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 مناطق حفاظت شده دریاییزیست در محیط تظاتوسعه حف راهبردیریزی برنامه

 استان بوشهر( -طقه حفاظت شده مندن)مطالعه موردی م
 

 5نبي اله مرادي، 4، سيد علي جوزي3، بهروز دهزاد2باقر نبوي، سيد محمد1٭امين پاداش

 

 ، ايرانواحد علوم و تحقيقات خوزستاندانشگاه آزاد اسالمي  ،زيستمديريت محيطکارشناسي ارشد  1

 ، ايراندانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ،زيستاستاديار گروه محيط 2
 ، ايراندانشگاه شهيد بهشتي دانشکدة علوم زمين ،گروه جغرافيا استاد 3
 ، ايراندانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ،زيستحيطاستاديار گروه م 4

 ، ايرانواحد علوم و تحقيقات خوزستاندانشگاه آزاد اسالمي  ،زيستمديريت محيط کارشناسي ارشد 5

 

 (25/5/1389؛ تاريخ تصويب: 8/10/1388 )تاريخ دريافت:

 
 چکيده
. توسیهه  المللیي و جهیاني ایرار گرفتیه اسیت     ندی کليه افراد و مجامع بيهای اخير مورد توجه جلزوم حفاظت از آن در دهه زيست ومحيط

ز واسطه و وابستگي مهيشتي اشر کثيری از جمهيت رو به رشد جهان به طبيهت ای بيهای ااتصادی انسان از يک سو و اتکارويه فهاليتبي
وحی   حيیات  یهای بيشتری را برای زنیدگي و بقیا  دوديتکاهد و محها و زيستگاهها ميطبيهي اکوسيستمسوی ديگر، روز به روز از تنوع 

ده کیه امیروزه تحیت عنیوان     شبه نقاط مشخصي محدود  فقطها ها و اکوسيستمهای حفاظتي از گونهاجرای برنامه در نتيجه. کندفراهم مي
؛ میديريت  ريت در يک سازمان استهای مدياز مهمترين ارکان سيستم «(1)راهبردیريزی و مديريت برنامه» مناطق حفاظت شده مشهورند.

هانگر سازد به مقاصد خود دست يابد )ای است که سازمان را اادر ميتصميمات و وظايف چندگانه هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي راهبردی
مديريت و همچنين به  هایعنوان مهمترين ارکان سيستمبه «راهبردیبرنامه ريزی و مديريت »ثر از ؤ(. استفاده صحيح و م1382، و ويلن

های و در نهايت بر نتايج نهايي و براينید  فني در تمام سطوحهای فني و غيرمشخصهبخشي مثبتي بر کنترل ، اثرگيرنده آنلحاظ نق  پي 
بیه  زيستي منطقه حفاظت شده مند بوشهر کاربردی با هدف ارائه برنامه راهبردی مديريت محيط -. اين پژوه  علميسازمان خواهد داشت

هیای  منظور در نخستين ایدم بیه تهيیين زون   بدين .شودانجام رسيد، که برای نخستين بار در ايران در منطقه حفاظت شده دريايي انجام مي
از منطقیه را زون حفاظیت شیده     35/28کیرد کیه   ها مشخص پرداخته شد، بررسي (2)منطقه حفاظت شده مند به روش ارزيابي چند مهياره

 154ريیزی راهبیردی بیه روش میاتريا سیوات تهیداد       منظور ارائه برنامهدر ادم بهدی به .(1385وی و همکاران، مصطفشود )شامل مي
عوامیل   و ایوت(  ضیهف و  ط)نقیا  منظور ابتدا عوامیل داخلیي  د. بدينشپرسشنامه در اختيار جامهه آماری و همچنين خبرگان منطقه تکميل 

ي شدند. پا از شناسايي، عوامل داخلیي و خیارجي در االیب جیداول ارزشیيابي      يناساديدات( محيط تحت بررسي شتهها و فرصتخارجي )
دهیي عوامیل داخلیي و خیارجي از     منظور وزنشدند. بهدهي دهي و وزننمره (4)(EFE) خارجي عواملو ارزشيابي  (3)(IFE) عوامل داخلي

منظور تهيين راهبردهیا از خروجیي میاتريا    يری شد. بهگبهره EXPERT CHOICEافزار و نرم (5)(AHP)يند تحليل سلسله مراتبي افر
د و در پايیان  شی های توسیهه، انجیام   يک از گزينه های ااتصادی، اجتماعي، فرهنگي و محيطي منطقه بارگذاری هرسوات بر اساس اولويت

بیا کسیب   « ملیي  -نه اوی اجرايي دولتيالمللي به پشتوااستفاده از رويکردهای حفاظتي همگام با مهيارهای بين راهبرد»يهني  ،سومراهبرد 
 . شدمهم برای اين منطقه حاصل  راهبردیريزی عنوان اولين اولويت برنامهبه 05/6باالترين امتياز 

 
 

 ، روش سوات، منطقه حفاظت شده مند، زون حفاظت شده راهبردیريزی و مديريت برنامه ها:کليد واژه
 
 :نويسنده مسئول  :EmailAminpadash@Gmail.com 

mailto:Aminpadash@Gmail.com
mailto:Aminpadash@Gmail.com


 54 ... زیست در مناطق حفاظت شده دریاییریزی راهبردی توسعه حفاظت محیطبرنامه 

 سرآغاز
مچیون  هامروزه از پيکار انسان با طبيهت به جای مانده  آنچه

 های انسیاني در زيست، دخالتزيستي، آلودگي محيطکاه  تنوع
زيسیت کیه   میداوم از منیابع محیيط    برداریمحيط طبيهت و بهره

 ،را اشیباع کیرده اسیت    تدريج توان جذب و ترميم زيست سیههر ب
يیا   ريشه در استفاده نادرست انسان از سرزمين و میديريت غلیط  

اسییتفاده  مبییيندر مجمییوع دارد و بییرداری نادرسییت روش بهییره
 (.1382 ،منطقي انسان از سرزمين است )مخدومغير

وز امیر  که مفهومي گستره در زنده منابع و طبيهت از حفاظت
 االیب  در اظیت حف و اسیت  حاضیر  عصیر  زادة اسیت  متصیور 

 و مطالهییات نتيجیی  شییده، حفاظییت گيییری منییاطقشیکل 

 امیروزه  اسیت.  اخيیر  ایرن  در زيسیتي محیيط  هیای ريزیبرنامه

 تحفاظ مناطق کاربری برای افزاي  ایگسترده هایريزیبرنامه
 شودمي سهي بهالوه؛ گيردصورت مي پايدار توسه  دنبال به شده

 رجزاي مفهوم از تهتصورات گذش برخالف شده حفاظت مناطق تا
سازند  آشکار را خود وااهي توانايي و کارايي و شده خارج طبيهت

 (.1382 ،)مجنونيان
هیای ااتصیادی انسیان از يیک سیو و      رويه فهاليتتوسهه بي

و واسطه و وابستگي مهيشتي اشر کثيیری از جمهيیت ر  ی بياتکا
ي هطبيع ز سوی ديگر، روز به روز از تنوبه رشد جهان به طبيهت ا

ا های بيشیتری ر کاهد و محدوديتها و زيستگاهها مياکوسيستم
میل  د. در ميان عواکنی حيات وح  فراهم ميبرای زندگي و بقا
کننید، تخريیب زيسیتگاهها    هیا را تهديید میي   بيشماری که گونه

