دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

بهار  1398صفحات 1-15

فصلنامهی علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی

*مسعود

جاللی1

زهرا تقی
شهاب

زاده2

شفیعی3

ارزیابی قابلیتهای اکولوژیکی تاالب هامون جهت توسعه فعالیتهای بومگردی با استفاده از مدل
 SWOTو AHP
تاریخ دریافت1393/06/06 :

تاریخ پذیرش1394/02/08 :

چکیده
تاالبها بومسازگانهای بينظيری هستند كه ویژگيهای بومشناختي منحصربهفردی دارند .تاالبها با دارا بودن
طيف گستردهای از كاركردها دارای ارزشهای بومشناختي ویژه نيز ميباشند .تاالب بينالمللي هامون یكي از
تاالبهای مهم دنيا محسوب ميشود و از لحاظ اكولوژیكي و بومشناختي جزء تاالبهای منحصربهفرد كشور
ميباشد .هدف پژوهش حاضر نيز ارزیابي توانمندیهای اكولوژیكي و زیستمحيطي تاالب هامون جهت انجام
فعاليتهای بومگردی ميباشد .روش پژوهش توصيفي–تحليلي و پيمایشي است كه برای تجزیهوتحليل دادهها از
مدل  SWOTو  AHPاستفاده شده است .نتایج پژوهش با استفاده از مدل  SWOTنشان ميدهد مهمترین نقطه قوت
تاالب هامون توانهای بالقوه اكولوژیكي و زیستمحيطي در زمان پرآبي با امتياز وزني  0/7656و در مقابل مهمترین
نقطه ضعف ،ضعف مدیریتهای بحران در زمان خشكسالي و كمآبي با امتياز وزني  0/8500است .همچنين مهم
ترین فرصت تاالب هامون ثبت بهعنوان هفتمين تاالب آب شيرین مناطق بياباني جهان با امتياز وزني  0/9965و
مهمترین تهدید كه تاالب هامون با آن مواجه است خشكساليهای شدید و مداوم در منطقه با امتياز وزني 0/988
ميباشد .نتایج پژوهش آستانه آسيبپذیری تاالب هامون را با توجه به نقاط ضعف و تهدیدات باال ارزیابي نموده
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راهبردی ارائه ميدهد.
کلید واژهها :اكولوژیكي ،بومگردی ،مدل استراتژیک سوات ،تحليلي سلسله مراتبي ،تاالب هامون.
مقدمه
امروزه بومگردی 4در نواحي طبيعي سراسر جهان به یک فعاليت مهم اقتصادی تبدیل شده ،بومگردی برای
گردشگران فرصتي پدید آورده است تا بتوانند نمادهای طبيعي و فرهنگي را تجربه كنند و اهميت حفظ تنوع زیستي
و فرهنگهای محلي را دریابند ،در عين حال این فعاليت برای حفظ محيطزیست درآمدزا و برای مردم روستا و
كساني كه در نواحي دور افتاده زندگي ميكنند ،منفعت اقتصادی در پي دارد ( .)Drama & Moore, 2008: 10ترویج
فرهنگ محيطزیست و تسهيل در اعمال تمهيدات مربوط به آن ،درآمدزایي ،ایجاد فرصتهای شغلي و ارتقاء
ارزشهای معنوی و فرهنگي جامعه ميزبان از جمله رهآوردهای مثبت این نوع گردشگری تلقي ميشود (Tavallaee,

 .)2006: 113بومگردی با اهداف ماهوی آن یعني حفاظت از محيطزیست ،التزام به توسعه جوامع محلي و احترام به
ویژگيهای فرهنگي جوامع ميزبان از جمله گزینههای برنامهریزی است كه دارای بيشترین سازگاری با مفهوم توسعه
پایدار است و حتي ميتوان گفت كه بيشترین سازگاری را با نظامهای سياسي دارد .تعيين توان اكولوژیک گامي موثر
در جهت ارزیابي توان زیستمحيطي و آمایش سرزمين ميباشد ) .)Rezvani et al., 2018: 2یكي از مكانهای مورد
توجه بومگردها تاالبها 5ميباشد .تاالبها ،شاهكار خلقت ،گنجينه طبيعت و زیستگاه بسياری از گونههای جانوری
و گياهان آبزی به شمار ميآیند كه نقش بسيار زیادی در جذب گردشگر دارند (Ranjbar & Mohammadi, 2011:

 .)1با وجود این پتانسيلهای ارزشمند اقتصادی ،طبيعي ،علمي و تفریحي ،حفاظت و مراقبت از آنها از اهميت
ویژهای برخوردار است ،بنابر آنچه در كنوانسيون رامسر تصویب شده است ميباید فعاليتهایي مانند
طرحهای یكپارچه مدیریت تاالب برای حفاظت و توسعه این مناطق اجرا شود (Mafi Gholami & Yar Ali, 2009:

