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  چکیده

حائز اهمیت هستند.  ت دارايهاي گیاهی و جانوري در درازمدترین مناطقی هستند که براي حفاظت از گونهشده از جمله مهممناطق حفاظت 
تجزیه و تحلیل نقاط قوّت،  ریزي راهبردي به منظور دستیابی به توسعه پایدار ضروري است.ت برنامهها در این مناطق جهها و تهدیدشناخت فرصت

تحقیق حاضر بررسی و تحلیــل هدف از ترین رویکردهاي شناخت و سنجش وضعیت است. ي) یکی از کاربردSWOTها (ها و فرصتضعف، تهدید
یند تحلیل سلســله آ، فرSWOTنظیر  ویکردهاي کمّی و کیفیشده کهیاز با استفاده از رتها در منطقه حفاظها و فرصتنقاط قوّت، ضعف، تهدید
. نتایج نشان داد که بــاال بــودن استریزي راهبردي کمّی و ارائه راهکار مدیریتی مناسب براي توسعه پایدار در این منطقه مراتبی و ماتریس برنامه

ترین نقاط قوّت این منطقه و نزدیکی به منطقه گردشگري زواره و اندازهاي زیبا و بکر مهمچشمهاي شاخص نظیر هوبره و زیستی، حضور گونهتنوع
کمبود نیروي انســانی و تجهیــرات نقاط ضعف، ترین مهمهاي منطقه است. ترین فرصتمهم جمعیتی نزدیکی به مراکز و خارووحش پناهگاه حیات

رویــه دام، کننده در منطقه کهیاز، چراي بیترین عوامل تهدیدآنها و مهمضعف مدیریت آگاه و مدیران  و نبود حضور دامداران در منطقهحفاظتی، 
ریزي راهبــردي کمّــی نشــان داد بهتــرین ماتریس برنامهگذاري در منطقه شناسایی شد. ساخت و عدم سرمایهنامناسب بودن زیر و شکار غیرمجاز

برگزاري  براي یشرایط مناسبوحش منطقه و تنوع حیات اندازهاي طبیعی و بکرتنوع چشم. تاس راهبرد مدیریتی در این منطقه، توسعه گردشگري
 مناسب گذاريمایههاي جدید و سربا استفاده از فناوريتبلیغات مؤثر  موردنیاز،ها و امکانات زیرساختکند. توسعه گردي فراهم میطبیعتتورهاي 

 در این حوزه ضروري است.
  

     .گردي؛ توسعه گردشگري؛ طبیعتماتریس کمّی راهبرديیه و تحلیل راهبردي؛ تحلیل سلسله مراتبی؛ تجز :کلیدي گانواژ
  
  

  مقدمه
حیــات انســان روي کــره زمــین بــه محــیط فیزیکــی و 

است. با توجــه خورده  زیستی پیرامون خود و منابع آن گره
افزون جمعیت جهانی، ارتبــاط بــین انســان و به افزایش روز

 در پــیاي پیدا کــرده و یست اشکال و ابعاد گستردهزمحیط
هــا، تغییــرات آن مشکالت متعددي همچون انــواع آلــودگی

وجــود آمــده اســت ه بــ غیــرهها و اقلیمی، تخریب زیستگاه
ثیر زیادي بر حیــات أنوع استفاده انسان از سرزمین ت .]16[

د. تخریــب و تبــدیل هاي مختلف گیاهی و جانوري دارگونه
هــا، عرصــه را بــراي هاي طبیعی بــه ســایر کاربريزیستگاه

تر کــرده بــه نحــوي کــه منــاطق هاي مختلــف تنــگگونــه

حفاظت به عنوان آخرین سنگرهاي حفاظــت از تنــوع تحت
  . ]15[زیستی از اهمیت زیادي برخوردارند 

طبیعــی  مناطق چهارگانه مشتمل بــر پــارك ملــی، اثــر
شده به صــورت وحش و منطقه حفاظتملی، پناهگاه حیات