 دليل مسائلجا که بهشود. از آنعنوان فرايند اصلي محسوب ميهب
سییطح گسییترده  ابع درمییالي و ااتصییادی حفاظییت از ايیین منیی 

ها و ونهگهای حفاظتي از اجرای برنامه بنابراين، نيستپذير امکان
ده کیه امیروزه   شی به نقاط مشخصیي محیدود    فقطها اکوسيستم

 عنوان مناطق حفاظت شده مشهورند. مناطق حفاظیت شیده را  به
رزش اکه از نظر حفاظت دارای  ایاراضي»:اند دهکرچنين تهريف 

ی و حيات جیانور  یمنظور حراست، ترميم و احيابهاند و راهبردی
 «.شودها انتخاب ميي و جلوگيری از انهدام تدريجي آنگياه

هیای طبيهیي   کشور ايران سرزميني وسيع، کم نظير با جاذبیه 
د شناسي، عوامل ادافيکي، االيمي، رونفراوان است. وضهيت زمين

زيسیتي  وعترين عوامل ايجاد تنی تکامل و تاريخ زيستي آن از مهم
با توجه به اهميت و نق  مناطق حفاظیت   آيند.شمار ميايران به

 جهیانگردی، شده در ابهاد گوناگون آموزشي، پژوهشیي، تفیرج و   

مطالهات پژوهشي در اين مناطق بسيار ضروری است. بیه همیين   
ارزيیابي   ،زيستيمحيطهای داليل مطالهات متنوعي چون ارزيابي

 راهبیردی مطالهات مديريت جامع و  توان اکولوژيکي و در نهايت
 در مناطق حفاظت شده در حال انجام است. 

 «یراهبیرد ريزی و مديريت برنامه»استفاده صحيح و موثر از 
هیای میديريت و همچنیين بیه     عنوان مهمترين ارکان سيستمبه

ي بییر کنتییرل بخشییي مثبتییگيرنییده آن، اثرلحییاظ نقیی  پییي 
ايج نهايت بر نتی  ح و درفني در تمام سطوهای فني و غيرمشخصه

 (1381 ،ديويد). سازمان خواهد داشتهای نهايي و برايند
 

  راهبرديمفهوم مدیریت 

هیای متفیاتي در تهیاريف مفهیوم میديريت      نظرات و ديیدگاه 
 استراتژيک آمده است: 

سیازی فهاليیت فیردی وگروهیي در     هماهنگريزی و برنامه»
هیای  يیت مشیي و مممور سیازماني در االیب خیط    جهت هدفهای

 .(Hitt, 2005) «سازماني
های بنيادين شامل مهارت تهامل، تخصيص، نظارت مهارت»

ی بخشد که به جیا سازمانها توانايي آن را ميکه به  و سازماندهي
رايط و در مقابل شی  آن که صرفاً پاسخگوی نيروهای راابتي بوده

 در جهیت اهیداف   خیود ، متغير حاکم بر خود واکن  نشان دهنید 
 .(Rosen, 2003) «آنها تمثير گذارندبر  خود،
از مهمتییرين ارکییان « راهبییردیريییزی و مییديريت برنامییه»

هنیر و   راهبیردی مديريت است؛ های مديريت در سازمان سيستم
ای اسیت  گانها و ارزيابي تصميمات و وظايف چندعلم تدوين، اجر

گر و هیان ) «سازد به مقاصد خود دست يابدکه سازمان را اادر مي
 (.  1382، ويلن

شامل سیه بخی  اصیلي تیدوين، اجیرا و       راهبردیمديريت 
  نمیاي  (1). اين سه بخی  کیه در نمیودار    راهبرد استارزيابي 
دامیه  در ا اند، ارتباطي متقابل و تنگاتنگ دارند. همچنينداده شده

در  راهبیردی اجزا و مراحل خاص هر يک از بخشیهای میديريت   
 .اندداده شدهنشان ( 2)نمودار 
 

 مدیریت راهبردي  سطوح

بیدين مهنیي    ؛دارای سه سطح است فرايند مديريت راهبردی
 شوند کیه عبارتنید  که راهبردها در سه سطح از سازمان تهيين مي

 از: 
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 (: تعامل بخش هاي سه گانه مدیریت استراتژیک1نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1382)هانگر و ويلن، منبع: 

 استراتژیک(: الگوي مدیریت 2نمودار )

 

 در ايین سیطح،    راهبرد: هدف از تدوين (6)سطح کل سازمان
يص بهينه منابع در آن سیازمان  هدايت کل مجموعه و تخص

 (7)هیای کیل سیازمان   راهبردهای اين سیطح را  راهبرد. است
  .نامندمي

 هیای  : در مجموعیه (8)راهبرردي  سطح بخشي/ واحد تجاري
سیتقل  های ممنظوره کیه دارای زيیر واحید   تي چندبزرگ و ح

 راهبردهیايي تهيیين  ها نيیز  هستند بیرای هیر کیدام از واحید    
   .شوداطالق مي (9)های کسب و کارراهبرد، که به آن شودمي

  ايین سیطح نيیز بیرای هیر يیک از        : در(10)ايسطح وظيفره
راهبردهیای سیطوح   های کیوچکتر براسیاس اهیداف و    واحد
طوح س (3) دارنمو. شودتهيين مي (11)ایوظيفه راهبرد، باالتر

 دهد.مديريت راهبردی را نشان مي

 مواد و روشهاي بررسي

 مواد

منطقه حفاظت شده مند که در گروه منیاطق حفاظیت شیده    
 73گيیرد بیر طبیق مصیوبه شیماره      دريیايي ایرار میي    -ساحلي
عنیوان منطقیه حفاظیت شیده میورد      زيست بهعالي محيطشورای

فيیايي در  تصويب رسيد. منطقه حفاظیت شیده منید از نظیر جغرا    
وااع شده است. منطقیه میذکور از نظیر مختصیات      استان بوشهر

دايقه عرض  45درجه و  28دايقه تا  15درجه و  27جغرافيايي
دايقه طیول   35درجه و  51دايقه تا  15ه و جدر 51شمالي و 

شراي وااع شده است. از جانب شمال به اريه زيرود و دلتای خور 
يلیو، گیرم و پیوزه ماشیه، از     زيارت، از طرف جنوب به جزيیره نخ 

 سمت غرب به دماغه خان و از جانب شرق در امتداد جاده اصلي 
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 (: سطوح مدیریت استراتژیک3نمودار )

 

، به سمت عسلويه به روستاهای بردخون، شيبرم، مل سیوخته 
 جاده شود. اين محدوده بينزيدون، نره کوه مل گنزه، محدود مي

 يلگون خليج فارس و در حاشيه و داخل آنن دير و آبهای -بوشهر
 روستا و شیهر تحیت عنیاوين بردخیون نیو و کهنیه،       14بالغ بر 

، میل  شيبرم، احشام کهنه، مل گنزه، بودار، درود احمید، گزخیون  
اایع  ارت وسوخته، زيدون، ميناء، مغدان، کردوان عليا و سفلي و زي

ي ، يکی بیاني وجیود دارد  هستند. در اين منطقه دو پاسگاه محیيط 
جیک  شامل اداره منطقه )وااع در شهر بردخون نیو( و ديگیری بر  

 باشید )دفتیر حقیواي و امیور    )وااع در ضلع شیمالي منطقیه( میي   
 (.1383مجلا، 
خور در منطقیه  آبش 4وح  کمک به حفاظت از حيات جهت