 30 .)44درصد گونههای جانوری و گياهي جهان در تاالبها زندگي ميكنند و یا به آنها وابستهاند و از این طریق
در تامين نيازهای بشری نقش اساسي دارند .تاالب به عنوان یک منبع طبيعي دارای خواص بسياری در كره خاكي
هستند كه از جمله این خواص ميتوان به اهداف اكوتوریسمي یا بومگردی آن همچون قایق سواری ،ماهيگيری،
شكار ،مشاهده پرندگان و گلها و گياهان ،فيلمبرداری ،انجام مسابقات شنا ،نقاشي و الهام برای نویسندگان اشاره
كرد ( .)Davis & Clarion, 2010: 17بررسي وضعيت هر تاالب خاص بستگي به اهدافي دارد كه شاخصها
مشخص ميكنند ( .)Lysand and Kifar, 2002: 66در حال حاضر  147كشور جهان  1459تاالب به مساحت 125
ميليون هكتار در اختيار كنوانسيون رامسر گذاشتهاند تا امكان بررسي ،مدیریت و حفاظت از تاالبها در سراسر
4- Ecotourism
5- weatland
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توپوگرافي آن دارای تاالبهای فراوان و منحصربهفرد ميباشد .در ایران  250تاالب با مساحت  2/5ميليون هكتار
وجود دارد كه از بين آنها  22تاالب با مساحت  1/4ميليون هكتار دركنوانسيون رامسر بهعنوان تاالبهای بينالمللي
ثبت شدهاند و اهميت جهاني دارند ( .)Behrouzi Rad, 2008: 30برقراری توازن مطلوب بين قابليت تفرجگاهي یک
جاذبه طبيعي و ميزان استفاده بازدیدكنندگان از آنها امری بسيار مهم محسوب ميگردد (Tabrizi & Zahedi

 .)Kalaki, 2018: 208در بين محدودههای دارای توان باالی بومگردی در كشور همانطور كه ذكر شد تاالبها
دارای قابليتهای فراوان ميباشند كه تحليل و ارزیابي قابليتهای مزبور به گونه علمي ،همراه با رعایت مسائل
زیستمحيطي ،ضرورت دنيای امروزی است .بنابراین ،ارزیابي شرایط اكولوژیكي و توان تاالبها و بهتبع آن
برنامهریزی برای توسعه بومگردی در این پهنههای آبي الزم و ضروری ميباشد كه با برنامهریزیهای صحيح ميتوان
به حفاظت از منابع زیستي و اكولوژی دست پيدا كرد و به این مناطق ارزش اقتصادی بخشيد و ذینفعان محلي را به
حفظ بيشتر محيط طبيعي ترغيب و تشویق كرد بهطوری كه باعث كاهش تهدیدات تنوع زیستي و باعث پایداری
این اكوسيستمها شود به عبارت دیگر بهرهبرداری بهينه و اصولي از منابع طبيعي سرزمين و ساماندهي كاربری اراضي
بر اساس توان طبيعي (اكولوژیكي) آن ،نقش مهمي در مدیریت محيط ،جلوگيری از تخریب محيطزیست در راستای
توسعه پایدار دارد ) .)Fazelnya and Hedayati, 2010: 146در این راستا مطالعات زیادی صورت گرفته كه از
جمله Green (1994) :ارزش اكولوژیكي تاالب های ساحلي رودخانه دانوب را مورد بررسي قرار داده استPierce .
) ،(1995ارزشهای غير مصرفي مربوط به حفاظت از تاالبها را در انگلستان برآورد كرده استDrama and .

) Moore (2008در كتاب سه جلدی خود به بررسي توسعه بومگردی در مناطق مختلف پرداخته و تاثيرات محيطي،
اقتصادی و اجتماعي آن را از جنبههای مختلف بررسي كردهاند .در ایران نيز مطالعاتي در جنبههای مختلف تاالبها
به عمل آمده و نقش آنها بخصوص از جنبههای زیستمحيطي و گردشگری بررسي شده است بهطوری كه
) Majnounian (1998به بررسي تاالبها و طبقهبندی تاالبها Tavallaee (2006) ،به بررسي بومگردی در استان
گلستان Behroozi Rad (2008) ،در كتاب خود به معرفي و بررسي ارزشهای مختلف تاالبهای ایرانNouri et al ،
) (2007در كتاب تاالب هامون حيات سيستان به بررسي اهميت تاالب هامون در سيستانMahmoudi et al ،

) (2010به بررسي ارزشهای تفرجگاهي تاالب انزلي Nouri and Mehdi Nasab (2010) ،به بررسي قابليتهای
گردشگری دریاچه گهر Fazelnya and Hedayati (2010) ،به بررسي قابليتهای گردشگری تاالب زریوار و
) Rashidi et al (2010به ارزیابي ارزشهای اكولوژیكي جنگلهای اطراف تاالب زریبار پرداختهاند .هدف پژوهش
حاضر نيز ارزیابي شرایط اكولوژیكي تاالب هامون جهت برنامهریزی بومگردی با یک نگرش سيستمي ميباشد.
برای ارزیابي مجموعه عوامل داخلي (نقاط قوت و ضعف) و مجموعه عوامل خارجي (فرصتها و تهدیدات) از
تلفيق مدل استراتژیكي 6و مدل سلسله مراتبي 7استفاده شده است كه در نهایت به ارائه راهبردهای مدیریتي جهت
6- SWOT
7- AHP
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پرداخته شده است.
معرفي منطقه مورد مطالعه
تاالبها بومسازگان بينظيری هستند كه ویژگيهای بومشناختي منحصربهفردی دارند .تاالب بينالمللي هامون یكي
از تاالبهای مهم دنيا و بزرگترین دریاچه آب شيرین در سراسر فالت ایران محسوب ميشود كه با مساحتي حدود
 5700كيلومتر مربع و دامنه عمقي  1تا  5متر در ناحيه كویری و بياباني شرق كشور ،در منطقه سيستان و در محدوده
 60درجه و  39دقيقه تا  61درجه و  35دقيقه طول شرقي و  31درجه و  15دقيقه تا  31درجه و  32دقيقه عرض
شمالي واقع گردیده است (شكل .)1