هاي انسانی قرار جزایري هستند که در موزاییکی از کاربري
هاي متعــددي از ق که همواره با تهدیــداند. این مناطگرفته

ریزي و محیط پیرامون خود مواجه هستند، نیازمنــد برنامــه
مدیریت راهبردي هســتند تــا ضــمن شــناخت تهدیــدها و 

هاي موجود در محــیط پیرامــونی آنهــا و بازشناســی فرصت
ها، وضــعیت ایــن منــاطق ســنجش و ها و قابلیتتوانمندي
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مــدیریت ایــن منــاطق راهبردهاي مناسب بــراي کنتــرل و 
-چشــمشده بــا دارا بــودن . مناطق حفاظت]4[اتخاذ شود 

هاي گردشگري کشور را بخشی از ظرفیتاندازهاي طبیعی 
نگرفته است. ایــن در خود دارند که چندان مورد توجه قرار 

بــا نگــاهی  جذب گردشــگر بــوده و کانونتوانند می مناطق
در گردشــگري نگر، نســبت بــه توســعه دوراندیشانه و آینده

نظــر ، از منــاطق طبیعــین حفظ ، ضمشدهمناطق حفاظت
  .]6[ اقتصادي نیز به مردم محلی و روستائیان کمک نماید

جوامع روستایی به دلیل ارتبــاط تنگاتنــگ بــا محــیط  
بــاز در مقایســه بــا داشتن توان محدود، از دیرطبیعی و نیز 

 جوامع دیگر، بیشــتر در معــرض نیروهــاي مخــرب طبیعــی
یکــی از ، خشکســالی .]19[اند قرار داشتهنظیر خشکسالی 

در بــر زنــدگی و معیشــت مــردم گــذار رثیأمهــم و تــعوامل 
یکــی از مهــاجرت شــود کــه شــناخته میمنــاطق خشــک 

کــه در هــاي روســتایی گاهسکونت .]8[ استپیامدهاي آن 
تواننــد از مجــاورت منــاطق حفاظــت شــده قــرار دارنــد می

گري در این منــاطق اســتفاده نمــوده و هاي طبیعتظرفیت
به امــر حفاظــت نیــز عالوه بر ایجاد اشتغال و درآمد پایدار، 

  . ]18[کمک نمایند 
ي باشــد اگونــهبــه  دبای گرديطبیعتریزي براي برنامه 

آن به دنبال تنوع زیستی را به منطقه و ترین آسیب که کم
گردشــگري ناپایــدار و که ســود حاصــل از  . چراداشته باشد

 هايهمدت خواهد بود و صــدم، کوتاهرسان به محیطآسیب
. ]12[ ناپذیري به پیکــره طبیعــت وارد خواهــد آوردجبران

گردشــگري گیــري از بــا بهره تواناین در حالی است که می
ثیر اقتصــادي بلنــدأ، تشناختیبومپایدار و مبتنی بر اصول 

ــرد ــی را لمــس ک ــی و محل ــطوح مل ــه مــدت در س . اگرچ
هــاي اخیــر در ســال گردشگري در مناطق خشک و بیابانی

بــه امــا است،  اي قرار گرفتهسابقهمورد توجه و استقبال بی
بیابانی، از شرایط مناطق  و شرایط خاص شکنندگیواسطه 

هاي بــه ؛ چرا که چنین محیط]11[ اي برخوردار استویژه
پذیر بســیار آســیبدلیل شرایط سخت و نامساعد محیطی، 

ریزي اصــولی اســت. یکــی از و نیازمنــد برنامــه ]2[هستند 
 SWOT1ریزي، رویکـــرد ترین ابزارهــاي برنامــهمناســب

  . ]13[باشد می
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هاي براي شناخت تهدیــدها و فرصــت SWOTرویکرد 
ها و و شناسایی ضعف موجود در محیط خارجی یک سامانه

