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چکیده
انجام برنامهریزی و تعیین و اولویتبندی استراتژیهای حفاظتی برای مدیریت مناطق حفاظتشده براساس وضع موجود ،نقش بسیار مهمی
را در موفقیت برنامههای حفاظتی بازی می کند .بدین منظور و برای دستیابی به بهترین استراتژی حفاظتی برای مدیریت پناهگاه حیاتوحش موته
براساس وضعیت فعلی ،ابتدا با استفاده از تکنیک  DPSIRوضعیت فعلی و چالشهای پیش روی این پناهگاه در زمینه حفاظت شناسایی گردیدند
و سپس با استفاده از تکنیک  SWOTضعفها و قوتها ،فرصتها و تهدیدهای این پناهگاه شناسایی و براساس آنها  12استراتژی حفاظتی
پیشنهاد گردید .در مرحله بعد براساس نظرات کارشناسی و با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ،ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام
استراتژیک ( )SPACEو در نهایت ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی ( )QSPMاین  12استراتژی اولویتبندی شدند .نتایج حاصل از این کار
نشان داد که در حال حاضر پناهگاه حیاتوحش موته بیشتر به استراتژی از نوع رقابتی نیاز دارد .استراتژیهای رقابتی که در این مطالعه برای
پناهگاه حیاتوحش موته انتخاب شدند بهترتیب اولویت عبارتند از :درنظر گرفتن زونی برای چرای دام توسط اهالی (با توجه به وسعت باال)،
افزایش گشتزنی برای جلوگیری از شکار غیرمجاز (با توجه به تعداد مناسب محیطبانان و وسیع بودن منطقه) و ایجاد برنامههای گردشگری به
این مناطق برای تغییر دیدگاه و افزایش آگاهی مردم (با توجه به تنوع زیستی و اکوسیستمی باال).
کلمات کلیدی :مناطق حفاظتشده ،برنامهریزی حفاظتی ،ماتریس  ،QSPMماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
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مقدمه
در سالهای اخیر تخریب و نابودی زیستگاهها یکی از مهمترین
دالیل انقراض بسیاری از گونهها بوده است ( Seganو همکاران2016،؛
 Walkerو 2009 ،Kendrick؛  Marvierو همکاران )2004 ،و همواره
ضرورت حفاظت از زیستگاهها بهعنوان موثرترین عامل برای حفاظت
از گونهها مطرح بوده است .در این راستا مناطق حفاظتشده از مهمترین
ابزارها برای حفاظت از تمامیت زیستگاه و تنوع گونهای بهشمار میروند
( Butchartو همکاران2010 ،؛  Coadو همکاران .)2008 ،بهعبارت
دیگر هدف از ایجاد مناطق حفاظت شده حفاظت ،بازسازی و بهسازی
زیستگاهها و گونهها بهمنظور بهرهمندی از ارزشهای علمی ،اقتصادی،
آموزشی ،فرهنگی و تفرجی است ( Geldmannو همکاران .)2013 ،به
همین دلیل در چند دهه اخیر تعداد مناطق حفاظت شده در سراسر
جهان رشد معنیداری داشته ،بهطوریکه این مناطق امروزه بیش از
 12/7درصد از سطح کره زمین را پوشش میدهند ( Geldmannو
همکاران .)2013 ،مناطق حفاظتشده در ایران هم بهلحاظ تعداد و
هم بهلحاظ وسعت بزرگترین منابع طبیعی کشور محسوب میگردند
(ملکحسینی و دشتی .)1395 ،در حال حاضر  284منطقه حفاظت
شده در سراسر ایران وجود دارد که از این بین 38 ،مورد اثر طبیعی
ملی 169 ،مورد منطقه حفاظتشده 46 ،مورد پناهگاه حیاتوحش و
 31مورد پارک ملی میباشند .اما نکته قابل توجه این است که متاسفانه
مناطق حفاظتشده ایران مثل مناطق حفاظتشده در سایر نقاط جهان
امروزه با چالشها و تهدیدهای گوناگونی ازجمله شکار ،چرای دام،
تغییر کاربری ،جادهسازی ،اکتشاف و بهرهبرداری از معادن ،و تغییر
اقلیم مواجه هستند (ملکحسینی و دشتی .)1395 ،از اینرو مدیریت
صحیح مناطق حفاظتشده و انتخاب راهبردهای حفاظتی مناسب برای
این مناطق ،بسیار حائز اهمیت است .اولین و مهمترین گام در انتخاب
راهبردهای حفاظتی مناسب ،آگاهی باال از شرایط و وضعیت موجود
مناطق حفاظت شده است .امروزه روشهای مختلفی برای دستیابی
به وضعیت موجود بهوجود آمده است که از آنها میتوان بهروش
 DPSIRاشاره کرد ( .)1999،EEAروش  DPSIRنخستین بار در سال
 ،1999توسط سازمان همکاریهای اقتصادی اتحادیه اروپا بهمنظور
