهای خارجي منطقه اند که در اين زمينه نياز به
تشخيص اعتبیارات و ارائیه طرحهیای تحقيقیاتي اسیت .تحليیل
خبرگان از نقاط اوت منطقیه نشیاندهنیده آن اسیت کیه وجیود
گونییههییای گيییاهي و جییانوری و ارزشییهای اکولییوژيکي منطقییه
همچون جنگلهای حرا و مرجانهای دريیايي همچنیان بیا وزن
 0/60با ارزشترين نقطه اوت منطقه بهحسیاب میيآيید .نکتیه
جالب توجه آناست که موضوع پايين بودن مهيارهای حفیاظتي و
کمبود و محدوديت حمايت دولت از محيطزيست منطقه با ارزش
وزني  0/15باالترين ضهف دروني منطقه بهشمار ميآيد.

بر اين اساس نمره نهايي عوامل خیارجي ،(EEF) ،برابیر بیا
 2/20است که با عنايت به اين که پايينتر از حد  2/5است ،در
مجموع شرايط ضهف منطقه بر نقاط اوت منطقه غالبتر است و
همچنين اين نمره در عوامل داخلي ) (IEFبرابر با  2/40اسیت،
که اين مبين چيرگي بيشتر تهديدات منطقه بر فرصت های پي
روی منطقه است.
تحليل نحوه مديريت فهلیي محیيطزيسیتي منطقیه منید بیه
حاصل براينده نمره نهايي عوامل خارجي و نمیره نهیايي عوامیل
داخلي به ماتريا  IEمنتهي میيشیود .در ايین میاترياIFE ،
محور  Xها (محور افقي) و  EFEمحیور ( Yمحیور عمیودی) را
شامل ميشود .همانگونه که مشخص است تالاي اين دو محیور
در مواهيت تدافهي است .اين بدان مهناست که تهديدات منطقیه
بر نقاط ضهف منطقه تسلط بيشتری خواهنید يافیت و در نتيجیه
ميبايد راهبردی بهمنظور بر طرف ساختن نقاط ضهف و افیزاي
کارايي نقاط اوت دست يافت.

جدول ( :)3موقعيت کنوني مدیریت محيطزیستي منطقه (ماتریس داخلي خارجي)
نمره نهایي عوامل داخلي

3

4
تهاجمي

2
محافظه کارانه

1
نمره نهایي
عوامل خارجي

رقابتي

 تدافعي

 بر اساس این ماتریس راهبرد تدافعي را باید انتخاب کرد .

با توجه به مواهيت راهبرد تدافهي منطقه در حال حاضیر ،بیه
منظور تدوين راهبردهای اجرايي پيشرو ،ماتريا  IEبا میاتريا

سوات تطبيق ميشود تا بتوان بهترين راهبردهای تیدافهي بیرای
مديريت منطقه استخراج شود.
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همانگونهکه مشاهده ميشود ،نتايج تحليل تیيم خبرگیان در
ماتريا سوات شیامل  4راهبیرد تهیاجمي 3 ،راهبیرد محافظیه
کارانه 5 ،راهبرد راابتي و  3راهبرد تدافهي شده است (جدول )4
که در اين حين با توجه به اولويت راهبردهای  ،WTبا توجیه بیه
راهبردهای سه گانه محيط تدافهي تجزيه و تحليل کمي صیورت
ميپذيرد .همانگونه که در میاتريا سیوات مالحظیه میيشیود،
تالش بر آن است که در هر يک از راهبردهیا بیا بهیرهگيیری از

بهترين نقاط اوت ،يا فرصت ،ضهفها و تهديیدها را بیه حیداال
رساند.
در فرايند برنامه ريزی راهبیردی کمیي ،راهبردهیای مختلیف
مورد بررسي ارار گرفته و بهترين آنها انتخاب ميشود ،ذکر ايین
نکته مهم استکه بهترين تصميمهای راهبردی ،لزوماً مورد تمييد
همییه تصییميمگيرنییدگان نيسییت؛ حتییي ممکیین اسییت بییا ايیین
تصميمگيری مخالفتهای شیديدی صیورت پیذيرد .امیا بیه هیر
صییورت در اسییتفاده از چییارچوب جییامع تییدوين راهبییرد ،بايیید
يکهارچگي در اضاوت شهودی و تجزيه و تحليلهای منطقیي را