شکل  :1موقعیت جغرافیایی تاالب هامون
Figure 1: Geographic location of Hamoon Wetland

این دریاچه از سه بخش به نامهای هامون پوزك در شمالشرقي ،هامون صابری در شمال و هامون هيرمند در غرب
و جنوبغربي سيستان تشكيل شده است .بخش وسيعي از هامون پوزك و قسمت عمده هامون صابری در خاك
افغانستان و مابقي هامونها در خاك ایران قرار دارد .سطح هر یک از هامونها بسته به ميزان آب ورودی ،فصول پر
بارش ،خشكساليها و ترساليها تفاوت داشته و تابعي از آب جریان یافته در رودخانه هيرمند ،خروجي پشت سدها
و رودخانههای فصلي دیگر ميباشد .اغلب در سالهای پرآبي و در فصل بهار بعد از بروز سيالب رودخانه هيرمند و
انشعابات آن ،سه هامون به هم متصل شده و به شكل یک نعل اسب دیده ميشوند (.)Nouri et al., 2007: 34
تاالب هامون پناهگاه بسياری از گونههای نادر و در خطر انقراض ميباشد ( )Piry, 2010: 57كه با داشتن
چشماندازهای متنوع طبيعي ،تاریخي و مصنوعي از جمله كوه خواجه و دیگر آثار باستاني و فراهم نمودن امكانات
تفرجگاهي همچون قایقراني ،شكار پرندگان ،صيد ماهي از ارزش توریستي و اكوتوریستي قابل توجهي برخوردار
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كننده بوده و به تبع آن در زندگي اقتصادی اجتماعي مردم منطقه تأثير بسيار بگذارد (.)Nouri et al., 2007: 34
منطقه حفاظت شده هامون بهدليل قرار گرفتن در مركز مناطق كویری و نيمه كویری كشورهای ایران و افغانستان،
تنها مأمن زیست پرندگان مهاجر در این خطه محسوب ميشود و به همين دليل از بعد ملي و بينالمللي قابل توجه
بوده و توسط سازمان بينالمللي حفاظت و حمایت از پرندگان  IBA8بهعنوان زیستگاه با اهميت پرندگان معرفي شده
است .اكوسيستم 9هامون در زمان پرآبي منحصربهفرد است ،آب شيرین ،زمينهای باتالقي ،پخش آب حاصل از
طغيان رودخانهها ،نيزارها و تنوع زیستي باال از جلبکها گرفته تا حشرات و ماهيان باعث شده تا این منطقه مأوای
صدها هزار پرنده بهخصوص پرندگان آبزی و كنار آبزی باشد اما جمعيت آنها رابطه مستقيمي با ميزان آب و
پوشش گياهي موجود در دریاچه دارد ( .)Ibidبه عبارتي تاالبها ویژگيهای بومشناختي منحصربهفردی دارند.
) Adamos and Stokewell (1983با بررسي دقيق منابع علمي 75 ،ویژگي برای تاالبها ذكر كردهاند (Majnonian,

 .)1998: 170البته تمام این ویژگي ها الزاما در یک تاالب وجود ندارد و هر تاالبي بخشي از خصوصيات را دارا
ميباشد؛ كه در شكل ( )2به بررسي تعدادی از فواید تاالب هامون پرداخته شده است.

شکل  :2فواید و ارزشهای تاالب هامون

((Noori et al., 2007: 38

)Figure 2: Benefits and Values of Hamoon Wetland (Noori et al., 2007: 38

دادهها و روشها
روش تحقيق در این پژوهش توصيفي-تحليلي و پيمایشي است كه جهت جمعآوری دادهها و اطالعات مورد نياز از
بررسيهای اسنادی ،كتابخانهای و پيمایش مطالعات ميداني استفاده شده است ،در این پژوهش بهمنظور ارزیابي
شرایط اكولوژیكي و زیستشناختي از دو مدل كاربردی استفاده شده است تا ضمن دستيابي به نتایج ،دید همه جانبه
نگر و ضریب اطمينان باال نسبت به وضعيت اكولوژیكي سرزمين حاصل شود؛ بنابراین جهت ارزیابي ابتدا با
8- Important Bird Area
9- Ecosystem
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ضعف ،11فرصتها 12و تهدیدات 13تهيه شده و سپس برای وزندهي و امتيازگذاری عوامل از متد سلسله مراتبي
 AHPاستفاده شده است .وزنها بر اساس روابط ریاضي از مجموعه دوبهدویي عوامل بهدست آمد و سپس امتياز
وزني هر معيار محاسبه شد و در نهایت با استفاده از مدل  SWOTبه ارائه راهبردهای استراتژی جهت توسعه
فعاليتهای بومگردی در منطقه پرداخته شده است .مدل تحليل سلسله مراتبي ،ابزاری است كه بهطور گسترده در
تصميمگيری چند معياره استفاده شده و نخستين بار توسط ساعتي 14مطرح شده است ( .)Saaty, 1980: 32این روش
كه بهسرعت جای خود را در علوم مختلف باز نمود ،یكي از بهترین و دقيقترین روشهای رتبهبندی و تصميمگيری
بر اساس چندین شاخص ميباشد .از سوی دیگر این روش بهگونهای طراحي شده است كه بهوسيله آن ميتوان
مسائل بزرگ و پيچيده را به مسائل كوچکتر تقسيم كرد و امكان سادهتر كردن مسئله را فراهم آورد (Akbari and