بررسی و مقایسه وضعیت محیط زیست کشورهای عضو این سازمان
بهوجود آمد .این روش ازجمله روشهای فرآیند محوری است که برای
شناخت وضع موجود و پی بردن به خالها و معظالت موجود بسیار
مناسب است ( Atkinsو همکاران .)2011 ،با استفاده از این چهارچوب
میتوان عالوه بر ساختاردهی به اطالعات ،به تعیین ارتباطات مهم و
دستیابی به درک همه جانبه از مشکالت محیطزیستی و در نهایت به
راهکارهای عملی و مدیریتی محیطزیستی دست یافت ( Nessو همکاران،
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 :2010لعبت و همکاران .)1394 ،بعد از شناخت خالها و معظالت
موجود ،نیاز به تدوین استراتژیهای حفاظتی متناسب با وضعیت فعلی
مناطق حفاظت شده ،بهمنظور رفع و جلوگیری از معضالت پیش روی
این مناطق است .از معروفترین و پرکاربردترین روشها برای تدوین
استراتژیهای مناسب میتوان به تحلیل سوات ( )SWOTاشاره کرد
(1998 ،Mintzberg؛  Nikolauو  .)2010 ،Evangelinosدر اینروش،
با درنظرگرفتن عوامل درونی یعنی قوتها و ضعفها و عوامل بیرونی
یعنی فرصتها و تهدیدها ،بهدنبال دستیابی به استراتژیهایی هستیم
که نقاط قوت و فرصت را تقویت و نقاط ضعف و تهدیدها را کاهش
دهد ( Houbenو همکاران .)1999 ،اما نکته حائز اهمیت این است
که تحلیل سوات فقط قادر است استراتژیها را به ما معرفی کند و
قادر به اولویتبندی آنها نیست .به همین جهت برای رفع این مشکل
معموالً تحلیل سوات را بههمراه تکنیکهای دیگر بهکار میبرند .از
جمله پرکاربردترین تکنیکهایی که بهمنظور اولویتبندی استراتژیها
بههمراه سوات بهکار میروند ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
( Radder( )SPACEو  )1998 ،Louwو ماتریس برنامهریزی استراتژیک
کمی ( )QSPMهستند ( .)1986 ،Davidتاکنون مطالعات زیادی برای
دستیابی و اولویتبندی استراتژیها با استفاده از روش سوات انجام شده
است .بهعنوان مثال  )2008( Bakerبرای ارزیابی طرح توسعه اکوتوریسم
در تاالب سانگوبای از تحلیل سوات استفاده کرد و به این نتیجه رسید
که قوتها و فرصتهای تاالب نسبت به ضعفها و تهدیدهای آن برای
توسعه اکوتوریسم برتری دارد Nikolaou .و  )2010( Evangelionsبه
منظور دستیابی به راهبردهایی برای مدیریت محیطزیستی بهتر صنایع
معدنی در یونان از تحلیل سوات استفاده کردند و راهبردهایی را در این
راستا براساس اولویت معرفی نمودند .ساالری و ارجمندی ( )1389با
استفاده از تحلیل سوات به بررسی وضعیت فعلی و شناسایی ضعفها،
قوتها ،فرصتها و تهدیدهای گسترش طبیعتگردی در پارک ملی کویر
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این پارک ملی پتانسیل باالیی برای
گسترش طبیعتگردی دارد .پاداش و همکاران ( )1389بهمنظور ارائه
برنامه راهبردی محیط زیستی برای منطقه حفاظتشده مند بوشهر
از تحلیل سوات استفاده کردند و براساس اولویت سه راهبرد پیشنهاد
کردند .هاشمی ( )1389در مطالعهای با هدف بررسی نقش اکوتوریسم
در توسعه پایدار روستایی با استفاده از تحلیل سوات ،راهبردهایی را
متناسب با ظرفیت اکوتوریسم منطقه ارائه داد .احمدی و همکاران
( )1390بهمنظور کاهش تعارضات بین انسان و گرگ در استان
همدان ،با استفاده از تحلیل سوات به تدوین یک برنامه مدیریت
استراتژیک پرداختند .جعفری و اراززاده ( )1391بهمنظور ارائه
راهبردهای مدیریتی برای حفاظت و مدیریت بهینه تاالب انزلی از
تحلیل سوات بهره جستند .پناهگاه حیاتوحش موته ازجمله
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مناطق حفاظت شده در استان اصفهان است که امروزه با چالشهای
زیادی ازجمله وجود معادن ،جادهها ،و چرای دام مواجه است و نیاز
به برنامهریزی مناسب جهت بهبود شرایط حفاظتی در آن بهشدت
احساس میشود .از اینرو هدف از این مطالعه بررسی و پیشنهاد
بهترین و اولویت دارترین استراتژی حفاظتی با توجه به شرایط فعلی،
برای پناهگاه حیات وحش موته با استفاده از تکنیکهای ،DPSIR
 ،SWOTماتریس  SPACEو ماتریس  QSPMاست.