شــود و بــا ســنجش هاي داخلی آن به کــار گرفتــه میقوّت
وضعیت به تدوین راهبــرد بــراي کنتــرل و هــدایت ســامانه 

ــــردازمی ــــرد. ]1[د پ ــــاي داراي مزیت SWOT رویک ه
گیري است امــا در مراحــل ســنجش و ارزیــابی داراي چشم

در تحلیــل بــه عنــوان مثــال . هایی نیــز هســتنقطه ضعف
SWOT شود، اهمیت نســبی که به صورت سنتی انجام می

گیري هــاي پیشــنهادي قابــل انــدازههــر عامــل روي راهبرد
ن راهبردهــاي ارائه بهتــریو  این مشکل. براي غلبه بر نیست

مدیریتی ترکیب روشهاي راهبردي کیفــی و کمـّـی توصــیه 
و  SWOTترکیبــی از ثــال، . بــه عنــوان م]14[ شده است

تحلیــل سلســلهبنــدي کمّــی نظیــر هــاي اولویتروش
ــی ریزي برنامــهمــاتریس و ) 2AHPمراتبــی( راهبــردي کمّ

)3QSPM ــراي ــ) ب ــردن ت ــی ک ــل، أکمّ ــه ثیر عوام مقایس
و انتخــاب بهتــرین راهبــرد پیشــنهاد  راهبردهاي مــدیریتی

  شده است. 
رائــه روش ترکیبــی در ااخیــر، اســتفاده از  هايدر سال

ــه ــردي در زمین ــدیریت راهب ــه م ــر برنام ــف نظی هاي مختل
متداول توسعه گردشگري و ها ها و زیستگاهاز گونهحفاظت 

هــاي توانــد ویژگیشده و نشان داده است که به خــوبی می
بــه عنــوان  هاي قابل مقایسه تبدیل کند.یتکیفی را به کمّ

 ریزي راهبردي توســعه گردشــگري در دریاچــهمثال، برنامه
هاي طبیعی انجــام شــد و نشــان داد ارومیه براساس قابلیت

ریزي و عملکــرد ضــعیف منجــر بــه اســتفاده که نبود برنامه
  .]5[هاي گردشگري منطقه شده است نامناسب از جذابیت

تــاالب توســعه در ارزیابی حفاظت و مدیریت راهبــردي 
نشــان  QSPMو  SWOTمیانکاله با اســتفاده از تکنیــک 

تخصــیص بهینــه  بــرايبنــدي منطقــه پهنهداد که راهبــرد 
هاي حفاظتی، گردشــکري، کشــاورزي و منابع براي فعالیت

. ]10[توســــعه از اولویــــت بــــاالیی برخــــوردار اســــت 
گردشگري مناطق خشــک و بیابــانی اســتان  هايتوانمندي

بررسی شد و نشــان داد  SWOTیزد، با استفاده از رویکرد 
ـــه ظرفیت ـــه ب ـــه توج ـــتک ـــاي طبیع ـــر ه گردي نظی

تواند با ایجاد اشتغال پایدار، در توسعه می 4گردشگريزمین
                                                        

Analytical Hierarchy Process - 2  
Quantitative Strategic Planning Matrix - 3  
Geotourism - 4 
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ــگ حفاظــت از محیط ــوثر باشــد فرهن در . ]11[زیســت م
حفاظت توسعه و مدیریتی براي  هايراهبردپژوهشی دیگر، 

شد و ارائه  SWOTاز تاالب چغاخور با استفاده از ماتریس 
بودن هاي مناسب براي گردشگري، ناکافیکمبود زیرساخت

تجهیزات حفاظتی و نبــود مرکــز پــایش، مهمتــرین موانــع 
  . ]24[حفاظت و توسعه گردشگري در تاالب شناخته شد 

تحقیق حاضر، شــناخت نقــاط قــوّت و ضــعف، هدف از 
تلفیــق شده کهیاز، با هاي منطقه حفاظتها و تهدیدفرصت