وجود بند صیيادی و اسیکله در اسیمت غربیي     ايجاد شده است. 
در منطقیه  ي خاصیي را  شده تیمثيرات اکوسيسیتم   منطقه حفاظت

قیه  خورهای موجود در محیدوده منط  (.1کرده است )نقشه ايجاد 
 حفاظت شده و مصب رودخانه مند نزديیک بیه جزايیر چهارگانیه    

يین  اواایع اسیت. زيسیتگاههای     الگرم، نخيلو و ام، تهمادونخان
هییای رويشییي فراوانییي منطقییه بییا موانییع زيسییتي و محییدوديت

آن کمبیود رطوبییت کییافي،   روسییت کیه مهمتییرين ويژگییي هروبی 
ر سیت. د پذيری محدود اناپايداری تهادل اکولوژيکي و توان ترميم

 گونه 242گونه گياهي،  140های حرا، اين منطقه وجود جنگل
گونییه  84زی و دار خشییکيگونییه مهیره  158 جیانوری )شییامل 

 ت.های طبيهي کم نظيری به اين عرصه بخشيده اسجلوه ،آبزی(
 (1382راد، )محمودی

، زندگانارزش اکولوژيکي باال مانند انواع خ باهای وجود گونه
ن از های نادر پرندگان و مکیان زادآوری آهیوا  گربه وحشي، گونه
شییوند. در هییای طبيهییي منطقییه محسییوب مییيجملییه پتانسییيل

را های حفاظت شده، مناطقي وجود دارند کیه عیالوه بیر دا   عرصه
از  داری صییحيحبییران بهییرههییای اکولوژيییک، امکییبییودن ارزش
سینجي و  . امکیان هسیتند منظور اکوتوريسم را نيز دارا سرزمين به

شییناخت علمییي ايیین گونییه منییاطق بییه منظییور تییدوين برنامییه 
 وبهتر  حفاظت و استفاده برایاکوتوريسم، راهکارهای مناسبي را 

 سازد.پايدارتر از اين منابع فراهم مي
 

 پژوهشروش 

ريیزی  منظیور برنامیه  م بیه که پي  شرط اایدا با توجه به اين
ت؛ راهبردی، داشتن اطالعات کافي و جامع شمول از منطقیه اسی  

يکي بندی منطقه مند براساس توان اکولیوژ در نخستين گام، زون
صیار  که به اختمحدوده تحت بررسي به روش ارزيابي چند مهياره 

نجام ا، انجام پذيرفت. خالصه مراحل شودگفته مي MCE به آن
هیای  هتهيه اليی  شناسايي و( الفروش عبارتند از:  شده برای اين

تهيیين   ، ج(هیای اطالعیاتي  تهيه مدل ادغام اليیه  ، ب(اطالعاتي
ان مقايسه تیو  و د( توسهه تفرجگاهي منطقه وزن متغيرهای مدل

   .هاونزهر يک از  ه منظور احرازمنطقه باکولوژيکي 
يهیت و  المللي حفاظت از طباساس دستورالهمل اتحاديه بينبر

منطقییه در مجمییوع هفییت زون در  (12)(IUCN)منییابع طبيهییي 
 ، زون امین  -1کیه عبارتنید از:    شید  بيني، پي حفاظت شده مند

زون تفیرج   -4، تفیرج گسیترده   زون -3، حفاظت شده زون -2
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متمرکیییز، 
زون  -5

بازسییازی، 
زون  -6

هیا استفاده
ی ويییییژه 

زون  -7

 تاريخي. -فرهنگي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 باني منطقهپاسگاه محيط
 

و  به شکل رایومي  های اطالعاتياليه اين مطالههدر جريان 
تهيه  1:500000در مقياس  Arc GIS 9.3افزار در محيط نرم

زون امین   بیرای های حرفیي  بندی منطقه مدلزون منظورهب شد.
 IUCNها عالوه بر رهنمودهای ريزی اين مدلدر طرحد. ش تهيه

 ت.نظر ایرار داشی  های عرصه مورد مطالهه نيز مدحرايم و ويژگي
زيیر   رابطیه هیا از  رای تهيين تناسب منطقه برای هر يک از زونب

)مصیطفوی و   .اسیتفاده شید   اطالعیاتي هیای  ادغیام اليیه   برای
 (1385همکاران، 

 
     =iCД* i XiWi=1 to n ΣS (:1) رابطه

 در اين فرمول
S =  برای زون مورد نظرعرصه مورد مطالهه تناسب ، 

Wi = هاوزن هر يک از اليه ، 
Xi  =شودکه فاکتور ناميده مي فازی مورد نظر اليه ، 
Д عالمت ضرب و = 

Ci  =يیده  محیدوديت نام  اصطالحاً به عنوان کهبولين،  اليه
 .شودمي

ای آن در دامنیه  است کیه ارزش ای ، اليهاليه فازیمنظور از 
 ی منطقیه اهی محیدوديت  در اين بیين صفر تا يک ارار دارد.  بين

دهنده عدم تناسب مطلق منطقیه  هايي است که نشانشامل اليه
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)حیريم نسیبت بیه جیاده، منیع       میورد نظیر اسیت    کاربریبرای 
ساز در مناطق آبگير و فاصله از زيسیتگاههای حسیاس از   وساخت

 اليیه محیدوديت   .شوند(مطالهه شناخته مي هایجمله محدوديت
تهريیف شیدند   ای به گونهو است  يکدارای دو عدد صفر و  فقط

در . دندشی مهرفي که مناطق نامناسب صفر و مناطق مناسب يک 
برای اجیرای  ( 13)دهي شدهادغام خطي وزناين مطالهه از تکنيک 

هیای مختلیف   اليهبه  تکنيک، در ايناستفاده شد.  MCEروش 
اسیاس   بیر نخسیت   بیدين منظیور  د. شیو دهي ميطالعاتي وزنا

مشیتمل بیر   شده منید   تهای منطقه حفاظزون ،يفرحهای مدل
 شیيب،  ،از سطح دريا ارتفاع) منابع فيزيکي ،پانزده اليه اطالعاتي

منیابع  (، شناسیي زمیين  خیا  و  ، هيیدرولوژی، ييجغرافيیا جهت 
تنیوع  ، آهومناطق زادآوری ، گياهيپوش  تراکم  وتيپ ) زيستي

 -منابع ااتصیادی نطقه( و م های حساسزيستگاهها و اکوسيستم
ه زادمامیا ، کشیت زيرزمينهیای  )سکونتگاههای انسیاني،   اجتماعي

عیالوه بیر    ريیزی شید.  ی دسترسي منطقه( طرحهاجادهو  رخيپير
هییای نییامبرده، سییه عامییل فاصییله تییا جییاده، فاصییله تییا   اليییه

های زير کشیت در ايین   مينيمي و نيز فاصله تا زسکونتگاههای دا
نتيجیه   ،در نظر گرفته شد. در ادامیه ( 14)صورت محدوديتهمدل ب

( در عوامیل ) های اطالعاتيگذاری اليههمارزيابي حاصل از روی
ها )بولين( ضرب شد. بر ايین اسیاس، رودخانیه منید و     محدوديت

متری از آن به عنوان اولين اليیه خروجیي و نقشیه     100فاصله 
. بیا اسیتفاده از   شدجدا  )بافر( متری 100ايت حريمسواحل با رع