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

منطقه حفاظتشده در استان اصفهان است .از مهمترین تهدیدات این
منطقه عالوه بر وجود سکونتگاههای شهری و روستایی و معدنکاری
در داخل منطقه ،میتوان به قرارداشتن این منطقه تحت شبکه جادهها
و چرای دام در آن اشاره کرد.

مواد و روشها
منطقه مطالعه :پناهگاه حیات وحش موته تحت مدیریت اداره
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان میباشد .این منطقه در
شمالغرب استان اصفهان و در مرز مشترک دو استان اصفهان و
مرکزی قرار گرفته است ،بهنحویکه بخش شمالی آن در استان
مرکزی و بخش جنوبی آن در استان اصفهان جای دارد .سیمای
پناهگاه حیات وحش موته شامل کوهستانها ،تپه ماهورها ،دشتهای
وسیع و شورهزارهایی با گیاهان شورپسند هستند .اقلیم آن با توجه
به سیستم طبقهبندی اقلیمی آمبرژه خشک و نیمهخشک ارزیابی شده
است و متوسط درجه حرارت این منطقه  13/4و متوسط بارندگی
سالیانه آن  208میلیمتر است .این منطقه دارای مساحتی برابر 205
هکتار است و حداکثر ارتفاع آن  2900متر و حداقل ارتفاع آن 1423
متر است .از نظر زمین شناسی پناهگاه حیات وحش موته در مجاورت
زون زاگرس واقع شده است .این زون بسیار فعال و دارای کانیهای
فلزی طال و مس و کانیهای غیرفلزی و سنگهای تزیینی میباشد.
همین امر باعث شده است که در پناهگاه حیاتوحش موته بهرهبرداری
از معادن به یکی از فعالیتهای قابل توجه تبدیل شود .این منطقه
دارای تنوع گونهای بسیار باالیی است .بهعبارت دیگه این منطقه دارای
 478گونه گیاهی 88 ،گونه پرنده 27،گونه پستاندار 26 ،گونه خزنده،
 17گونه دوزیست و  3گونه ماهی قنات است .وجود گونههای آهو،
کل و بز و قوچ و میش از ویژگیهای بارز این منطقه است .این منطقه
ازجمله معدود مناطق حفاظتشده در ایران است که دارای طرح جامع
و تفضیلی است ،ضمن اینکه زونبندی نیز برای این منطقه صورت
گرفته است .عمدهترین کاربریهای این منطقه عبارتند از :اراضی مرتعی
( 93/2درصد) ،اراضی زراعی ( 1/6درصد) ،مناطق مسکونی ( 0/3درصد)،
رخنمون سنگی ( 3/9درصد) و معادن ( 1درصد) .همچنین این منطقه
بهشدت تحت تاثیر جادهها قرار دارد .از مهمترین جادهها در این منطقه
میتوان به جاده گلپایگان به سه راه موته و میمه به دلیجان اشاره
کرد .این پناهگاه به خاطر تنوع زیستی و غیرزیستی باال و همچنین
تهدیدات پیش رو یکی از مهمترین و در عین حال آسیبپذیرترین

شکل  :1موقعیت جغرافیایی پناهگاه حیات وحش موته در استانهای
اصفهان (شاهینشهر) و مرکزی (دلیجان)

شناخت وضع موجود :در این مطالعه برای بررسی وضعیت
فعلی پناهگاه حیاتوحش موته و در نتیجه آگاهی از مسائل و مشکالت
آن ،از روش  DPSIRاستفاده شد .در این روش  5فاکتور در نظر گرفته
میشود که عبارتند از ( Driving Forceعوامل ایجاد تغییر در محیط
زیست)( Pressure ،فشارهای وارده بر محیط زیست)( State ،وضعیت
محیطزیست در بخشهای مختلف)( Impact ،نتایج حاصل از تغییر
وضعیت مولفههای محیط زیست) و ( Responseپاسخها و واکنشهای
جامعه ،دولت و نهادهای تصمیمگیر و برنامهریز به تغییرات زیست
محیطی) .بدین منظور در ابتدا مرور منابع جامعی راجع به پناهگاه
حیات وحش موته انجام گرفت که از مهمترین منابع مورد استفاده در
این راستا طرح جامع موته بود که به جمعآوری داده مناسب و کافی
منجر شد .پس از جمعآوری داده کافی ،با توجه به اینکه هدف مطالعه
تدوین استراتژیهای حفاظتی است ،تنها برای مولفه تنوعزیستی مدل
 DPSIRبهکار گرفته شد.
تدوین استراتژیها :در این مرحله در ابتدا به شناسایی عوامل
درونی (ضعفها و قوتها) و عوامل بیرونی (فرصتها و تهدیدها) در
رابطه با وضعیت حفاظتی پناهگاه حیات وحش موته براساس بررسی
وضعیت موجود صورت گرفته در مرحله قبل ،مرور منابع و پرسشگری
از کارشناسان پرداخته شد .درنهایت  5فرصت 5 ،تهدید 7 ،قوت و 12
ضعف شناسایی شدند .در ادامه با توجه به ضعفها و قوتها و فرصتها
و تهدیدهای شناسایی شده در مرحله قبل 12 ،استراتژی حفاظتی بر
اساس نظرات کارشناسی تدوین گردید .این استراتژیها بهطورکلی به
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 4دسته تقسیم میگردند (شکل  )2که در این مطالعه  3استراتژی از
هر دسته تدوین گشت.