و ارائه راهکار مدیریتی به منظــور رویکردهاي کمّی و کیفی 
هــاي انجــام پژوهشاگرچــه  .اســت توسعه پایدار در منطقه

شده کهیاز بسیار انــدك اســت، امــا منطقه حفاظتشده در 
شگري روستایی در منطقه اردســتان نشــان داد مطالعه گرد

تواننــد هــاي آن مــیکه روستاهاي متعدد منطقــه و جاذبــه
ــراي  ــراي گردشــگران و منبــع درآمــدي ب مقصــد خــوبی ب

توانــد . تدوین راهبردهاي مدیریتی می]20[ساکنین باشند 
هــاي هــا و افــقمأموریــت ضمن تعیین وضع موجود منطقه،

  در زمینه توسعه و حفاظت از آن را فراهم کند.پیش رو 
  
  
   

  

  هامواد و روش
هــزار  100حدود  کهیاز با مساحتشده حفاظت منطقه

ــار  ــفهان و هکت ــتان اص ــنج در در اس ــومتري پ ــرقکیل  ش
بــا  منطقــه ورودي). 1قرار دارد (شــکل  ستانارد شهرستان

 و راه داشــته کیلــومتر فاصــله 10حــدود  مرکــز شهرســتان
 و منطقــه شــمال در آهنراه مسیر و شهراب-زواره ارتباطی

ــفالته راه ــتان آس ــائین-اردس ــیه از ن ــی حاش ــه غرب  منطق
، بــوده بــانیبیا و خشــکنیمه منطقــه هواي و گذرد. آبمی

 متــر و متوســط میلــی 80حدود  ،بارندگیساالنه  میانگین
   .استگراد سانتی درجه 17 ،دما

ــع ــلی منب ــ اص ــاز، حفاظتمنطقه آب مینأت ــده کهی ش
هاي طبیعی متعددي (مثل چشمه سبز، نیاز، توت و چشمه

 منطقــه. هســتند دائمــیبابااحمد) بوده که اغلب به صورت 
 تشــکیل متعددي ماهورهاي ها و تپههها، کوکهیاز از دشت

و  و زیســتی جغرافیــایی خــاص شــرایطشده است و از نظر 
 در صــورت مناســب و جانوري گیاهی از پوشش برخورداري

 حفــاظتی ارزش داراي مطلوب و حفاظت دقیق ریزيبرنامه
پوشش گیاهی منطقه شامل انواع گیاهان بوتــهدارد.  باالیی
منطقــه هاي ونــهتــرین گاز مهــمکه  اي استچهتدرخ اي و
  .کردخارشتر اشاره و  تاغ گز، قیچ، درمنه، ،توان به گونمی

  

  
  . موقعیت جغرافیایی منطقه حفاظت شده کهیاز در استان اصفهان و شهرستان اردستان1شکل 

    



   129 لکیان و توکلی...                                                                                    م در مناطق خشک داریتوسعه پا يبرا يراهبرد يزیربرنامه 
    د

 کــل و آهو، جبیر،عبارتند از شاخص منطقه پستانداران 
از  یکــی. این منطقــه گرگو  کفتار لنگ،پ قوچ و میش، بز،

 Chlamydotis( هــــوبره هــــايزیســــتگاه بهتــــرین
macqueeniiدر فهرســت قرمــز  ) در کشــور اســت. هــوبره

 پذیر قــرار) در رده آســیبIUCNسازمان جهانی حفاظت (
)، کــه تنهــا گونــه Podoces pleskei(زاغ بــور . ]9[دارد 

پرنده اندمیک ایــران اســت، نیــز در ایــن منطقــه مشــاهده 
  شود.می

ــادي ( ــتاهاي زی ــیش ازروس ــه  40 ب ــتا) در منطق روس
حفاظت شده کهیاز وجــود دارد کــه جمعیــت ســاکن ایــن 

شود. جمعت این روســتاها خانوار برآورد می 8958روستاها 
آب و هــواي مســاعد منطقــه و  دلیــله در فصل تابستان بــ