جدول ( :)4ماتریس سوات
نقاط ضعف
نقاط قوت
 عدم وجود ابزار حمايتي اانوني دولتي اابل اجرا و استقرار در منطقه
 مواهيت جغرافيايي منطقه حفاظت شده مند در خليج فارس
 شرايط االيمي و چشماندازهای زيبای منطقه و امکان تفرج و گردشگری  وضهيت نيروی محيطبانان در منطقه حفاظت شده مند
 ناچيز بودن امکانات و تسهيالت حفاظتي در منطقه حفاظت شده مند
در منطقه
 وجود گونه های گياهي و جانوری بیا ارزش جهیاني حفاظیت ،همچیون  همکاری ضهيف دولت و سازمان با رسانهها برای اطالعرساني ارزشیهای
منطقه و جاذبههای آن
جنگلهای مانگرو و مرجانهای دريايي
 پايين بودن و ضهيف بودن مهيارهای حفاظتي در منطقه
 امکان ايجاد ذخيرهگاه زيستکره طبيهي
 وجود شرايط مناسب برای رشد آبزيان ،پرندگان ،پستانداران و گياهان
راهبردهاي محافظه کارانه
راهبردهاي تهاجمي
 .1تبديل منطقه حفاظت شده مند به پار ملي -دريیايي منید بیهمنظیور  .1ارتقای مهيارها و شاخصهای حفاظتي در منطقه
افزاي توسهه منطقه
 .2بهرهگيری از امکانات و تسهيالت مالي و فيزيکي و انساني
 .3استفاده از فناوریهای نو در منطقه
 .2افزاي فرصتهای گردشگری در منطقه
 .3تدوين برنامهريزی راهبردی ريسک محيط زيستي در منطقه
 .4تجهيز زيرساختهای منطقه به منظور حفاظت
راهبردهاي رقابتي
 .1توسهه راهبرد حفاظت در منطقه با ايجاد ذخيرهگاه زيستکره طبيهي
 .2اعمال فشار و محدوديتهای اانوني در توسهه نفت
 .3تهيه سند مديريت يکهارچه منطقه
 .4اعمال و اجرای يک در هزار صنايع به منظور حفاظت از منطقه
 .5مشارکت جستن از افراد و جوامع محلي بهمنظور حفاظت

در نظر داشت؛ بدين مهنا که در عیين حیال کیه از تجزيیه و
تحليل های علمي و کمیي بیرای شناسیايي و انتخیاب راهبردهیا
استفاده ميشود بايد از اضاوتهای شهودی ،مباحثه و گفتوگو و
شنود آرای افراد ،که در اين تحقيق خبرگان منطقه بودهانید ،نيیز
بهرهمند بود.
با توجه به مراحیل مختلیف ارائیه شیده در بیاال بیه منظیور
برنامییهريییزی راهبییردی ،در ايیین بخ ی نتییايج حاصییل از ايیین
برنامییهريییزی کمییي مییورد تجزيییه و تحليییل اییرار مییيگيییرد.

راهبردهاي تدافعي
 .1ايجاد جاذبه برای نيروهای محيط باني
 .2مشارکت گسترده با مراکز علمي و پژوهشي بهمنظیور ارتقیای مهيارهیای
حفاظت
 .3استفاده از رويکردهای حفاظتي همگام با مهيارهای بينالمللي به پشیتوانه
اوی اجرايي دولتي -ملي

همییانطییوریکییه در جییدول ( )5مشییخص اسییت ،در جییدول
برنامهريزی کمي راهبردی تالش شد تمثير ساير عوامل داخلیي و
خار جي محیيط تحیت بررسیي بیر راهبردهیای محیيط منتخیب
(راابتي) محاسبه شود .بدين منظور ضمن فهرست کردن تمیامي
عوامل داخلي و خارجي کوش شد اثر تقويتکننده ،يا بازدارنیده
هر عامل با عنوان نمره جذب (در جیدول شیماره ( )4بیا حیروف
 ASمشخص شده است) در انتخاب راهبرد اجرايي میدنظر ایرار
گيرد .ميزان اين تمثيرات با نمرات طبيهي  1تا  4امتيازدهي شید.
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با ضرب امتيازات نمره جذب ( )ASدر وزن هر عامیل (برگرفتیه
شییده از جییداول  IFEو  ،)EFEنمییره جییذابيت کییل ،يییا TAS
محاسبه شد .در ادامه از جمع نمیرات جیذابيت کیل هیر راهبیرد،
اولويت اجرای هر راهبرد از منظر عوامل داخلي و خیارجي تهيیين
شد.
 استراتژيها