یا خارجی دارای قوت است -6 .در نهایت با استفاده از ماتریس ارزیابی
موقعیت و اقدام استراتژیک و براساس نمرات نهایی بهدست آمده مشخص
گردید که کدام نوع از استراتژیهای  4گانه در حال حاضر بیشتر
مورد نیاز است.
اولویتبندی استراتژیها :در این مرحله با استفاده از ماتریس

شکل  :2استراتژیهای مطرح در مدل SWOT

پس از مشخص شدن استراتژیها در مرحله قبل ،در این مرحله
با استفاده از ماتریسهای ارزیابی عوامل داخلی ( ،)IFEMماتریس
ارزیابی عوامل خارجی ( ،)EFEMو ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام
استراتژیک ( )SPACEمشخص گردید که در حال حاضر پناهگاه حیات
وحش موته بیشتر به چه نوع استراتژی از استراتژیهای  4گانه نیاز
دارد .بدینمنظور بهترتیب مراحل زیر انجام شدند -1 :عوامل داخلی
(قوتها و ضعفها) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) شناسایی
شده ،در جداول جداگانهای مرتب گردیدند -2 .به این عوامل براساس
نظرات کارشناسی ضریبی بین ( 0اهمیت ندارد) تا ( 1بسیار اهمیت
دارد) داده شد .ضریب داده شده به هر عامل بیانگر اهمیت و تاثیر
نسبی آن عامل در رسیدن یا نرسیدن به هدفی است که برای آن تحلیل
سوات انجام گرفته است .به عواملی که دارای بیشترین اثر در این
رابطه هستند چه مثبت و چه منفی ،ضریب بیشتری تعلق میگیرد.
مجموع این ضرایب باید  1باشد -3 .به هر یک از این عوامل براساس
نظرات کارشناسی نمره  1تا  4تعلق گرفت .این نمره در واقع مربوط
به وضع موجود است ،بهعنوان مثال اگر قوتی امتیاز  4بگیرد بدین
معناست که سازمان بهطور بهینه از این قوت بهره میبرد و بالعکس.
 -4برای تعیین نمره نهایی هر عامل ،ضریب و نمره هر عامل در هم
ضرب گردیدند -5 .مجموع نمرات نهایی عوامل داخلی و خارجی محاسبه
گردید .جمع نمره نهایی بین  1تا  4خواهد بود و میانگین آن  2/5در
نظر گرفته میشود .اگر نمره نهایی کمتر از  2/5باشد بدین معنی است
که سازمان از نظر عوامل داخلی یا خارجی دچار ضعف است و اگر
بیشتر از  2/5باشد بدینمعنی است که سازمان از لحاظ عوامل داخلی
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برنامهریزی استراتژیک کمی ( )QSPMاستراتژیهای مشخص شده
در مرحله قبل اولویتبندی گردیدند .ضمنا درنهایت بهمنظور
مشخص شدن اولویت سایر استراتژیهای تدوین شده نیز ،از این
ماتریس استفاده گردید .بهمنظور استفاده از این ماتریس ابتدا تمام
عوامل داخلی و خارجی و ضرایب داده شده به آنها در مرحله قبل،
بهصورت ستونی مرتب گردید و سپس به هر عامل ،امتیاز جذابیت
( )Attractiveness Scoreمتناسب با استراتژی موردنظر داده شد .در
تعیین امتیاز جذابیت باید به این سوال پاسخ داد که آیا این عامل در
انتخاب استراتژی مورد نظر دخیل است یا آیا استراتژی مورد نظر
این عامل را تحت تاثیر قرار میدهد یا خیر؟ امتیازهای جذابیت به
این صورت میباشند که امتیازهای  ،3 ،2 ،1و  4بهترتیب بهمعنای
عدم جذابیت ،تا حدودی جذاب ،در حد قابل قبول جذاب و بسیار
جذاب هستند .در مرحله بعد امتیاز جذابیت کل ( Total Attractiveness
 )Scoreکه برابر است با حاصلضرب امتیاز جذابیت هر عامل در ضریب
مربوط به آن ،محاسبه گردید و در نهایت حاصل جمع امتیاز جذابیت
کل برای هر استراتژی محاسبه و براساس آن استراتژیها اولویتبندی
گردیدند.

نتایج
جدول  1نتایج حاصل از استفاده از تکنیک  DPSIRرا نشان
میدهد .بر این اساس چون هدف این پژوهش ،تدوین استراتژیهای
حفاظتی بود ،در نتیجه فقط پارامتر تنوع زیستی در این مطالعه مد
نظر قرار گرفت .بررسیها نشان دهنده وجود  4نیروی محرک اصلی
برای تاثیرگذاری بر پارامتر تنوع زیستی بود .جدول  2عوامل درونی و
بیرونی شناسایی شده در رابطه با پناهگاه حیات وحش موته و وضعیت
حفاظتی آن را نمایش میدهد که براساس آن  5فرصت 5 ،تهدید7 ،
قوت و  12ضعف در این راستا وجود دارد .در جدول  3دوازده استراتژی
حفاظتی تدوین شده براساس وضع موجود و عوامل درونی و بیرونی
به نمایش گذاشته شده است .براساس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
(جدول  )4و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (جدول  )5مجموع نمره
نهایی برای عوامل داخلی برابر با  2/56و برای عوامل خارجی برابر با
 1/7بهدست آمد که براساس این نمرات و با استفاده از ماتریس ارزیابی
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جدول  :1نتایج بهدست آمده از تکنیک DPSIR

پاراسنجه

عوامل ایجاد تغییر در
محیط زیست

شبکه جادهها

فشارهای وارده بر
محیط زیست

وضعیت محیطزیست
در بخشهای مختلف

نتایج حاصل از تغییر وضعیت
مولفههای محیط زیست

افزایش عبور و مرور از این منطقه

کاهش سطح زیستگاه
ایجاد آلودگی صوتی

کاهش اندازه جمعیت حیات
وحش

افزایش میزان دسترسی
قطعه قطعه کردن زیستگاه
تردد ماشینهای سنگین مربوط به معدن
سر و صدای مربوط به انفجارات و حفاری