 .)Mohammad Zahedi, 2008: 194رویكرد مدل استراتژی این است كه راهبرد اثربخش باید قوتها و فرصتهای
سيستم را به حداكثر ،ضعفها و تهدیدها را به حداقل برساند .این منطق اگر درست بهكار گرفته شود نتایج بسيار
خوبي برای انتخاب و طراحي یک راهبرد اثربخش خواهد داشت ( .)Taghizadeh et al., 2011: 244برنامههای
راهبردی یكي از راههای مهم حمایتي برای تصميمگيری و استفادههای مشترك در تحليل عوامل داخلي و خارجي
محيط بهشمار ميآید كه با تعریف نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدهای سيستم ميتواند راهبردهایي بسازد
).(Yuksel & Dagdviren, 2007: 365
ماتریس

SWOT

نقاط قوت

()S

نقاط ضعف

()W

فرصتها ()O

استراتژیهای SO

استراتژیهای WO

تهدیدها ()T

استراتژیهای ST

استراتژیهای WT

شکل  :3ماتریس استراتژی

(Yagfuri et al., 2011: 5( Swot

)Figure 3: Swot strategy matrix (Yagfuri et al., 2011: 5

 تجزیهوتحليل مدل استراتژیک SWOT 15و فرآیند سلسله مراتبي  AHPاز توانمندیهای اكولوژیكي تاالب هامونجهت توسعه فعاليتهای بومگردی عوامل داخلي و خارجي در پنج مرحله با استفاده از ماتریس ارزیابي محيط
خارجي و داخلي  SWOTو فرآیند سلسه مراتبي  AHPمورد بررسي قرار گرفته است.
10- Strengths
11- Weaknesses
12- Tpportunities
13- Thrats
14- Saaty
15- Strategic
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مدل  SWOTمجموعه عوامل داخلي و خارجي موثر شناسایي و بهصورت ليستي از مجموعه نقاط قوت

10

و

7

ارزیابی قابلیتهای اکولوژیکی تاالب هامون جهت توسعه فعالیتهای بوم گردی با استفاده از مدل ...

در ماتریس مربوطه پرداخته شده است این عوامل از طریق پرسشنامه باز توسط  17نفر از كارشناسان مربوطه تعيين
گردیده است و سپس بعد از بازبيني نتایج مجموعه عوامل داخلي و خارجي تعيين گردیده است .پرسشنامهای دیگر
توسط  38نفر از كارشناسان و صاحبنظران در منطقه مورد مطالعه جهت امتيازدهي به عوامل طراحي شده است.
بنابر یافتههای حاصل از پرسشنامههای پژوهش در این ماتریس تعداد عوامل داخلي  19عامل تعيين شده است كه از
این تعداد  10عامل مربوط به قوتها و  9عامل نقاط ضعف را شامل ميگردد (جدول  .)1همچنين تعداد عوامل
خارجي  15عامل است كه از این تعداد  7عامل فرصتها و  8عامل از تهدیدات شناسایي شدهاند (جدول .)2
گام دوم :در این مرحله با استفاده از نظرات  38نفر از كارشناسان و صاحبنظران گردشگری در منطقه به عوامل
تعيين شده و با توجه به ميزان تأثيرگذاری هر یک از عوامل رتبهبندی صورت گرفته و به عوامل رتبهای بين  1تا 5
داده شده است .در اینجا الزم به ذكر است كه منظور از رتبه  1یعني كمترین تاثير گذاری عوامل در منطقه و رتبه 5
بهعنوان بيشترین سطح تاثيرعوامل ميباشد.
جدول  -1اساس سطحبندی و رتبهبندی عوامل داخلی و خارجی در منطقه
Table 1: The basis of ranking and ranking of internal and external factors in the region