هیای حیرا   اليه تيیپ و تیراکم پوشی  گيیاهي، گسیتره جنگیل      
متیر بیرای آن در نظیر     200مشخص و سها بافری با مسافت 

 گرفته شد.
در   (15)بنیدی طبقیه  در سه اليه اخير با استفاده از دستور بیاز 

و  255دد عی  ،برای مناطق مورد نظیر   Arc GISافزارمحيط نرم
برای خارج از آن عدد صفر در نظر گرفته شد )اين اعداد بر اساس 

 بیا های رسیتر  دهي فازی نقشهاز نمره Arc GISافزار تهريف نرم
هیای تيیپ و تیراکم    گردد(. اليهبيني ميپي  Arc GISسامانه 

تر تهيه شده بود با ها نيز که پيشپوش  گياهي و تنوع اکوسيستم
هیای  د. بیرای مکیان  شبندی طبقه Stretchingاستفاده از روش 

متری در نظیر گرفتیه شید و عیدد      300زادآوری آهوان، فاصله 
ه آن )باالترين امتياز ممکن( به لحیاظ اهميیت حفاظیت بی     255

اسیاس حساسیيت بیه فرسیاي  و     تهلق گرفت. اليه خا  نيز بر
در  Stretchingبندی و بیا اسیتفاده از   رشد گياهان طبقه توانايي

هیا  دهي شید. بیدين طريیق تمیامي اليیه     نمره 255تا  0ه دامن
 MCEارار گرفتنید. در روش   255 -0و در دامنه  شداستاندارد 

يند تحليل سلسیله  اهای اطالعاتي از فردهي به اليهمنظور وزنبه
مربوط مطیابق بیا الگیوی    اوزان  گيری شد.بهره (AHP) مراتبي

 روش خبرگیي  بر اسیاس  9تا  1اساس عدد رجحان اين روش بر
ها دو بیه دو  در اين روش ارزش اليهد. شبندی )گروه دلفي( طبقه

که مشخص شیود آيیا در   همچنين برای اينند. هم مقايسه شد با
بیه نیام    ایمشخصیه منطقي تبهيیت شیده از    یدهي از روندوزن

Consistency Ratio  ايین مهیم از طريیق انجیام      .شداستفاده
به انجام رسيد.   Arc GISامهحساسيت تحت برن زيه و تحليلجت
نزديک بیه صیفر باشید نماينیده      مشخصهه اين چکلي هر طوربه

های اطالعاتي بندیاساس اليهبر .استدهي تر بودن وزنمنطقي
تهيیين وزن  ، پیا از  MCEصورت گرفته و با پشیتوانه تحليیل   

هیای اطالعیاتي   ثير اليیه مو تی  حفیاظتي منطقیه   مدل هایلفهؤم
طبیق میدل خطیي انجیام      های اطالعیاتي اليه ادغام حرايم، کار

زون حفاظیت   کیه  های مختلف منطقه حاصل آمدپذيرفت و زون
شود. نقشه کل منطقه مطالهاتي را شامل مي 35/30حدود  ،شده

)مصیطفوی و   دهید هیای منطقیه را نمیاي  میي    زون (2)شماره 
 .(1385همکاران، 

بیرای  در ادامه بیه منظیور اجیرای تکنيیک راهبیری سیوات       
پيشیروی مراحیل ذيیل طبیق      زيسیت مديريت استراتژيک محيط

 ,Wever)بیه انجیام رسیيد     (16)چارچوب جامع، تیدوين راهبیرد  

1996). 

 
 
 
 
 
 
 

 



  1389 بهار و تابستان، 1، شماره 1، سال های محیط زیستپژوهش

 

59 

 
 
 
 
 
 

 (: زون هاي منطقه حفاظت شده مند2نقشه )

موريیت سیازمان حفاظیت    مبا تکيه بر م (17)در مرحله نخست
يیت و  مورمالمللیي حفاظیت، م  هیای بیين  زيست و شیاخص محيط

عوامیل  شید. در گیام دوم   های منطقه تهيیه  اهداف کالن اولويت
منظیور  . بیدين گرفیت ایرار  محيط تحت بررسي داخلي و خارجي 

 منید شناسیايي و   منطقیه  زيسیتي محیيط مديريت  ثر برؤعوامل م
دن کیر بیرداری و نهیايي   فهرست بنابراين دند.شتجزيه و تحليل 

هیا و  ارجي )فرصیت ها( و عوامل خها و ضهفعوامل داخلي )اوت
بیه   (18)با استفاده از پرسشنامه خبرگان به روش دلفیي  تهديدات(

کارشناسان، جوامع  ديدگاههایدن کرمنظور لحاظ انجام رسيد. به
پرسشنامه در بیين افیراد    118بانان منطقه تهداد محلي، و محيط

ها و ديدگاههای افیراد  د تا کليه نگرانيشمذکور در منطقه توزيع 
در ايین روش ابتیدا    شد.ست اوليه تهيه فهرگانه  4نقاط  در االب

هیای  راهبردثر بیر  ؤای از عوامل داخلي و خارجي می فهرست اوليه
زيستي منطقه مند توسط افراد مذکور تهيیه  توسهه مديريت محيط

خبرگیان، جامهیه    ديیدگاه منیدی از  منظور بهرههد. پا از آن بش
 د: شی نتخیاب  پیي  شیرط ذيیل ا    4آماری خبرگیان منطقیه بیا    

 سابقه فهاليت در منطقه حفاظت شیده منید،   سال  10حداال  -1
در امییور  کارشییناس-3حییداال مییدر  کارشناسییي مییرتبط،  -2

ها و آگاهي به محدوديت -4يا علمي در منطقه  ،اجرايي، نظارتي
 ها و تهديدهای منطقه. با توجیه بیه  مشکالت و همچنين فرصت

 36ری خبرگان منطقه شامل نظر ارار گرفته جامهه آماشرايط مد
کل عمیل آمیده بیا میدير    های بهپيرو هماهنگي بنابرايند؛ شنفر 

های مذکور در موعد مشیخص در  زيست استان، پرسشنامهمحيط
اداره و همچنين در منطقه حفاظت شده منید بیا تشیخيص تیيم     

ضمن تشريح هدف و تبيیين روش   شد ونظارت و بازرسي توزيع 
های الزم برای ارائه اطالعیات  ، راهنماييمطالهه برای گروه خبره

 ،بندی در اختيار خبرگان ارار گرفتدهي و اولويتو همچنين وزن
 اسیتفاده شیود.   (AHP)يند تحليل سلسله مراتبي ااز فر که بتوان

 خیارجي،  منظور پا از نهايي شدن فهرست عوامل داخلي وبدين
 طییور جداگانییه تهيییه شیید.هعوامییل بییمییاتريا ارجحيییت ايیین 

های هر عامل در سطر و ستون ابتیدايي  مشخصهترتيب که بدين
ماتريا ارار گرفت. سها کليه پارامترها نسبت بیه هیر يیک از    

ايین مطالهیه ايین     دند. درشمهيارهای سطح باالتر مقايسه زوجي 
برای عوامل داخلي و بار ديگیر بیرای   مهم طي دو نوبت يک بار 

گيیر بیودن انجیام    تعوامل خارجي به انجام رسيد. نظیر بیه وای   
محاسییبات رياضییي و مراحییل پيچيییده فییوق بییرای هییر يییک از 

منظیور محاسیبه وزن نسیبي    سیهولت کیار بیه    بیرای ها، ماتريا
استفاده شد. به اين منظیور  ويژه  (19)افزارها از نرممهيارها و گزينه

دن امتيازات مهيارهیای  کربا تشکيل ساختار سلسله مراتبي و وارد 
افیزار،  های ارجحيیت در ايین نیرم   ون ماترياوااع در سطر و ست

هیا محاسیبه   وزن مهيارها نسبت به يکديگر و وزن نهیايي گزينیه  
 شد. 