تنوع زیستی

اشغال فضایی از پناهگاه حیات وحش

وجود معادن متعدد

افزایش میزان شکار
کاهش بکر بودن منطقه
افزایش تصادفات جادهای حیات وحش
افزایش آلودگی صوتی
کاهش بکر بودن منطقه
کاهش سطح زیستگاه

انتشار و رهاسازی باطلههای سمی
حاصل از معدنکاوی
رهاسازی معادن رو باز پس از اتمام کار و
تجمع آب در آن در اثر بارندگی و مصرف
توسط حیات وحش

رشد دامداری بین اهالی و نبود
و عدم اعمال قوانین بازدارنده

قطعه قطعه شدن جمعیتهای حیات وحش

چرای دامها در زیستگاههای آهو

افزایش مسمومیت و مرگ حیات وحش

انتقال بیماری دامها به آهو
افزایش فشار بر منابع غذایی آهو

کاهش تنوع ژنتیکی

پاسخها و واکنشها به
تغییرات زیستمحیطی

شکایت متخصصین و
دوستداران محیط زیست

قرار گرفتن برخی گونهها در
لیستهای IUCN
کاهش اندازه جمعیت حیات
وحش
ایجاد قوانین موردی و
بازدارنده
قرار گرفتن برخی گونهها در
لیستهای IUCN

بیماری و مرگ آهو

ایجاد زون بندی

جدول  :2عوامل درونی و بیرونی شناسایی شده در رابطه با پناهگاه حیات وحش موته و وضعیت حفاظتی آن
عوامل درونی و بیرونی
O1
O2
O3
O4
O5
T1
T2
T3
T4
T5
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12

توصیف
وجود سازمانهای حمایتگر بینالمللی مثل
وجود NGOهای متعدد محیط زیستی
وجود امکانات مناسب برای تبلیغات و افزایش آگاهی مردم راجع به گونهها و مناطق حفاظت شده مثل تلویزیون ،اینترنت و...
وجود دستورالعملهای متعدد برای نحوه مدیریت مناطق حفاظت شده
افزایش افراد تحصیل کرده در زمینه محیط زیست
ضعف و عدم پایبندی به قوانین داخلی
دیدگاه نادرست مردم (بهطورکلی) راجع به حیات وحش و اهمیت آنها
روی آوردن اکثر اهالی اطراف به چرای دامهایشان در منطقه
افزایش شهر و مناطق مسکونی در اطراف منطقه
تمایل زیاد به معدنکاری و شکار در این منطقه
تنوع چشمانداز (کوهستان ،تپه ماهور ،دشتهای وسیع و ) ...
برخورداری از تنوع زیستی باال
وسعت باال
وجود زونبندی
ساخت آبشخورهای متعدد توسط سازمان
وجود محیطبان و ایستگاههای محیطبانی متعدد در منطقه
وجود طرح جامع و تفصیلی مربوط به این منطقه
فقر از لحاظ منابع آّب سطحی و زیرزمینی
وضعیت نامطلوب فعلی مراتع
قرار گرفتن بین مرز دو استان
قدرت کم سازمان محیط زیست در ایران
وجود نیروهای قدیمی و گاها غیرمتخصص در سازمان
عدم اطالعرسانی و معرفی کافی سازمان راجع به مناطق حفاظت شده
غنا از لحاظ کانیهای فلزی و غیرفلزی و سنگهای تزیینی
وجود معادن متعدد
وجود شبکه جادهها در این منطقه
وجود شهر و روستا در داخل منطقه
عدم استفاده و مشارکتدهی مردمان محلی در امر حفاظت توسط سازمان
روی آوردن اکثر اهالی به دامپروری و دامداری
IUCN
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قدیریان و همکاران

تعیین و اولویتبندی استراتژیهای حفاظتی برای پناهگاه حیاتوحش موته براساس وضعیت موجود....

موقعیت و اقدام استراتژیک مشخص گردید که در حال حاضر پناهگاه
حیاتوحش موته با توجه به شرایط موجود بیشتر نیاز به استراتژیهای
حفاظتی از نوع رقابتی دارد (شکل  .)3در نهایت نتایج حاصل از
اولویتبندی استراتژیهای رقابتی با استفاده از ماتریس برنامهریزی
استراتژیک کمی (جدول  )6نشان داد که استراتژی  ST1یعنی درنظر
گرفتن زونی برای چرای دام توسط اهالی (با توجه به وسعت باال)،
استراتژی  ST2یعنی افزایش گشتزنی برای جلوگیری از شکار غیرمجاز

(با توجه به تعداد مناسب محیطبانان و وسیع بودن منطقه) و استراتژی
 ST3یعنی ایجاد برنامههای گردشگری به این مناطق برای تغییر
دیدگاه و افزایش آگاهی مردم (با توجه به تنوع زیستی و اکوسیستمی
باال) ،بهترتیب با مجموع امتیاز جذابیت کل  ،2/48 ،3/09و  2/43از
بیشترین اولویت برخوردار هستند .همچنین با استفاده از ماتریس
برنامهریزی استراتژیک کمی سایر استراتژیها نیز اولویتبندی شدند
که ترتیب اولویت آنها در جدول  7به نمایش گذاشته شده است.