 .1ايجاد جاذبه برای نيروهای محيطباني؛
 .2مشارکت گسترده با مراکز علمي و پژوهشي به منظور ارتقای
مهيارهای حفاظت؛

 .3استفاده از رويکردهای حفاظتي همگام با مهيارهای بينالمللي
به پشتوانه اوی اجرايي دولتي -ملي.
بحث و نتيجهگيري

هدف بشر از تدوين و اجرای برنامهريیزیهیای میديريتي در
عرصه محيط زيست کنترل شرايط محيطي به نحیو اابیل ابیول
است تا بتواند به نحو مطلوبتر زندگي کند؛ اما در طوالني میدت
اين برنامههای مديريتي نيازمند تحليلي راهبردی است.
همانطوریکه بيان شد ،اين مطالهه با هدف تحليل نحیییوه

جدول ( :)5ماتریس برنامهریزي راهبرد کمي
عوامل اصلي
فرصتها

حمايت های مالي در سطح ملي و بينالمللي از توسهه حفاظیت خشیکي و
دريايي
تدوين استانداردها برای حفاظت کمي و کيفي گونههای جانوری گياهي در
خشکي و دريا
امکان بهرهگيری از فناوریهای نوين برای توسهه پايدار در منطقه
زونبندی منطقه به منظور توسهه حفاظت و ارتقای منطقه حفاظت شده به
پار ملي -دريايي
توسیهه سیتاد و مییديريت بحیران همیراه بییا ارزيیابي و میديريت ريسییک
محيطزيستي در منطقه حفاظت شده مند

وزن

استراتژي اول

استراتژي دوم

استراتژي سوم

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

0/15

4

0/6

4

0/6

4

0/60

0/15

3

0/45

3

0/45

4

0/60

0/10

3

0/3

2

0/2

3

0/30

0/05

4

0/2

4

0/2

2

0/10

0/05

4

0/2

4

0/2

3

0/15

تهدیدها

ضریب

گستردگي فهاليتهای توسهه نفتي و صنهتي در منطقه
عدم براراری نظام مديريت يکهارچه ساحلي ()ICZM
وجود بهره برداران (شکارچيان و صيادان) غير مجاز در منطقه
بي اهميت شمرده شدن در عرصه بين المللي بر اثر عدم تطابق با مالزمات
جهاني
عدم آگاهي جامهه از ارزشهای زيستي منطقیه و سیوء اسیتفاده ااتصیادی
نهادها و سازمانها (سودجويان) بهمنظور توسهه محورهای خود

0/15

1
1
1

0/15
0/15
0/10

2
2
1

0/3
0/3
0/1

2
3
2

0/30
0/45
0/20

0/05

2

0/10

2

0/1

2

0/10

0/05

2

0/10

2

0/1

2

0/10

0/15
0/10

قوتها
مواهيت جغرافيايي منطقه حفاظت شده مند در خليج فارس
شرايط االيمي و چشم اندازهای زيبای منطقه و امکان تفرج و گردشیگری
در منطقه
وجود گونه هیای گيیاهي و جیانوری بیا ارزش جهیاني حفاظیت همچیون
جنگلهای مانگرو و مرجانهای دريايي
امکان ايجاد ذخيرهگاه زيستکره طبيهي
وجود شرايط مناسب برای رشد آبزيان ،پرندگان ،پستانداران و گياهان