سیتون اول   درهای عوامل خارجي و عوامیل داخلیي   ماتريا
سیتون دوم   د، درشی از عوامل داخلیي و خیارجي تنظیيم     فهرست

جداول مذکور  اوزان مربوط به هر يک از عوامل فهرست شده در
ری تکميل شد که جمع اوزان متهلقه در هیر جیدول نرمیال و    طو

يیک   يا امتياز هر ،بندیبرابر عدد يک باشد. در ستون سوم درجه
از عوامل به نحو ذيل بیه انجیام رسیيد: بیه هیر يیک از عوامیل        

 1)بسیيار کليیدی( تیا     4دهندگان امتيازی از پاسخ آرایبراساس 
 عامل، از ياز موزون هر)اهميت کم( داده شد. در ستون چهارم امت

ضرب ستون دوم در ستون سیوم حاصیل شید و سیرانجام     حاصل
 و 1د )جیداول  شامتياز وزني کل مجموعه تحت بررسي محاسبه 

ورود چوب )مرحلیییه رترتيیییب دومیییين مرحلیییه چیییابیییدين (.2
 (21)(IFE) با تشکيل ماتريا ارزيابي عوامل داخلي (20)(اطالعات

در  انجیام پیذيرفت.   (22)(EFE) و ماتريا ارزيابي عوامل خارجي
با در نظر داشتن ممموريت سازمان،  سومين مرحله، مرحله تطبيق

های کليدی( و عوامل اصلي ها و ضهفعوامل اصلي داخلي )اوت
بیا اسیتفاده از ابیزاری     راهبیردی ها و تهديدهای فرصتخارجي )

و مییاتريا داخلییي و  (23)(SWOT) همچییون مییاتريا سییوات
هیايي شناسیايي   راهبردتا  شدبا هم تطبيق داده  (24)(IE)خارجي 
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زمان و متناسب با آن عوامل باشند شوند که در راستای رسالت سا
با اسیتفاده از   گيریتصميم منظور(. در مرحله چهارم، به3)جدول 

هیای  ، گزينیه (25)(QSPM)کمیي   راهبردیريزی ماتريا برنامه
های عيني مختلف استراتژی شاسايي شده در مرحله ابل با شيوه

و بدون اعمال نظر شخصي مورد تحليل، تطبيق و اضیاوت ایرار   
ثير سیاير عوامیل داخلیي و    مدر ايین جیدول تی    (5. )جدول گرفت

 (26)بيني و نمره جیذابيت خارجي محيط بر راهبرد پيشنهادی پي 
( تیا چهیار )جیذابيت يیا     هر راهبرد در بازه يک )حیداال جیذابيت  

د. در پايان از جمع نمرات جذابيت مربوط به شپذيری( اعطا امکان
 د.شمحاسبه  (27)نمره جذابيت کلدر ستون مربوط،  راهبردهر 

 

 هایافته

و  راهبردد با توجه به چارچوب تدوين شکه اشاره طوریهمان
 ای ییهافزاررمیمندی از نجلسه و مذاکرات با گروه خبرگان و بهره

 : ماتریس ارزیابي عوامل خارجي(1)جدول 
 عوامل خارجي

 نمره رتبه ضریب
 هافرصت

 6/0 4 15/0 للي از توسهه حفاظت خشکي و درياالمهای مالي در سطح ملي و بينحمايت

 45/0 3 15/0 های جانوری  گياهي در خشکي و دريا تدوين استانداردها برای حفاظت کمي و کيفي گونه

 3/0 3 10/0 برای توسهه پايدار در منطقه  های نوفناوریگيری از مکان بهرها

 15/0 3 05/0 دريايي  -منطقه حفاظت شده به پار  ملي یبندی منطقه به منظور توسهه حفاظت و ارتقازون

 15/0 3 05/0 دنماظت شده زيستي در منطقه حفتوسهه ستاد و مديريت بحران همراه با ارزيابي و مديريت ريسک محيط

 نمره رتبه ضریب تهدیدها

 15/0 1 15/0 های توسهه نفتي و صنهتي در منطقه گستردگي فهاليت

 15/0 1 15/0 (ICZM)عدم براراری نظام مديريت يکهارچه ساحلي 

 10/0 1 10/0 مجاز در منطقه برداران )شکارچيان و صيادان( غيروجود بهره

 05/0 1 05/0 المللي بر اثر عدم تطابق با مالزمات جهانيناهميت شمرده شدن در عرصه بيبي

ان( بیه  جويهیا )سیود  عدم آگاهي جامهه از ارزشهای زيستي منطقه و سوء استفاده ااتصادی نهادها و سیازمان 
 منظور توسهه محورهای خود 

05/0 2 1/0 

 20/2 - 1 جمع

 

 
 (: ماتریس ارزیابي عوامل داخلي2) جدول

 عوامل داخلي
 نمره رتبه بضری

 هاقوت

 2/0 4 05/0 مواهيت جغرافيايي منطقه حفاظت شده مند در خليج فارس

 4/0 4 10/0 اندازهای زيبای منطقه و امکان تفرج و گردشگری در منطقهشرايط االيمي و چشم

 6/0 4 15/0 اييهای دريهای مانگرو و مرجانهای گياهي و جانوری با ارزش جهاني حفاظت همچون جنگلوجود گونه

 3/0 3 10/0 گاه زيستکره طبيهيامکان ايجاد ذخيره

 4/0 4 10/0 وجود شرايط مناسب برای رشد آبزيان، پرندگان، پستانداران و گياهان 

 نمره رتبه ضریب هاضعف

 05/0 1 05/0 عدم وجود ابزار حمايتي اانوني دولتي اابل اجرا و استقرار در منطقه 

 05/0 1 05/0 بانان در منطقه حفاظت شده مندطوضهيت نيروی محي

 10/0 1 10/0 ناچيز بودن امکانات و تسهيالت حفاظتي در منطقه حفاظت شده مند

 15/0 1 15/0 های آن های منطقه و جاذبهرساني ارزشها برای اطالعهمکاری ضهيف دولت و سازمان با رسانه

EFE= 20/2  
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 15/0 2 15/0 منطقه  های حفاظتي درپايين بودن و ضهيف بودن مهيار

 40/2 - 1 جمع

 

 
رگان های زير حاصل شد. نتايج حاصل از تيم خبآماری، يافته

هیای  در ارزيابي عوامل خارجي مبين آن است که نياز به حمايیت 
قي ترين فرصت تلبا ارزش 60/0مالي در توسهه حفاظت با وزن 

 شده است و پیا از آن تیدوين اسیتانداردهای حفیاظتي بیا وزن     
های پيشرو منطقیه را بیه   دومين اولويت در بخ  فرصت 45/0

 وخود اختصاص داده است. از سويي گستردگي فهاليتهیای نفیت   
ا بی  10/0گاز و عدم براراری مديريت يکهارچیه سیاحلي بیا وزن    