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

5

4

3

2

1

گام سوم :با استفاده از فرآیند سلسه مراتبي  AHPو وارد كردن رتبه در نرمافزار و مقایسه زوجي عوامل داخلي و
خارجي وزن هر یک از عوامل مورد نظر بهدست آمده است.
گام چهارم :در این مرحله مجموع امتياز نهایي با ضرب مقادیر بهدست ميآید .سپس همه امتيازهای وزني عوامل
خارجي و داخلي جداگانه جمع شده تا مجموع امتياز نهایي عوامل خارجي و داخلي بهدست آید .بنابر یافتههای
پژوهش مجموع امتياز نهایي عوامل داخلي  7/31بهدست آمده است (جدول  )2و مجموع امتياز نهایي عوامل
خارجي در ماتریس ارزیابي  7/42بهدست آمده است (جدول .)3
گام پنجم :با استفاده از ماتریس  SWOTراهبردهای استراتژی در چهار مرحله ارائه شده است (جدول .)5
قابل ذكر است كه جمع وزن عوامل داخلي  2و امتياز وزني آنها  7 /31بوده است.
با توجه به نتایج حاصل از جداول فوق مهمترین قوتهایي كه تاالب هامون در زمينه بومگردی و اكولوژیكي دارد
عبارتند از :وجود توانهای بالقوه اكولوژیكي و زیستمحيطي طبيعي در دوره پرآبي با امتياز وزني  0/7656بهعنوان
اولين نقطه قوت شناخته شده است .نزدیكي تاالب هامون بهعنوان یک جاذبه طبيعي در كنار جاذبههای فرهنگي و
تاریخي بهعنوان دومين نقطه قوت با امتياز وزني  0/7036و سومين نقطه قوت عبارتند از محيطي آرام برای انجام
فعاليتهای بومگردی در تاالب هامون با امتياز وزني  0/4419ميباشد .همينطور مهمترین نقاط ضعف عبارتند از:
ضعف مدیریتهای بحران در زمان خشكسالي و كمآبي با امتياز وزني  0/85بهعنوان اولين نقطه ضعف و عدم
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وزني  0/7064و عدم كفایت امكانات رفاهي و نامناسب بودن زیرساختهای كالبدی با امتياز  0/4302بهعنوان
سومين نقطه ضعف ارزیابي شده است (جدول  .)2مهمترین فرصتهایي كه تاالب هامون در راستای اكولوژیكي و
برمگردی ميتواند از آن بهرهمند گردد عبارتند از :ثبت بهعنوان هفتمين تاالب آب شيرین مناطق بياباني جهان با
امتياز وزني  ، 0/9965ایجاد اشتغال برای افراد بومي و محلي در زمان پرآبي با امتياز وزني 0/8511و وجود اكوسيستم
منحصرد به فرد با وجود گونههای گياهي ،جانوری منحصربهفرد با امتياز وزني  0/6624ميباشد .همچنين با توجه
به ارزیابيهای صورت گرفته در منطقه مهمترین تهدیدات موجود در تاالب هامون عبارتند از :خشكساليهای شدید
و مداوم در منطقه با امتياز وزني  ،0/988ضعف برنامهریزی در مقابله با بحرانهای محيطي با امتياز وزني  0/7644و
تراكم و كم شدن گونههای گياهي و جانوری بر اثر خشكساليها با امتياز وزني  0/596ميباشد جدول ()3؛ بنابراین
با مقایسه مجموعه امتياز عوامل داخلي ( )7/31و عوامل خارجي ( )7/53كه قوتهای سيستم  ،3/72ضعفها ،3/59
فرصتها  3/75و تهدیدات  3/78مي باشد تقریبا امتياز این عوامل با هم برابر ارزیابي شده است ميزان تهدیدات
سيستم باالتر از همه مي باشد كه نشان دهنده این است كه وضعيت سيستم در حال تهدید ميباشد .لذا در یک
جمعبندی و تحليل ميتوان گفت آستانه آسيبپذیری تاالب در حد باال ارزیابي شده است و نيازمند بازنگری و ارایه
سياستهای مناسب برای كاستن از ضعفها و تهدیدات با استفاده از قوتها و فرصتها ميباشد؛ بنابراین جهت
توسعه فعاليتهای بومگردی باید ابتدا نقاط ضعف و تهدیدات را كاهش داد.
جدول  -2ارزیابی مجموعه عوامل داخلی )IFAS(16شرایط اکولوژیکی تاالب هامون
Table 2- Internal factors analysis summary (IFAS) ecological conditions of Hamoon wetland
S

قوت

S1

وجود توانهای بالقوه اكولوژیكي و زیستمحيطي طبيعي در زمان پرآبي

0/1914

S2

نزدیكي به جاذبههای فرهنگي و تاریخي

0/1759

4

S3

محيطي آرام برای انجام فعاليتهای بومگردی

0/1473

3

0/4419

S4

نزدیكي نسبي به مراكز سكونتگاهي

0/1141

3

0/3423

S5

وجود  27نوع گونهی گياهي در زمان تر سالي كه مصارف دارویي علوفهای و بيابانزدایي دارند

0/0863

4

0/3452

S6

تنوع گونههای جانوری همچون ماهيها ،پرندگان مهاجر و وجود  43گونه پستاندار و خزندگان متنوع

0/0787

5

0/3935

S7

تعدیل كننده آبوهوای منطقه

0/0640

4

0/256

S8

تامين كننده علوفه دام و ایجاد اشتغال برای ساكنان بومي

0/0576

3

0/1728

S9

باال بودن توان تحقيقاتي ،علمي و آموزشي بهعنوان آزمایشگاه طبيعي برای محققان

0/0430

3

0/129

S10

منبع آبي برای مصارف كشاورزی ،دامداری و تفریحي

0/0417

4

0/1668

1

---

3/72

جمع*

وزن

AHP

رتبه

امتياز وزني

4

0/7656
0/7036

16- Internal factors analysis summary
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برنامهریزیهای صحيح در زمينه استفاده از توانهای اكولوژیكي و زیستمحيطي جهت توسعه بوم گردی با امتياز

9

ارزیابی قابلیتهای اکولوژیکی تاالب هامون جهت توسعه فعالیتهای بوم گردی با استفاده از مدل ...