0/10

ضعف ها

ضریب

عدم وجود ابزار حمايتي اانوني دولتي اابل اجرا و استقرار در منطقه

0/05

ضریب
0/05

4

0/20

4

0/6

4

0/20

0/10

3

0/30

4

0/4

4

0/40

0/15

4

0/60

4

0/60

4

0/60

0/10

4
4

0/40
0/40

4
4

0/40
0/4

4
4

0/40
0/40

1

0/05

1

0/05

3

0/15
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وضهيت نيروی محيطبانان در منطقه حفاظت شده مند
ناچيز بودن امکانات و تسهيالت حفاظتي در منطقه حفاظت شده مند
همکاری ضهيف دولت و سازمان با رسانهها برای اطالعرسیاني ارزشیهای
منطقه و جاذبههای آن
پايين بودن و ضهيف بودن مهيارهای حفاظتي در منطقه
جمع
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1
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1
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2
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0/15

1

0/15

1
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3

0/45

0/10

1

4/75

5/45

6/05 

 بنابراين راهبرد سوم انتخاب ميشود.
مديريت محيط زيستي منطقه حفاظت شده مند به منظور ارائه
بهترين راهبردهای مديريتي مبتني بر عوامل داخلیي (ایوتهیا و
ضهفها) و عوامل خارجي (فرصت هیا و تهديیدات) بیا تکيیه بیر
روش برنامهريزی راهبردی سوات به انجیام رسیيد .در ايین بیين
ملحوظ داشتن تجیارب و توانمنیدیهیای افیراد و سیازمانهیای
مرتبط برای تصميمگيری و ارائه راهبردهای توسهه منطقه مدنظر
ارار گرفیت .بیههمیين منظیور در ايین بخی بیهعنیوان میدير
محيط زيستي بايد بدانيم که چگونه با تکيه بر نتايج تحليیل تیيم
خبرگان نمره جذب هر يک از عومل  20گانه تهيين شیده را بیر
راهبردهای سه گانه حاصل شده تحليل کرده و بهترين راهبرد را
تهيين کنيم.
با توجه به نقاط  4گانیه تهيیين شیده (ایوتهیا ،ضیهفهیا،
فرصتها و تهديیدها) و راهبردهیای استحصیال شیده سیهگانیه
مشاهده ميشودکه نيیاز بیه بهیرهمنیدی از حمايیتهیای میالي
به منظیور توسیهه حفاظیت در منطقیه بیهعنیوان فرصیت ،دارای
باالترين جذابيت در هر سه راهبرد اسیت؛ ايین موضیوع اهميیت
توجه گروه خبرگان را بیه موضیوع توسیهه حفاظیت میيرسیاند.
«تدوين اسیتانداردها بیرای حفاظیت کمیي و کيفیي گونیههیای
جانوری گياهي» نيز بهعنوان يک فرصت با وزن  0/15بيشترين
جذابيت را در جايگاه دوم نشان ميدهد .در نگاه کیالن بیدون در
نظر گرفتن نمرات خروجي بیهمنظیور اولويیتدار کیردن راهبیرد
مطلوب مي توان به اين نتيجه رسيد که موضوع توسهه حفاظت و
مهيارهای حفاظت از مهمترين نکاتي استکه مدنظر کارشناسیان
و خبرگان منطقه ارار گرفته است.
بر پايه انتخاب اين راهبرد تدافهي ،در میاتريا برنامیهريیزی
راهبردی (سوات) به ترتيب سه رويکرد راهبرد :الف -ايجاد جاذبه
برای نيروهای محيطباني ،ب -مشارکت گسترده با مراکز علمیي
و پژوهشي به منظور ارتقای مهيارهای حفاظیت ،پ -اسیتفاده از
رويکردهای حفاظتي همگام با مهيارهای بينالمللیي بیه پشیتوانه