ه ياز باند که در اين زمينه نترين تهديدهای خارجي منطقهاهميت
تي اسیت. تحليیل   تشخيص اعتبیارات و ارائیه طرحهیای تحقيقیا    

دهنیده آن اسیت کیه وجیود     خبرگان از نقاط اوت منطقیه نشیان  
هییای گيییاهي و جییانوری و ارزشییهای اکولییوژيکي منطقییه گونییه

های دريیايي همچنیان بیا وزن    های حرا و مرجانهمچون جنگل
آيید. نکتیه   حسیاب میي  ترين نقطه اوت منطقه بهارزش با 60/0

 ون مهيارهای حفیاظتي  که موضوع پايين بوداستجالب توجه آن
ش زيست منطقه با ارزکمبود و محدوديت حمايت دولت از محيط

 آيد.شمار ميباالترين ضهف دروني منطقه به 15/0وزني 

 ، برابیر بیا  (EEF)بر اين اساس نمره نهايي عوامل خیارجي،  
ت، در اس 5/2تر از حد است که با عنايت به اين که پايين 20/2

تر است و بر نقاط اوت منطقه غالب مجموع شرايط ضهف منطقه
سیت،  ا 40/2برابر با  (IEF)همچنين اين نمره در عوامل داخلي 

های پي  که اين مبين چيرگي بيشتر تهديدات منطقه بر فرصت
 روی منطقه است.

زيسیتي منطقیه منید بیه     محیيط تحليل نحوه مديريت فهلیي  
امیل  رجي و نمیره نهیايي عو  اينده نمره نهايي عوامل خحاصل برا

 IFE شیود. در ايین میاتريا،   منتهي میي  IEداخلي به ماتريا 
)محیور عمیودی( را    Y محیور  EFEها )محور افقي( و   Xمحور

که مشخص است تالاي اين دو محیور  گونهد. همانشوشامل مي
ست که تهديدات منطقیه  است. اين بدان مهنادر مواهيت تدافهي 

 در نتيجیه و  هف منطقه تسلط بيشتری خواهنید يافیت  ضبر نقاط 
بر طرف ساختن نقاط ضهف و افیزاي   منظور بايد راهبردی بهمي

 يافت.دست کارايي نقاط اوت 

 
 زیستي منطقه )ماتریس داخلي خارجي(: موقعيت کنوني مدیریت محيط(3)جدول 

 نمره نهایي عوامل داخلي

 

                          
 

 تهاجمي

 

 محافظه کارانه    

 

 رقابتي
 

          تدافعي 

    تدافعي را باید انتخاب کرد . راهبردبر اساس این ماتریس 

 
تدافهي منطقه در حال حاضیر، بیه    راهبردبا توجه به مواهيت 

 با میاتريا  IEماتريا  ،رونظور تدوين راهبردهای اجرايي پيشم
های تیدافهي بیرای   راهبردتا بتوان بهترين شود سوات تطبيق مي
 د.شواستخراج  مديريت منطقه

 نمره نهایي 

 عوامل خارجي 

 

4                  3                     2           1 

IFE= 40/2  
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يم خبرگیان در  شود، نتايج تحليل تی که مشاهده ميگونههمان
محافظیه   راهبیرد  3تهیاجمي،   راهبیرد  4ماتريا سوات شیامل  

 (4شده است )جدول تدافهي  راهبرد 3راابتي و  راهبرد 5کارانه، 
، با توجیه بیه   WTهای راهبردکه در اين حين با توجه به اولويت 

تدافهي تجزيه و تحليل کمي صیورت   راهبردهای سه گانه محيط
شیود،  که در میاتريا سیوات مالحظیه میي    گونهپذيرد. همانمي

گيیری از  هیا بیا بهیره   اهبردردر هر يک از  کهتالش بر آن است 

ها را بیه حیداال   ها و تهديید يا فرصت، ضهف ،بهترين نقاط اوت
 رساند.

ريزی راهبیردی کمیي، راهبردهیای مختلیف     در فرايند برنامه
شود، ذکر ايین  بررسي ارار گرفته و بهترين آنها انتخاب مي مورد

های راهبردی، لزوماً مورد تمييد که بهترين تصميمنکته مهم است
گيرنییدگان نيسییت؛ حتییي ممکیین اسییت بییا ايیین  همییه تصییميم

های شیديدی صیورت پیذيرد. امیا بیه هیر       گيری مخالفتتصميم
ايیید صییورت در اسییتفاده از چییارچوب جییامع تییدوين راهبییرد، ب  

ي را یهای منطقيکهارچگي در اضاوت شهودی و تجزيه و تحليل
 : ماتریس سوات(4)جدول 

 نقاط قوت
 مواهيت جغرافيايي منطقه حفاظت شده مند در خليج فارس 
 دشگری اندازهای زيبای منطقه و امکان تفرج و گرشرايط االيمي و چشم

 در منطقه 
 حفاظیت، همچیون   های گياهي و جانوری بیا ارزش جهیاني   وجود گونه

 های درياييهای مانگرو و مرجانجنگل
 گاه زيستکره طبيهيامکان ايجاد ذخيره 
  ياهانگوجود شرايط مناسب برای رشد آبزيان، پرندگان، پستانداران و 

 نقاط ضعف
 ر منطقهعدم وجود ابزار حمايتي اانوني دولتي اابل اجرا و استقرار د 
 ت شده مندبانان در منطقه حفاظوضهيت نيروی محيط 
 ندناچيز بودن امکانات و تسهيالت حفاظتي در منطقه حفاظت شده م 
 رساني ارزشیهای  ها برای اطالعهمکاری ضهيف دولت و سازمان با رسانه

 های آنمنطقه و جاذبه
 پايين بودن و ضهيف بودن مهيارهای حفاظتي در منطقه 

 راهبردهاي تهاجمي
منظیور  يي منید بیه  دريیا  -تبديل منطقه حفاظت شده مند به پار  ملي .1

 افزاي  توسهه منطقه

 های گردشگری در منطقهافزاي  فرصت .2
 ريزی راهبردی ريسک محيط زيستي در منطقهتدوين برنامه .3
 تجهيز زيرساختهای منطقه به منظور حفاظت .4

 راهبردهاي محافظه کارانه
 های حفاظتي در منطقه ارتقای مهيارها و شاخص .1
 يالت مالي و فيزيکي و انسانيگيری از امکانات و تسهبهره .2
 های نو در منطقهاستفاده از فناوری .3

 راهبردهاي رقابتي
 يهيگاه زيستکره طبدر منطقه با ايجاد ذخيرهتوسهه راهبرد حفاظت  .1

 های اانوني در توسهه نفتاعمال فشار و محدوديت .2

 تهيه سند مديريت يکهارچه منطقه .3

 حفاظت از منطقهاعمال و اجرای يک در هزار صنايع به منظور  .4

 منظور حفاظتمشارکت جستن از افراد و جوامع محلي به .5

 راهبردهاي تدافعي
 ايجاد جاذبه برای نيروهای محيط باني .1
رهیای  منظیور ارتقیای مهيا  ت گسترده با مراکز علمي و پژوهشي بهکمشار .2

 حفاظت 
وانه المللي به پشیت استفاده از رويکردهای حفاظتي همگام با مهيارهای بين .3

 ملي  -اجرايي دولتي اوی

 
 ودر نظر داشت؛ بدين مهنا که در عیين حیال کیه از تجزيیه     

های علمي و کمیي بیرای شناسیايي و انتخیاب راهبردهیا      تحليل
گو و وهای شهودی، مباحثه و گفتشود بايد از اضاوتاستفاده مي