هاي دیگــر ســکونت دارنــد، حضور افراد بومی کــه در شــهر
یابــد. شــغل اصــلی مــردم منطقــه، کشــاورزي و افزایش می

ثیر أآن تــ هاي اخیــر بــرکه خشکســالیباشد دامپروري می
راد بــه شــهرهاي و باعــث مهــاجرت افــ ]21[زیادي داشته 

  . ]8[بزرگ و مناطق صنعتی شده است 
 ، توســـط1381 مـــاه کهیـــاز در اردیبهشـــت منطقـــه
 بــه ،اصــفهان استان زیستمحیط حفاظت اداره کارشناسان

محــیط حفاظــت ســازمان بــه شــکار ممنــوع منطقه عنوان
 آمــده عمــله بــ هــايپیشنهاد گردید و بــا پیگیــري زیست

ه عنــوان بــ ســال پــنج مــدت بــه 1381 از مهرماه سرانجام
. ایــن منطقــه از ســال گردیــد اعــالم شــکار ممنــوع طقهنم

بــه منطقــه زیســت شوراي عالی محــیطو با تصویب  1389
شــده با این وجود، منطقه حفاظــت ارتقا یافت.شده حفاظت

کهیاز از امکانات حفاظتی اندکی برخوردار است کــه شــامل 
دســتگاه  یــک، بــاننفــر محــیط دو، بانیک پاسگاه محیطی

ــک ــودرو کم ــتگاه موتور رداخ ــیکلت میو دو دس ــدس . باش
عنوان کریدور مهاجرتی حیاتهشده کهیاز بمنطقه حفاظت

وحــش خــارو بین پناهگاه حیاتشود که شناخته میوحش 
  .قرار داردشده کرکس در غرب در شمال و منطقه حفاظت

  
  تحقیقروش 

ــاتریس  ــه از م ــن مطالع ــراي ســنجش  SWOTدر ای ب
یــاز اســتفاده شــد. عوامــل شــده کهوضعیت منطقه حفاظت

موثر بر منطقه مورد مطالعه به دو دسته عوامــل خــارجی و 
از موردنیاز براي گردآوري اطالعات بندي شد. داخلی تقسم

شد. جســتجو در منــابع اسنادي و میدانی استفاده  دو روش
ــدکی در مــورد منطقــه  علمــی نشــان داد کــه اطالعــات ان

شناســایی عوامــل ن، شده کهیاز وجود دارد. بنــابرایحفاظت
داخلی و خارجی از طریق بازدیدهاي میدانی، مصــاحبه بــا 

بانان منطقه و پرسش از افراد محلی صــورت گرفــت. محیط
تهیه فهرستی از نقاط قوّت، نقــاط  ،حاصل مطالعات میدانی

دهــی و جهت وزنبود.  ي منطقهها و تهدیدهاضعف، فرصت
ضــعف،  نقــاط قــوّت، نقــاطتعیین اهمیــت نســبی عوامــل (

 استفاده شــد AHPي منطقه) از روش ها و تهدیدهافرصت
 15به صورت ماتریس زوجی تهیه و توســط . معیارها ]23[

بــراي بررســی دهــی شــدند. وزن آشنا با منطقــهکارشناس 
نــرخ ســازگاري هاي انجــام شــده، ســازگاري بــین مقایســه

)1CR .10/0اگــر نــرخ ســازگاري کمتــر از ) محاســبه شــد 
 صــورتدر غیــر ایــنو  هرا پذیرفت هاهسازگاري مقایس ،باشد

افــزار مرتوســط نــهر معیار . وزن رفتانجام گ همقایس دوباره
Expert Choice محاسبه شد.  