Table 2- Continuation Internal factors analysis summary (IFAS) ecological conditions of Hamoon wetland
W

ضعف

W1

ضعف مدیریت بحران در زمان خشكسالي و كم آبي

0/2125

W2

عدم برنامهریزیهای صحيح در زمينه استفاده از توانهای اكولوژیكي و زیستمحيطي جهت توسعه بومگردی

0/1766

4

W3

عدم كفایت امكانات رفاهي و نا مناسب بودن زیرساختهای كالبدی

0/1434

3

0/4302

W4

عدم آموزش نيروهای الزم جهت مقابله با بحرانهای زیستمحيطي و خشكساليها

0/1245

3

0/3735

W5

خشكساليهای پيدرپي و وجود توفانهای شدید در منطقه

0/0977

4

0/3908

W6

كمبود طرحهای الزم و كاربردی برای مهار بيابانزایي در منطقه

0/0840

3

0/252

W7

كم شدن تعداد پرندگان مهاجر بر اثر خشكساليها

0/0625

4

0/2500

W8

وجود توفانهای گردوخاك

0/0583

3

0/1749

W9

نبود دیپلماسي قوی جهت گرفتن حق آبه تاالب هامون از كشور افغانستان

0/0405

4

0/1620

---

3/59

وزن

جمع

AHP

1

رتبه

امتياز وزني

4

0/8500
0/7064

جدول  -3ارزیابی مجموعه عوامل خارجی
)Table 3- Evaluation of external factors (EFAS
O
O1

فرصتها

وزن

رتبه

AHP

امتياز وزني

ایجاد اشتغال برای افراد بومي و محلي در زمان پرآبي

0/2837

3

0/8511

ثبت بهعنوان هفتمين تاالب آب شيرین جهان مناطق بياباني جهان

0/1993

5

0/9965

O3

وجود اكوسيستم منحصربهفرد با وجود گونههای گياهي ،جانوری منحصربهفرد

0/1656

4

0/6624

O4

تامين كننده آب شرب مردم بومي و محلي

0/1276

4

0/5104

O5

رسوب ذرات معلق هوا

0/0990

3

0/297

O6

تالش مسئولين جهت گرفتن حقابه هيرمند از افغانستان

0/0683

3

0/2049

O7

تامين كننده بخشي از آب شهرستان زاهدان

0/0565

4

0/226

1

0

3/75

T

تهدیدات

AHP

رتبه

امتياز وزني

T1

خشكساليهای شدید و مداوم در منطقه

0/2470

4

0/988

T2

ضعف برنامهریزی در مقابله با بحرانهای محيطي

0/1911

4

0/7644

T3

تراكم و كم شدن گونههای گياهي و جانوری بر اثر خشكساليها

0/1490

4

0/596

T4

كاهش مهاجرت پرندگان مهاجر بر اثر خشكساليهای مكرر

0/1217

3

0/3651

T5

عدم شناخت كافي از مسائل زیستمحيطي و بحرانهای موجود در منطقه

0/1017

3

0/3051

T6

تبخير بيش از  5000ميليمتر در دشت سيستان

0/0762

4

0/3048

T7

متعهد نبودن كشور افغانستان در دادن حقابه به ایران

0/0602

4

0/2408

T8

گردوغبارهای شدید و گسترده در منطقه طي  20سال اخير

0/0531

4

0/2124

O2

جمع*

وزن

جمع

1

3/78

17- Internal factors analysis summary
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)Table 4- Strategic Factor Analysis (SFAS
وزن با AHP

رتبهبندی

امتياز وزني

عوامل استراتژیک
S1

وجود توانهای بالقوه اكولوژیكي و زیستمحيطي طبيعي در زمان پرآبي

0/1912

4

0/7648

S2

نزدیكي به جاذبههای فرهنگي و تاریخي

0/1749

4

0/6996

S3

محيطي آرام برای انجام فعاليتهای بومگردی

0/1373

3

0/4119

W1

ضعف مدیریتهای بحران در زمان خشكسالي و كم آبي

0/2125

4

0/8500

W2

عدم برنامهریزیهای صحيح در زمينه استفاده از توانهای اكولوژیكي و زیستمحيطي جهت توسعه بومگردی