يیز  انید، ن شنود آرای افراد، که در اين تحقيق خبرگان منطقه بوده
 ود.مند ببهره

با توجه به مراحیل مختلیف ارائیه شیده در بیاال بیه منظیور        
 از ايیین، در ايیین بخیی  نتییايج حاصییل راهبییردیريییزی برنامییه
گيییرد. ريییزی کمییي مییورد تجزيییه و تحليییل اییرار مییي  برنامییه

مشییخص اسییت، در جییدول   (5)کییه در جییدول طییوریهمییان
ثير ساير عوامل داخلیي و  مريزی کمي راهبردی تالش شد تبرنامه
 جي محیيط تحیت بررسیي بیر راهبردهیای محیيط منتخیب       خار

)راابتي( محاسبه شود. بدين منظور ضمن فهرست کردن تمیامي  
يا بازدارنیده   ،کنندهد اثر تقويتشعوامل داخلي و خارجي کوش  

بیا حیروف    (4)در جیدول شیماره   با عنوان نمره جذب )هر عامل 
AS   ر مشخص شده است( در انتخاب راهبرد اجرايي میدنظر ایرا

امتيازدهي شید.   4تا  1ثيرات با نمرات طبيهي مگيرد. ميزان اين ت
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در وزن هر عامیل )برگرفتیه    (AS) با ضرب امتيازات نمره جذب
 TASيییا  ،(، نمییره جییذابيت کییلEFEو  IFEشییده از جییداول 

 ،د. در ادامه از جمع نمیرات جیذابيت کیل هیر راهبیرد     شه بمحاس
اخلي و خیارجي تهيیين   از منظر عوامل د راهبرداولويت اجرای هر 

 شد. 
 

 هااستراتژي 

 ؛بانيايجاد جاذبه برای نيروهای محيط .1
ی مشارکت گسترده با مراکز علمي و پژوهشي به منظور ارتقا .2

 های حفاظت؛مهيار

 الملليرويکردهای حفاظتي همگام با مهيارهای بيناستفاده از  .3
 .ملي -به پشتوانه اوی اجرايي دولتي

 

 گيري بحث و نتيجه

هیای میديريتي در   ريیزی بشر از تدوين و اجرای برنامههدف 
زيست کنترل شرايط محيطي به نحیو اابیل ابیول    عرصه محيط

تر زندگي کند؛ اما در طوالني میدت  است تا بتواند به نحو مطلوب
 های مديريتي نيازمند تحليلي راهبردی است.اين برنامه

 وهیییکه بيان شد، اين مطالهه با هدف تحليل نحطوریهمان

 ریزي راهبرد کمي(: ماتریس برنامه5جدول )

 عوامل اصلي
 وزن

 استراتژي سوم استراتژي دوم استراتژي اول

 AS TAS AS TAS AS TAS هافرصت
 والمللي از توسهه حفاظیت خشیکي   های مالي در سطح ملي و بينحمايت
 دريايي

15/0 4 6/0 4 6/0 4 60/0 

 هي درگيا های جانوریمي و کيفي گونهتدوين استانداردها برای حفاظت ک
 خشکي و دريا 

15/0 3 45/0 3 45/0 4 60/0 

 30/0 3 2/0 2 3/0 3 10/0 قه های نوين برای توسهه پايدار در منطفناوریگيری از امکان بهره

ه به منطقه حفاظت شد یمنظور توسهه حفاظت و ارتقابندی منطقه بهزون
 دريايي  -پار  ملي

05/0 4 2/0 4 2/0 2 10/0 

توسیهه سیتاد و مییديريت بحیران همیراه بییا ارزيیابي و میديريت ريسییک       
 زيستي در منطقه حفاظت شده مندمحيط

05/0 4 2/0 4 2/0 3 15/0 

       ضریب تهدیدها

 30/0 2 3/0 2 15/0 1 15/0 های توسهه نفتي و صنهتي در منطقه گستردگي فهاليت

 15/0 1 15/0 2 3/0 3 45/0 (ICZM)ساحلي عدم براراری نظام مديريت يکهارچه 

 20/0 2 1/0 1 10/0 1 10/0 وجود بهره برداران )شکارچيان و صيادان( غير مجاز در منطقه 

 الزماتالمللي بر اثر عدم تطابق با ماهميت شمرده شدن در عرصه بينبي
 جهاني

05/0 2 10/0 2 1/0 2 10/0 

ادی قیه و سیوء اسیتفاده ااتصی    عدم آگاهي جامهه از ارزشهای زيستي منط
 منظور توسهه محورهای خود جويان( بهها )سودنهادها و سازمان

05/0 2 10/0 2 1/0 2 10/0 

       ضریب هاقوت

 20/0 4 6/0 4 20/0 4 05/0 مواهيت جغرافيايي منطقه حفاظت شده مند در خليج فارس

گری و گردشی  اندازهای زيبای منطقه و امکان تفرجشرايط االيمي و چشم
 در منطقه

10/0 3 30/0 4 4/0 4 40/0 

هیای گيیاهي و جیانوری بیا ارزش جهیاني حفاظیت همچیون        وجود گونه
 های درياييهای مانگرو و مرجانجنگل

15/0 4 60/0 4 60/0 4 60/0 

 40/0 4 40/0 4 40/0 4 10/0 گاه زيستکره طبيهيامکان ايجاد ذخيره

 40/0 4 4/0 4 40/0 4 10/0 ياهان ان، پرندگان، پستانداران و گوجود شرايط مناسب برای رشد آبزي

       ضریب ضعف ها

 15/0 3 05/0 1 05/0 1 05/0  منطقه عدم وجود ابزار حمايتي اانوني دولتي اابل اجرا و استقرار در
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 10/0 2 05/0 1 05/0 1 05/0 بانان در منطقه حفاظت شده مندوضهيت نيروی محيط

 20/0 2 10/0 1 10/0 1 10/0 دمکانات و تسهيالت حفاظتي در منطقه حفاظت شده منناچيز بودن ا

رسیاني ارزشیهای   ها برای اطالعهمکاری ضهيف دولت و سازمان با رسانه
 های آن منطقه و جاذبه

15/0 1 15/0 1 15/0 2 30/0 

 45/0 3 15/0 1 15/0 1 15/0 های حفاظتي در منطقه پايين بودن و ضهيف بودن مهيار

   05/6 45/5 75/4 1 جمع  

  شودراهبرد سوم انتخاب ميبنابراين . 
 