جدول  :3استراتژیهای حفاظتی تدوین شده براساس وضع موجود و عوامل درونی و بیرونی
قوتها
با توجه به تنوع باالی منطقه ،جلب توجه سازمانهای بینالمللی مربوطه مثل  IUCNو
 WWFبرای هم کمک مالی و هم کمک علمی و تجربه ای برای مدیریت مناطق
با توجه به تنوع اکوسیستمی و گونه ای ،استفاده از رسانهها برای معرفی منطقه و
اهمیت حفاظت آن
با توجه به وجود طرح جامع در این منطقه ،استفاده از افراد تحصیل کرده برای بهبود و
بهکارگیری دقیق این گونه طرحها

SO1

فرصتها

SO2

SO3

با توجه به وسعت باالی منطقه و وجود زونبندی ،اختصاص دادن مکانهایی خاص
برای چرای دام توسط اهالی
با توجه به تعداد مناسب محیطبانان و وسیع بودن منطقه ،افزایش گشت زنی برای
جلوگیری از شکار غیرمجاز
با توجه به تنوع زیستی و اکوسیستمی باال ،ایجاد برنامههای گردشگری دراین مناطق
برای تغییر دیدگاه و افزایش آگاهی مردم

ST1

تهدیدها

ضعفها

ST2

ST3

WO1

استفاده و کمکگیری از  NGOهای متعدد موجود برای رفع قدرت کم
بازدارندگی سازمان در برابر سایر ارگانها

WO2

بهکارگیری نیروهای متخصص و جوان در سازمان

WO3

استفاده از افراد متعدد تحصیل کرده در زمینه محیط زیست بهعنوان
همیاران سازمان برای اطالع رسانی و افزایش آگاهی مردم راجع به مناطق

WT1

WT2

WT3

ایجاد قوانین حفاظتی الزام آور برای مناطق حفاظت شده و نظارت بر
اجرای آن
بازنگری طرح ها و الگوهای مدیریتی مناطق حفاظت شده توسط خبرگان
این رشته
با توجه به افزایش مناطق مسکونی در این مناطق و حاشیههای آن،
بهکارگیری مردم محلی در امر حفاظت با آموزش قبلی

جدول  :4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
شماره
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
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قوتها
تنوع چشم انداز
تنوع زیستی باال
وسعت باال
وجود زون بندی
وجود آبشخورهای متعدد توسط سازمان
وجود محیطبان و ایستگاههای محیط بانی متعدد
وجود طرح جامع و تفصیلی
ضعفها
فقر از لحاظ منابع آب سطحی و زیرزمینی
وضعیت نامطلوب فعلی مراتع
قرار گرفتن بین مرز دو استان
قدرت کم سازمان محیط زیست در ایران
وجود نیروهای قدیمی و گاها غیرمتخصص در سازمان
عدم اطالعرسانی و معرفی کافی سازمان راجع به مناطق حفاظت شده
غنا از لحاظ کانیهای فلزی و غیرفلزی و سنگهای تزیینی
وجود معادن متعدد
وجود شبکه جادهها در این منطقه
وجود شهر و روستا در داخل منطقه
عدم استفاده و مشارکتدهی مردمان محلی در امر حفاظت توسط سازمان
روی آوردن اکثر اهالی به دامپروری و دامداری
مجموع

ضریب
0/09
0/09
0/04
0/05
0/03
0/03
0/05
وزن هر فاکتور
0/03
0/03
0/02
0/06
0/06
0/04
0/04
0/07
0/07
0/07
0/06
0/07
1

نمره
4
4
2
4
3
3
4
وزن وضع موجود
1
1
2
2
3
3
1
2
2
2
1
2

نمره نهایی
0/36
0/36
0/08
0/2
0/09
0/09
0/2
امتیاز هر فاکتور
0/03
0/03
0/04
0/12
0/18
0/12
0/04
0/14
0/14
0/14
0/06
0/14
2/56
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جدول  :5ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
شماره
O1
O2
O3
O4
O5
T1
T2
T3
T4
T5

فرصتها
وجود سازمانهای حمایتگر بینالمللی مثل
وجود NGOهای متعدد محیط زیستی
وجود امکانات مناسب برای تبلیغات و افزایش آگاهی مردم راجع به گونهها و
مناطق حفاظت شده مثل تلویزیون ،اینترنت و ...
وجود دستورالعملهای متعدد برای نحوه مدیریت مناطق حفاظت شده
افزایش افراد تحصیلکرده در زمینه محیط زیست
تهدیدها
ضعف و عدم پایبندی به قوانین داخلی
دیدگاه نادرست مردم (بهطورکلی) راجع به حیاتوحش و اهمیت آنها
روی آوردن اکثر اهالی اطراف به چرای دامهایشان در منطقه
افزایش شهر و مناطق مسکونی در اطراف منطقه
تمایل زیاد به معدنکاری و شکار در این منطقه
مجموع
IUCN