 بــا ي منطقــهها و تهدیــدهاضعف، فرصتو  نقاط قوّت 
 که حاصــل آن چهــار دســته راهبــرد شــامل تلفیق شدهم 

ــابتی ( ــرد رق ــاج)STراهب ــرد ته ــرد SOمی (، راهب )، راهب
. راهبردهــاي ) استWT) و راهبرد تدافعی (WOانطباقی (

ST هاي یک سامانه در مقابل تهدیــدات براساس توانمندي
هاي موجود و کــاهش بنا شده و هدف آن افزایش توانمندي

تواننــد یــک حالــت می SOراهبردهــاي  .تهدیــدات اســت
ها، وانمنــديگیري از تافزایی ایجاد کنند تا بتوان با بهرههم

 WOها را به حداکثر رساند. راهبردهــاي استفاده از فرصت
هاســت. در راستاي کــاهش نقــاط ضــعف و افــزایش فرصت

 ،کاهش نقــاط ضــعف و تهدیــدات WTهدف از راهبردهاي 
  تا حد امکان است. 

مــاتریس بــا اســتفاده از  راهبرهــاي مــدیریتی، آخــردر 
بندي شــد. در لویتوا) QSPM( ریزي راهبردي کمّیبرنامه

 ســطرهاي تــدافعی پیشــنهاد شــده در این ماتریس، راهبرد
ها و و نقاط قوّت و ضعف، فرصــت باالي ماتریس نوشته شد

ها در ستون اول قرار داده شد. به منظور تعیین نمره تهدید
اي بــه جذابیت هر راهبرد در مقابــل هــر عامــل، پرسشــنامه

کمیــل کارشــناس ت 15صورت طیف لیکرت تهیه و توســط 

                                                        
Consistency Ratio - 1 
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دهنده توان رقابت یــک راهبــرد در . نمره جذابیت نشانشد
 خــارجیو  و ضــعف) نقــاط قــوّتاخلی (برخورد با عوامل د

طیف لیکرت استفاده شــده باشد. تهدیدها) می ها و(فرصت
ــامل  ــذابیت،  :1ش ــدون ج ــذاب، : 2ب ــدي ج داراي  :3تاح

بسیار جــذاب. نمــره جــذابیت یــک  :4و  قبولقابلجذابیت 
هــاي ضرب ضرایب اهمیت در نمرهاز مجموع حاصل راهبرد،

جذابیت محاسبه شد. هرچه مجموع جذابیت یــک راهبــرد 
لویت بیشتري برخــوردار وبیشتر باشد، راهبرد مورد نظر از ا

  است.
  
  نتایج

در ایــن پــژوهش، عوامــل داخلــی و خــارجی از طریــق 
بانان منطقه و پرسش بازدیدهاي میدانی، مصاحبه با محیط

حــذف مــوارد د محلــی شناســایی شــد کــه پــس از از افــرا
عامــل بــه عنــوان  4عامل به عنوان نقاط قوّت و  5تکراري، 

نقاط ضــعف منطقــه شناســایی شــد. در ارتبــاط بــا عوامــل 
 7عامل بــه عنــوان فرصــت و  8خارجی موثر بر منطقه نیز 

عامل به عنوان تهدیدهاي مهم منطقــه تعیــین گردیــد. در 
اره شده در بخش روش تحقیق هاي اشادامه به کمک روش

مقایســه  وزن و اهمیت هر یک از این عوامل محاســبه شــد.
طقــه ها و تهدیــدهاي منها، فرصــتهــا، ضــعفزوجــی قوّت

بنــدي ولویتا .)1اهمیت عوامل را نشان داد (جدول  ،کهیاز
بیشــترین  426/0وزن ) بــا O( فرصــتنشان داد که عوامل 

وزن ) با T( ، تهدیدها311/0با وزن ) S( قوّتامتیاز و نقاط 
در رده هــاي بعــدي قــرار  101/0 وزن بــاضــعف و  162/0
  دارند.