0/1766

4

0/7064

W3

عدم كفایت امكانات رفاهي و نامناسب بودن زیرساختهای كالبدی

3

0/4302

O1

ثبت بهعنوان هفتمين تاالب آب شيرین جهان مناطق بياباني جهان

0/1993

5

0/9965

O2

ایجاد اشتغال برای افراد بومي و محلي در زمان پرآبي

0/2836

3

0/8508

O3

وجود اكوسيستم منحصربهفرد با وجود گونههای گياهي ،جانوری منحصربهفرد

0/1656

4

0/6624

T1

خشكساليهای شدید و مداوم در منطقه

0/2471

4

0/9884

T2

ضعف برنامهریزی در مقابله با بحرانهای محيطي

0/1921

4

0/7684

T3

تراكم و كم شدن گونههای گياهي و جانوری براثر خشكساليها

0/1490

4

0/596

0/1434

 دومين راهبردها و استراتژیهابعد از ارزیابي عوامل داخلي و خارجي اكوسيستم تاالب هامون به تدوین راهبردهایي استراتژی ميپردازیم
ماتریس  SWOTشكل ( )3امكان تدوین چهار انتخاب یا راهبرد متفاوت را فراهم ميآورد ،البته در جریان عمل
برخي از راهبردها با یكدیگر همپوشاني داشته و یا بهطور همزمان و هماهنگ با یكدیگر به اجرا در ميآیند
) .)Ebrahimzadeh and Aghasi Zadeh, 2009: 114در واقع بر حسب وضعيت سيستم ،چهار دسته راهبرد را كه از
نظر درجه كنشگری 19متفاوت هستند ميتوان تدوین كرد.
راهبرد رقابتي-تهاجمي ()SO
در این راهبردها تمركز بر حداكثر–حداكثر 20سازی نقاط قوت دروني و فرصتهای بيروني استوار است و هر پدیده
برای بهرهمندی هرچه بيشتر از فرصت های محيط بيروني در تالش است كه از نقاط قوت خود حداكثر بهره را ببرد
و بر این اساس توانمندی و قابليتهایش را با استفاده از این قوتها و فرصتها به حداكثر ممكن برساند كه عبارتند
از:
 ایجاد مدیریت اكولوژیكي منسجم جهت بهرهگيری از توانهای اكولوژیكي منطقه
 بررسي گونههای جدید سازگار با محيط در منطقه
 انجام طرحهای متنوع برای بهرهگيری از جاذبههای طبيعي ،تاریخي و فرهنگي منطقه
18- Strategic factors analysis summary
19- Proactive
20- Maxi- Maxi- Strategy
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ارزیابی قابلیتهای اکولوژیکی تاالب هامون جهت توسعه فعالیتهای بوم گردی با استفاده از مدل ...

 استفاده از گياهان جهت مقابله با بيابانزایي و مصارف دارویي
 بهرهگيری از موقعيت استراتژیكي تاالب هامون در منطقه و انجام رایزنيهای دیپلماتيک جهت گرفتن حقابه
تاالب هامون از كشور افغانستان
 طراحي فعاليتهای متنوع هم چون گردشگری و بومگردی جهت ایجاد فرصتهای شغلي در منطقه
 استفاده از مالچهای بيولوژیكي جهت مهار گردوغبار
راهبردهای اقتضایي یا تنوع ()ST
این راهبرد مبتني بر حداكثر–حداقل 21سازی در تنوعبخشي به نقاط قوت دروني و تهدیدهای بيروني متمركز بوده و
بر پایه بهره گرفتن از قوتهای سيستم برای مقابله با تهدیدات خارجي تدوین ميشود؛ كه عبارتند از:
 برنامهریزی جهت بهرهگيری از توان اكولوژیكي تاالب
 تدوین طرحهای هدفمند جهت مبارزه با خشكسالي و بحرانهای محيطي
 بهرهگيری از سيمای جاذبههای منطقه در كنار جاذبههای اكولوژیكي هم چون كوی خواجه ،شهرسوخته
 توجه به تاثيرات گسترش اكوتوریسم بر شرایط اقتصادی و اجتماعي افراد بومي محلي
 مشاركت دادن افراد بومي محلي در طرحهای حفاظت از سيمای طبيعي تاالب
 ایجاد مراكز تحقيقاتي در كنار تاالب جهت انجام مطالعات پژوهشي و تحقيقاتي
 كاشت درختان و گونههای گياهي سازگار با محيط منطقه جهت جلوگيری از فرسایش و بيابانزدایي
 تدوین برنامههای مدیریت ریسک در شرایط بحراني هم چون خشكسالي های و توفانهای شدید ....
راهبردهای بازنگری یا انطباقي()WO
راهبر انطباقي یا راهبرد حداقل -حداكثر 22تالش دارد تا با كاستن از ضعفها بتواند حداكثر استفاده را از فرصتهای
موجود ببرد یک سازمان ممكن است در محيط خارجي خود متوجه وجود فرصتهایي شود ولي بهواسطه
ضعفهای سازماني خود قادر به بهرهبرداری از آن نباشد .در چنين شرایطي اتخاذ راهبرد انطباقي ميتواند امكان
استفاده از فرصت را فراهم آورد.
 تقویت و تدوین برنامههای مدیریت بحران جهت جلوگيری از تشدید اثرات ناخوشایند
 تهيه طرحهای منسجم بيابانزایي برای جلوگيری از گسترش بيابان در منطقه
 آموزش افراد و نيروهای تحصيل كرده جهت مهار توفانها و بحرانهای زیستمحيطي در منطقه
 باال بردن امكانات زیربنایي و زیرساختهای كالبدی جهت بهرهگيری از توانهای منطقه
21- Maxi- Mini Strategy
22- Mini-Maxi Strategy
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و زابل
 تهيه برنامههای منسجم جهت حفاظت از تاالب هامون بهعنوان هفتمين تاالب بينالمللي مناطق بياباني جهان


راهبردهای تدافعي ( :)WTاین راهبرد بر مبنای حداقل-حداقل سازی با هدف كاهش ضعفها و تهدیدها است
()Golkar, 2005: 54

 ملزم كردن كشور افغانستان جهت دادن حقابه تاالب هامون
 مهار گردوغبارها و بيابانزایي با استفاده از روشهای نوین هم چون مالچ پاشي بيولوژیكي و كاشت درختان و
گونههای سازگار با محيط
 تقویت مدیریتهای بحران در منطقه در زمان خشكسالي ها برای كاهش اثرات زیانبار
 تهيه برنامههای توسعه پایدار جهت بهرهگيری مداوم از توانهای اكولوژیكي و زیستمحيطي در منطقه
 آوردن گونههای جانوری و گياهي سازگار با محيط برای جلوگيری از انقراض و تراكم اكولوژیكي
 تدوین برنامههای كاربردی جهت كم كردن اثرات توفانهای و خشكسالي
نتیجهگیری
یكي از جنبههای بسيار مهم هویت تاالبها ،بومگردی و گردشگری در این مناطق است كه متاسفانه در ایران كمتر
به آن توجه شده است .از جمله برخي مطالعات صورت گرفته در این زمينه عبارتند از ) Mahmoudi et al (2010به
ارزشگذاری تاالب انزلي جهت فعاليتهای گردشگری Nouri and Mehdi Nasab (2010) ،به ارزیابي ویژگيهای
دریاچه گهر و ارائه راهبردهای سيستماتيک در این زمينه جهت توسعه فعاليتهای گردشگری پرداختهاندFazelnya .