ضریب
0/13
0/13
0/1
0/08
0/1
وزن هر فاکتور
0/1
0/12
0/07
0/08
0/09
1

نمره نهایی
0/13
0/26
0/3

نمره
1
2
3

0/08
0/2
امتیاز هر فاکتور
0/1
0/24
0/14
0/16
0/09
1/7

1
2
وزن وضع موجود
1
2
2
2
1

جدول  :6ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی
استراتژی ST1

استراتژی ST3

استراتژی ST2

عوامل درونی و بیرونی

ضرایب

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

0/09
0/09
0/04
0/05
0/03
0/03
0/05
0/03
0/03
0/02
0/06
0/06
0/04
0/04
0/07
0/07
0/07
0/06
0/07
1
0/13
0/13
0/1
0/08
0/1
0/1
0/12
0/07
0/08
0/09
1
2

2
3
4
4
1
1
2
3
2
1
3
2
4
1
1
2
3
4
3
-

0/18
0/27
0/16
0/2
0/03
0/03
0/1
0/09
0/12
0/04
0/21
0/12
0/28
1/83
0/08
0/1
0/2
0/36
0/28
0/24
1/26
3/09

1
3
4
1
4
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
4
-

0/09
0/27
0/16
0/05
0/12
0/05
0/06
0/04
0/14
0/14
0/12
1/24
0/16
0/2
0/36
0/16
0/36
1/24
2/48

4
4
3
1
1
2
2
2
3
1
4
2
1
-

0/36
0/36
0/12
0/05
0/05
0/08
0/14
0/14
1/3
0/3
0/1
0/48
0/16
0/09
1/13
2/43

W8
W9
W10
W11
W12

مجموع
O1
O2
O3
O4
O5
T1
T2
T3
T4
T5

مجموع
مجموع کل
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جدول  :7اولویتبندی استراتژیها با استفاده از ماتریس
برنامهریزی استراتژیک کمی
اولویت

استراتژی

مجموع TAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ST1

3/09
2/48
2/43
2/42
2/41
2/07
2/07
1/96
1/65
1/61
1/29
0/97

ST2
ST3
WT3
WT2
SO1
SO2
WT1
WO1
WO3
SO3
WO2

شکل  :3استراتژی تعیین شده با توجه به نمرات عوامل داخلی و خارجی

بحث
در این مطالعه برای دستیابی به بهترین استراتژی حفاظتی برای
مدیریت پناهگاه حیات وحش موته براساس وضعیت فعلی ،ابتدا با
استفاده از تکنیک  DPSIRوضعیت فعلی و چالشهای پیش روی این
پناهگاه در زمینه حفاظت شناسایی گردیدند و سپس با استفاده از
تکنیک  SWOTضعفها و قوتها ،فرصتها و تهدیدهای این پناهگاه
شناسایی و براساس آنها  12استراتژی حفاظتی پیشنهاد گردید .در این
پژوهش ،در مجموع  12نقطه قوت و فرصت بهعنوان مزیت و تعداد
 17ضعف و تهدید بهعنوان محدودیت در منطقه مورد مطالعه شناسایی
شدند که این موضوع نشاندهنده این است که ضعف و تهدیدهای
56

منطقه مورد بررسی بیشتر از نقاط قوت و فرصت آن هستند که این
امر با نتایج پژوهش جعفری و اراززاده ( )1391مطابقت دارد .غالبیت
ضعف و تهدیدها در پناهگاه حیات وحش موته ،نیاز به اولویتبندی
استراتژیهای حفاظتی را برای این منطقه باتوجه به وضعیت نامناسب
و بحرانی آن بیش از پیش آشکار میکند .در همین راستا در مرحله
بعد براساس نظرات کارشناسی و با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل
داخلی و خارجی ،ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (،)SPACE
و در نهایت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ( )QSPMاین 12
استراتژی اولویتبندی شدند .این استراتژیها بهترتیب اولویت عبارت
بودند از استراتژیهای ،SO2 ،SO1 ،WT2 ،WT3 ،ST3 ،ST2 ،ST1
 ،SO3 ،WO3 ،WO1 ،WT1و  .WO2در استراتژی  ST1بهدنبال استفاده
از قوت  S3و  S4یعنی وسعت باال و وجود زونبندی ،برای حل تهدید
 T3یعنی چرای دام ساکنان درون و بیرون منطقه در داخل پناهگاه
از طریق اختصاص زونی برای این کار هستیم .در استراتژی  ST2در
پی استفاده از قوت  S6یعنی وجود تعداد زیاد محیطبان و پاسگاههای
محیطبانی ،برای رفع تهدید  T5یعنی تمایل زیاد به شکار در این منطقه
هستیم .از طریق استراتژی  ST3بهدنبال این هستیم که با استفاده از
قوتهای  S2و  S1یعنی تنوع زیستی و اکوسیستمی باال ،تهدید T2
یعنی دیدگاه نامناسب مردم نسبت به حیاتوحش از طریق ایجاد
تورهای گردشگری برطرف شود .استراتژی  WT3بهدنبال دخیل کردن
خود مردم محلی در امر حفاظت بهمنظور برطرف کردن تهدیدهای
 T1و  T4و ضعفهای  W11و  W12و  W10است .استراتژی WT2
اگر بهطور دقیق و صحیح و توسط افراد شایسته صورت گیرد ،میتواند
تا حدود زیادی روی اکثر تهدیدها و ضعفها اثر گذارد .در استراتژی
 SO1بهدنبال این هستیم که با استفاده از دو قوت  S1و  S2یعنی
تنوع باالی اکوسیستمی و زیستی ،از فرصت  O1یعنی وجود سازمانهای
بینالمللی حمایتگر مثل  IUCNبهره گرفت .همچنین در استراتژی
 SO2بهدنبال استفاده از سه قوت  S1و  S2و  S3یعنی تنوع اکوسیستمی
و زیستی و وسعت باال ،بهمنظور بهره بردن از فرصت  O3یعنی وجود
تلویزیون و رسانه و  ...برای آگاهیرسانی هستیم .در استراتژی WT1
به دنبال این هستیم که با ایجاد قوانین مناسب و الزامآور تهدید T1
یعنی ضعف در قوانین و ضعف  W4یعنی قدرت کم سازمان در برابر
سایر ارگانها برطرف گردد .همچنین در استراتژی  WO1بهدنبال این
هستیم که با استفاده از فرصت  O2یعنی وجود NGOهای متعدد،
ضعف  W4یعنی قدرت کم سازمان محیط زیست در برابر اکثر ارگانها
برطرف شود .استراتژی  WO3با استفاده از فرصت  O5یعنی وجود
افراد متعدد تحصیلکرده در رشته محیط زیست ،برطرف کردن ضعف
 W6یعنی عدم اطالعرسانی کافی سازمان راجع به مناطق چهارگانه و
اهمیت آنها را مدنظر قرار داده است .در استراتژی SO3