  
  شده کهیازریزي راهبردي منطقه حفاظتبرنامهزوجی عوامل  هايهمقایس - 1 جدول

  SWOTعوامل   )W( ضعف  )O( فرصت  )T( تهدید  )S( قوّت  اهمیت نسبی
  )W( ضعف  1  33/0  3  25/0  101/0
  )O( فرصت    1  4  5  426/0
  )T( تهدید      1  25/0  162/0
  )S( قوّت        1  311/0

  
بــر اســاس  تعیــین شــده، زیرعوامــلهر یک از در ادامه 

. در گــروه )2(جــدول  درجه تأثیرشــان امتیــاز داده شــدند
) 812/0 زیســتی بــاال بــا وزن(تنوع 3Sنقاط قوّت زیرعامل 

هاي نادر و (وجود گونه 2Sترین نقطه قوّت و به ترتیب مهم
وجود مناطق بکر بــراي توســعه ( 5S) و نظیر هوبره اخصش

در  192/0و  211/0به ترتیب بــا وزن  گردشکري طبیعی)
هاي دوم و سوم قرار داشتند. در گروه نقــاط ضــعف، اولویت

1W ) (بــا وزنکمبود نیروي انسانی و تجهیــرات حفــاظتی 
 2Wترین نقطه ضعف و به ترتیــب نقــاط ضــعف مهم 34/0

ــداران( ــور دام ــاه و ( 3Wو  )حض ــدیران آگ ــود م ــعف نب ض
در اولویت  214/0و  231/0) به ترتیب با وزن آنهامدیریت 

. در قــرار گرفتنــد منطقه کهیــازهاي هاي دوم و سوم ضعف
نزدیکی به منطقــه گردشــگري زواره و ( 1Oها، گروه فرصت

ــوع  ــه شــکار ممن ــا وزن خــارومنظق ــوان 330/0) ب ــه عن ب
مســتعد بــودن منطقــه ( 4Oهاي مهمترین فرصت و فرصت

) راکز جمعیتــینزدیکی به م( 2O) و توسعه گردشگريبراي 
در اولویــت هــاي دوم و  101/0و  301/0به ترتیب بــا وزن 

. در گــروه تهدیــدها، منطقه قــرار داشــتندهاي سوم فرصت
تــرین مهم 618/0 ) با وزنچراي بی رویه دام( 1Tزیرعامل 

نامناســب ( 3T) و شــکار غیرمجــاز( 2Tتهدید و تهدیدهاي 
) به ترتیــب گذاري در منطقهساخت و عدم سرمایهبودن زیر
ـــا وزن  ـــت 163/0و  181/0ب هـــاي دوم و ســـوم در اولوی

ــدهاي  ــه تهدی ــدول منطق ــتند (ج ــرار داش ــریب 2ق ). ض
ناسازگاري مقایسه زوجی در چهار عامل مورد بررسی برابــر 

  محاسبه شد. 01/0با 
لی و تأثیر آنهــا بررسی اثر تغییرات وزنی چهار عامل اص

ــرد ــین راهب ــایی در تعی ــایج نه ــر نت ــاب ــرم ه ــیط ن در مح
 SO بیانگر آن اســت کــه راهبــرد ،Choice  Expertافزار

ــیش ــرین داراي ب ــر ت ــرد اث ــم WOو راهب ــرین داراي ک ت
شــده کهیــاز اســت حفاظتمــدیریت منطقــه حساسیت در 

  ).3(جدول 
  د
  د
  د
  د
  د
  د
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  ها و تهدید ها) در منطقه حفاظت شده کهیازو خارجی (فرصت( نقاط قوّت و ضعف)  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی - 2جدول 

  
-AHP یبــیحاصــل از مــدل ترک هــاجمیراهبردهاي ت

SWOT شده کهیــاز بــه صــورت زیــر ه حفاظتبراي منطق
  هستند:

اي زیــاد این منطقه با دارا بودن تنــوع گونــه راهبرد اول:
  مورد توجه مراکز پژوهشی و آموزشی قرار گیرد.

هایی جهت احیــا، راهبرد دوم: با وجود گونه هوبره، طرح
  حفاظت و تکثیر این گونه انجام داد. 