منظور ارائه منطقه حفاظت شده مند بهزيستي مديريت محيط
 هیا و ایوت مديريتي مبتني بر عوامل داخلیي )  بهترين راهبردهای

هیا و تهديیدات( بیا تکيیه بیر      ها( و عوامل خارجي )فرصتضهف
ن ايین بیي   ی سوات به انجیام رسیيد. در  ريزی راهبردروش برنامه

هیای  هیای افیراد و سیازمان   ملحوظ داشتن تجیارب و توانمنیدی  
نظر دمارائه راهبردهای توسهه منطقه  گيری ومرتبط برای تصميم

عنیوان میدير   همیين منظیور در ايین بخی  بیه     هارار گرفیت. بی  
م يیل تیي  زيستي بايد بدانيم که چگونه با تکيه بر نتايج تحلمحيط
ر بی گانه تهيين شیده را   20هر يک از عومل  نمره جذب ناخبرگ

را  دراهبرو بهترين  کردهراهبردهای سه گانه حاصل شده تحليل 
 .کنيمتهيين 
هیا،  هیا، ضیهف  گانیه تهيیين شیده )ایوت     4به نقاط  توجهبا 
گانیه  هیای استحصیال شیده سیه    راهبردها و تهديیدها( و  فرصت

هیای میالي   حمايیت  منیدی از که نيیاز بیه بهیره   شودمشاهده مي
عنیوان فرصیت، دارای   منظیور توسیهه حفاظیت در منطقیه بیه     به

ت ؛ ايین موضیوع اهميی   اسیت  راهبردباالترين جذابيت در هر سه 
رسیاند.  توجه گروه خبرگان را بیه موضیوع توسیهه حفاظیت میي     

هیای  تدوين اسیتانداردها بیرای حفاظیت کمیي و کيفیي گونیه      »
ين بيشتر 15/0با وزن عنوان يک فرصت نيز به «گياهي جانوری

 ون دردهد. در نگاه کیالن بید  جذابيت را در جايگاه دوم نشان مي
 راهبیرد دن کیر دار اولويیت  منظیور بیه نظر گرفتن نمرات خروجي 

و  توان به اين نتيجه رسيد که موضوع توسهه حفاظتمطلوب مي
ن نظر کارشناسیا که مدمهيارهای حفاظت از مهمترين نکاتي است

 ارار گرفته است. و خبرگان منطقه
ريیزی  تدافهي، در میاتريا برنامیه   راهبردبر پايه انتخاب اين 

ايجاد جاذبه  -الف راهبرد:)سوات( به ترتيب سه رويکرد  راهبردی
مشارکت گسترده با مراکز علمیي   -، ببانيبرای نيروهای محيط

 اسیتفاده از  -پی مهيارهای حفاظیت،  و پژوهشي به منظور ارتقا
المللیي بیه پشیتوانه    تي همگام با مهيارهای بينرويکردهای حفاظ

هییای مییاتريا عنییوان ورودیملییي، بییه -اییوی اجرايییي دولتییي
 دند.شز اهميت يکمي حا راهبردیريزی برنامه

ده، از بين سه راهبرد ارائیه شی  شود همانگونه که مالحظه مي
ی راهبرد اسیتفاده از رويکردهیای حفیاظتي همگیام بیا مهيارهیا      

و  ده اسیت کیر باالترين نمره را کسیب   05/6ره المللي با نمبين
 45/5راهبرد مشارکت جستن با مراکز علمي و پژوهشي با نمره 

 در رتبه دوم اهميت ارار گرفته است.
 ،اساس اولويت و ارزش اهميیت، راهبیرد سیوم   ترتيب بربدين

ی يارهیا تي همگام با مهيهني راهبرد استفاده از رويکردهای حفاظ
ين لي با کسب باالترم -وانه اوی اجرايي دولتيبه پشت الملليبين

 ريیزی راهبییردی عنیوان اولیين اولويیت برنامیه    بیه  05/6امتيیاز  
 بنیابراين ؛ ای مهم برای ايین منطقیه میدنظر ایرار گرفیت     توسهه

نسیبت بیه ايجیاد     بايید منطقه پي  از هیر اایدامي میي    مديريت
سیي  ريیزی اسا قه برنامههای توسهه رويکرد حفاظت در منطزمينه

نطقیه  خبرگیان در م  ديیدگاه نتايج ذيل از تحليل  نمايد. در ضمن
 حاصل شد:

 هیییهای پي  روی منطقه همچنان اين منطقبا وجود تهديد  

 کیه از  اسیت بکر و زيبیا   هایمنظرههای زيستي و گونه يزحا
 .شودطبيهي ياد مي گاهآن به ذخيره

    تعلی بیه با وجود راابت شديد و تخريب فراوان ايین منطقیه 
 های کالن نفتیي، های نفتي و استخراج سرمايهاحداث سايت

 .کندنمي توجه و حمايت الزم از منابع طبيهي موجوددولت 
 ن ييید آ مهای مردمان و جوامع محلیي و بیه ت  از جمله نگراني

از  خیارج  و رويیه بي هایتوسهه از نگراني بر منطقه خبرگان نظر
هدام آن موجبات انکه عدم توجه به  استتوسهه پايدار منطقه 

 رو خواهد داشت.و تخريب منطقه را در آينده نزديک پي 

 

 پيشنهادها
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فاظت های انجام گرفته، به منظور توسهه حبا توجه به تحليل
خصیوص در منیاطق   زيست از منطقه حفاظت شده منید، ب محيط

 : شودساحلي آن موارد زير پيشنهاد مي
 های میالي در  مايتاستفاده از حداکثر توان به منظور جذب ح

 .دريايي و خشکي حفاظت توسهه برای الملليبين و ملي سطح

   هیای حفیاظتي در منطقیه    مطالهه و پیژوه  در زمينیه مهيار
 .ساحلي مشابه در جهان و اجرای اين مهيارها در منطقه

 بندی منطقه بیرای شناسیايي  منظور زونريزی برنامه بهطرح 
حفاظت شیده بیه    منطقه یمناطق حساس اکولوژيک و ارتقا

 .دريايي -پار  ملي

 رويکردهیای حفیاظتي بیرای     هیای نیو  یفنیاور گيری از بهره
 .توسهه پايدار در منطقه

 زيستي مردمان محلي، دستگاهها وهای محيطافزاي  آگاهي 
نفیع در منطقیه همچیون وزارت راه و ترابیری،     نهادهای ذی

ن داراسوزارت نفت، وزارت صنايع، نيروهای انتظامي و سهاه پا
 يداحبان صنايع خصوصي در منطقه که زواو ... و همچنين ص

و در حقيقیت  و پساب صنايع خود را به آبهیای ايین منطقیه    
 ريزند.فارس ميخليج

    زيسیت تدوين طرح و انجام اادامات عملیي حفاظیت محیيط 
  .های منطقهدريايي در منطقه با همکاری کشور

 هیای  ی از آلودگياگيری دورههای پاي  و اندازهاجرای طرح
هیای زيسیتي در   جمهيت شاخص محيط و سنج  سالمت و

  .منطقه

   زيسیتي در  انجام مطالهات ارزيابي و مديريت ريسیک محیيط
منطقه حفاظت شیده منید و خلیيج فیارس و تشیکيل سیتاد       

 ديريت بحران.م

 زيسیت  های مديريت بهداشت، ايمني و محیيط استقرار سامانه
(MS -HSE)(28) در منطقه.  

 اراری نظیام میديريت يکهارچیه سیاحلي     بر(ICZM)(29)  در
  .سواحل منطقه حفاظت شده مند

  ت ايجاد تسیهيال  يبای منطقه وهای زمنظرهمهرفي طبيهت و
تفییرج و گردشییگری در منطقییه بییرای هموطنییان و   بییرای 

 .خارجي جهانگردان
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 سپاسگزاري

اني دانند تا کمیال تشیکر و ایدرد   نويسندگان بر خود الزم مي
 واتو مشارکت مديرکل محترم خود را به پاس تالش، همکاری 

و  است همکیاری  بديهي .نمايندمهندس دلشب ابراز آاای استان 
هیه  اعتالی نتايج حاصل از ايین مطال  موجب نگي اين عزيزهماه

 ده است.ش
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