اییوی اجرايییي دولتییي -ملییي ،بییهعنییوان ورودیهییای مییاتريا
برنامهريزی راهبردی کمي حايز اهميت شدند.
همانگونه که مالحظه ميشود از بين سه راهبرد ارائیه شیده،
راهبرد اسیتفاده از رويکردهیای حفیاظتي همگیام بیا مهيارهیای
بينالمللي با نمره  6/05باالترين نمره را کسیب کیرده اسیت و
راهبرد مشارکت جستن با مراکز علمي و پژوهشي با نمره 5/45
در رتبه دوم اهميت ارار گرفته است.
بدينترتيب براساس اولويت و ارزش اهميیت ،راهبیرد سیوم،
يهني راهبرد استفاده از رويکردهای حفاظتي همگام با مهيارهیای
بينالمللي به پشتوانه اوی اجرايي دولتي -ملي با کسب باالترين
امتيیاز  6/05بیهعنیوان اولیين اولويیت برنامیهريیزی راهبییردی
توسهه ای مهم برای ايین منطقیه میدنظر ایرار گرفیت؛ بنیابراين
مديريت منطقه پي از هیر اایدامي میيبايید نسیبت بیه ايجیاد
زمينههای توسهه رويکرد حفاظت در منطقه برنامهريیزی اساسیي
نمايد .در ضمن نتايج ذيل از تحليل ديیدگاه خبرگیان در منطقیه
حاصل شد:
 با وجود تهديدهای پي روی منطقه همچنان اين منطقیییه
حايز گونههای زيستي و منظرههای بکر و زيبیا اسیت کیه از
آن به ذخيرهگاه طبيهي ياد ميشود.
 با وجود راابت شديد و تخريب فراوان ايین منطقیه بیهعلیت
احداث سايت های نفتي و استخراج سرمايه های کالن نفتیي،
دولت توجه و حمايت الزم از منابع طبيهي موجود نميکند.
 از جمله نگراني های مردمان و جوامع محلیي و بیه تمييید آن
نظر خبرگان منطقه بر نگراني از توسهههای بيرويیه و خیارج از
توسهه پايدار منطقه است که عدم توجه به آن موجبات انهدام
و تخريب منطقه را در آينده نزديک پي رو خواهد داشت.
پيشنهادها
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با توجه به تحليل های انجام گرفته ،به منظور توسهه حفاظت
محيطزيست از منطقه حفاظت شده منید ،بخصیوص در منیاطق
ساحلي آن موارد زير پيشنهاد ميشود:
 استفاده از حداکثر توان به منظور جذب حمايتهای میالي در
سطح ملي و بينالمللي برای توسهه حفاظت خشکي و دريايي.
 مطالهه و پیژوه در زمينیه مهيارهیای حفیاظتي در منطقیه
ساحلي مشابه در جهان و اجرای اين مهيارها در منطقه.
 طرح ريزی برنامه به منظور زون بندی منطقه بیرای شناسیايي
مناطق حساس اکولوژيک و ارتقای منطقه حفاظت شیده بیه
پار ملي -دريايي.
 بهرهگيری از فنیاوریهیای نیو رويکردهیای حفیاظتي بیرای
توسهه پايدار در منطقه.
 افزاي آگاهيهای محيطزيستي مردمان محلي ،دستگاهها و
نهادهای ذی نفیع در منطقیه همچیون وزارت راه و ترابیری،
وزارت نفت ،وزارت صنايع ،نيروهای انتظامي و سهاه پاسداران
و  ...و همچنين صاحبان صنايع خصوصي در منطقه که زوايد
و پساب صنايع خود را به آبهیای ايین منطقیه و در حقيقیت
خليجفارس ميريزند.
 تدوين طرح و انجام اادامات عملیي حفاظیت محیيطزيسیت
دريايي در منطقه با همکاری کشورهای منطقه.
 اجرای طرح های پاي و اندازهگيری دورهای از آلودگيهیای
محيط و سنج سالمت و جمهيت شاخصهیای زيسیتي در
منطقه.
 انجام مطالهات ارزيابي و مديريت ريسیک محیيطزيسیتي در
منطقه حفاظت شیده منید و خلیيج فیارس و تشیکيل سیتاد
مديريت بحران.
 استقرار سامانههای مديريت بهداشت ،ايمني و محیيطزيسیت
( )28()HSE- MSدر منطقه.
 براراری نظیام میديريت يکهارچیه سیاحلي ( )29()ICZMدر
سواحل منطقه حفاظت شده مند.
 مهرفي طبيهت و منظرههای زيبای منطقه و ايجاد تسیهيالت
بییرای تفییرج و گردشییگری در منطقییه بییرای هموطنییان و
جهانگردان خارجي.
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