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بهدنبال این هستیم که با استفاده از قوت  S7یعنی وجود طرح جامع
و تفصیلی ،از فرصت  O5یعنی وجود افراد متعدد تحصیل کرده در
رشته محیط زیست بهمنظور اجرای بهتر و دقیقتر این طرحها بهره
گرفت و در نهایت در استراتژی  WO2بهدنبال این هستیم که با
استفاده از فرصت  O5یعنی وجود افراد متعدد تحصیلکرده در رشته
محیطزیست ،ضعف  W5یعنی وجود افراد قدیمی و گاهاً غیرمتخصص
در سازمان محیطزیست برطرف شود .مطابق نتایح بهدست آمده ،باالترین
امتیاز متعلق به استراتژیهای رقابتی و پایینترین اولویت متعلق به
استراتژیهای محافظهکارانه است که این نشاندهنده وضعیت حساس
و بحرانی پناهگاه حیاتوحش موته است که باتوجه به اولویت
استراتژیهای رقابتی باید درصدد این بود که برای احتراز از تهدیدها
از نقاط قوت موجود در منطقه در راستای تحقق برنامههای حفاظتی
موفق استفاده نمود .با توجه به بررسی صورت گرفته در این مطالعه و
تحلیل نتایج مربوطه 3 ،استراتژی رقابتی ارجح برای حفظ موجودیت
منطقه و جلوگیری از وقوع تهدیدهای احتمالی پیشنهاد میگردد که
بهترتیب اولویت عبارتند از :درنظر گرفتن زونی برای چرای دام توسط
اهالی ،افزایش گشتزنی برای جلوگیری از شکار غیرمجاز ،و ایجاد
برنامههای گردشگری در این مناطق برای تغییر دیدگاه و افزایش آگاهی
مردم .احمدی و همکاران ( )1391نیز در مطالعه خود به شناسایی
عوامل سوات و اولویتبندی استراتژیهای مناسب با استفاده از ماتریس
برنامهریزی استراتژیککمی جهت تدوین برنامه مدیریت استراتژیک
جمعیتهای گرگ در استان همدان پرداختند و استراتژیهای انجام
گشتزنیهای مداوم توسط محیطبانان برای کنترل بهتر وضعیت و
جلوگیری از وقوع تهدیدهای احتمالی و همچنین افزایش آگاهی عمومی
و فرهنگسازی جوامع بومی را عنوان استراتژیهای دارای اولویت
معرفی کردند .طهماسبی و کاظمی ( )1397نیز برای تعیین استراتژیهای
بهینه مدیریتی از آنالیز سوات و ماتریس  QSPMاستفاده کردند و در
نهایت استراتژیهای محافظهکارانه را بهعنوان استراتژیهای برتر معرفی
کردند .فرهادیخواه و همکاران ( )1397نیز از آنالیز  SWOTبههمراه
تکنیک  DEMATELجهت برنامهریزی راهبردی توسعه گردشگری
استفاده و نهایتاً استراتژیهای رقابتی را بهعنوان استراتژیهای برتر
پیشنهاد نمودند .در سالهای اخیر آنالیز سوات جهت برنامهریزیهای
راهبردی در مطالعات مختلف ازجمله  Nikolaou ،)2008( Bakerو
 Singh ،)2010( Evangelionsو همکاران ( ،)2018ساالری و ارجمندی
( ،)1389پاداش و همکاران ( ،)1389هاشمی ( ،)1389جعفری و
اراززاده ( ،)1391احمدی و همکاران ( ،)1390یزدانی و همکاران (،)1397
طهماسبی و کاظمی ( ،)1397اسماعیلزاده و همکاران (،)1394
محمدیزاده و همکاران ( ،)1392گزابیزاده و همکاران ( )1397و

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

فرهادیخواه و همکاران ( )1397مورد استفاده قرار گرفته و کارایی آن
در تدوین استراتژیهای مناسب بهاثبات رسیده است.

تقدیر وتشکر
از همکاری اداره محیط زیست استان اصفهان در بحث تبادل
اطالعات صمیمانه قدردانی میگردد.
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