) and Hedayati (2010به بررسي قابليتهای گردشگری تاالب زریوار و ) Rashidi et al (2010به ارزیابي
ارزشهای اكولوژیكي جنگلهای اطراف تاالب زریبار جهت توسعه گردشگری پرداختهاند كه در این پژوهش ما نيز
به بررسي و تحليل محيط داخلي و خارجي تاالب هامون جهت توسعه گردشگری ميپردازیم.
بر این اساس تاالب بينالمللي هامون یكي از تالبهای مهم دنيا بهشمار ميرود كه در منطقه كویری و بياباني واقع
شده است و دارای توانمندیهای اكولوژیكي مناسبي جهت انجام فعاليتهای بومگردی ميباشد و به علت وجود
جاذبههای طبيعي ،زیستگاه منحصربهفرد پرندگان مهاجر آبزی و كنار آبزی و هوای سالم دارای پتانسيلهای بالقوهای
از نظر اكولوژیكي برای جذب بومگردان ميباشد اما متاسفانه بر اثر خشكساليهای مكرر و ندادن حقابه هامون از
جانب كشور افغانستان در حال نابودی ميباشد .با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش تاالب هامون هم دارای
توانهای اكولوژیكي و هم جاذبههای فرهنگي و تاریخي ميباشد و از قابليت بسيار باالیي برای جذب گردشگران
مختلف از جمله بوم گردان ماجراجو ،علمي ،آموزشي و سایر گردشگران برخوردار ميباشد .بر اساس ارزیابيهای
حاصله از تلفيق مدلهای  AHPو  SWOTباالترین نقطه قوت در منطقه وجود توانهای بالقوه اكولوژیكي و
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نزدیكي تاالب با امتياز  0/699444و محيطي آرام برای انجام فعاليتهای بومگردی با امتياز  0/41178بهعنوان نقاط
قوت منطقه ميباشند.
و در برابر این نقاط قوت نقاط ضعف وجود دارند كه مهمترین نقاط ضعف عبارتند از ضعف مدیریتهای بحران
در زمان خشكسالي و كمآبي با امتياز  ،0/850128عدم برنامهریزیهای صحيح در زمينه استفاده از توانهای
اكولوژیكي و زیستمحيطي جهت توسعه بومگردی با امتياز  0/706372و عدم كفایت امكانات رفاهي و نامناسب
بودن زیرساختهای كالبدی با امتياز وزني  0/430125بهعنوان مهمترین نقاط ضعف منطقه ميباشد همچنين
مهمترین فرصتهای منطقه عبارتند از ثبت بهعنوان هفتمين تاالب آب شيرین مناطق بياباني جهان با امتياز
 ، 0/996565ایجاد اشتغال برای افراد بومي و محلي درزمان پرآبي  0/850758و وجود اكوسيستم منحصرد به فرد با
وجود گونههای گياهي ،جانوری منحصربهفرد با امتياز  0/66246مهمترین فرصتهای منطقه ميباشند و در مقابل آن
نقاط ضعف قرار دارند كه مهمترین نقاط ضعف عبارتند از خشكساليهای شدید و مداوم در منطقه با امتياز
 0/988272ضعف برنامهریزی در مقابله با بحرانهای محيطي با امتياز وزني  0/768536و تراكم و كم شدن
گونههای گياهي و جانوری بر اثر خشكساليها  0/5956ميباشند جدول (.)SFAS :4
دیگر عوامل خارجي و داخلي در ردههای بعدی قرار گرفته است (جدول  4و  .)3با توجه به ارزیابي صورت گرفته
با مدل  AHPو  SWOTامتياز وزني عوامل داخلي ( )7/32و امتياز وزني عوامل خارجي ( )7/47كه تقریبا با هم
برابر ميباشند و امتياز نهایي قوتها  ،3/72ضعفها  ،3/6فرصتها  3/74و تهدیدات  3/75ميباشد كه در حال
حاضر با توجه به ارزیابي صورت گرفته شرایط تاالب هامون ضعيف ارزیابي شده است؛ بنابراین برای این كار
مهمترین ر اهبردهای ارائه شده جهت رفع نقاط ضعف و تهدیدات و تقویت نقاط قوت و فرصتها در ماتریس
مربوطه ارائه شده است كه بر این اساس با سرمایهگذاریهای الزم در بخش اكوتوریسم و ایجاد سایتهای بومگردی
در مناطق اطراف تاالب و انجام مدیریتهای صحيح در زمان بحران و خشكسالي هم چون مالچ پاشيهای
بيولوژیكي ،آوردن گونههای گياهي و جانوری سازگار با محيط و رایزنيهای دیپلماتيک جهت گرفتن حقابه تاالب
هامون از كشور افغانستان ميتوان به تاالب هامون حيات دوباره بخشيد .در غير این صورت با وجود ارزیابيهای
حاصل شده در این پژوهش تاالب هامون در حال حاضر با وجود وجود ضعفها و تهدیدات موجود قابليت
اكولوژیكي آن روز به روز كمتر ميشود.
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