ــ  ــوم: ف ــرد س ــراي راهب ــب ب ــتر مناس ــدن بس راهم ش
  گذاري (دولتی و خصوصی) در منطقه سرمایه

ــتفاده از فناوري ــارم: اس ــرد چه ــر راهب ــاي روز در ام ه
  رسانی در مورد منطقه تبلیغات، آموزش و اطالع

گردي به منظــور مشــاهده راهبرد پنجم: توسعه طبیعت
وحــش منطقــه و منــاطق اندازهاي بکر و زیبا، حیــاتچشم

  همجوار
هاي مــدیریتی راهبرد ششم: احیاي مراتع و ارائه برنامــه

  در بهبود وضعیت مرتع
  
  

  درجه اهمیت کلی زیر عوامل  درجه اهمیت داخلی زیر عوامل  عوامل کد
      نقاط قوّت  

S1 049/0 165/0 هاي فراوان و باغات و مزارع برخورداري از چشمه 
S2 075/0 211/0 هاي نادر و شاخص (هوبره)وجود گونه 
S3 088/0 281/0 تنوع زیستی باال 
S4 031/0 151/0  مراتع خوب و پرتولید 

S5 069/0 192/0 گرديانداهاي زیبا و مناطق بکر با قابلیت توسعه طبیعتوجود چشم 

    نقاط ضعف 
W1 040/0 342/0  کمبود نیرو، امکانات و تجهیزات حفاظتی 

W2 028/0 231/0  دارن و دامداران در منطقهحضور گله 

W3 019/0 214/0  هانبود مدیران آگاه و ضعف مدیریت آنها در حفظ گونه 
W4 013/0 213/0  وجود روستاهاي زیاد در منطقه 

    هافرصت 
O1 096/0 330/0  نزدیکی به منطقه گردشگري زواره و پناهگاه حیات وحش خارو 
O2 055/0 101/0  نزدیکی با مراکز جمعیتی نظیر شهر اردستان 
O3 049/0 057/0  برخورداري از جاده آسفالت و راه آهن 
O4 069/0 301/0  مستعد بودن براي توسعه گردشگري 
O5  065/0 061/0  استفاده از نیروي جوامع محلی براي شرکت در امر حفاظت 
O6 045/0 090/0  هاي احیا و بهسازياجراي برنامه 

O7 
اي انجام طرح هاي پژوهشی مندي مراکز پژوهشی و دانشگاهی برعالقه

 034/0 036/0  هاو استفاده از نظرات آن و آموزشی

O8 047/0 031/0 استفاده از ظرفیت روحانیون در ترویج فرهنگ محیط زیست 

    تهدیدها 
T1 039/0 186/0  رویه دامچراي بی 
T2 036/0 181/0  شکار غیر مجاز 
T3 021/0 163/0  گذاري در منطقهساخت و عدم سرمایهنبود زیر 
T4 025/0 145/0  ود تبلیغات و معرفی منطقه نب 
T5  011/0 098/0  نبود طرح جامع مدیریت 
T6 017/0 125/0  برد گردشگري نامشخص بودن طرفیت 
T7 013/0 102/0  وجود معدن شن در منطقه 
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مدل وزن دهی راهبردهاي مدیریتی با استفاده از  - 3جدول 
  AHP-SWOTترکیبی

  

بــراي  یکمـّـ يراهبــرد ریــزيماتریس برنامهاستفاده از 
 ، نشــان داد کــهبندي راهبردهاي تدافعی پیشنهاديلویتوا

باالترین امتیاز را کسب گردي توسعه طبیعت پنجم:راهبرد 
بســتر مناســب راهبرد سوم (فراهم شــدن  .)4(جدول  نمود

اســتفاده از چهارم (راهبرد براي سرمایه گذاري در منطقه و 
در رســانی)اطالع هاي روز در امر تبلیغات، آموزش وفناوري
  هاي بعدي قرار داشتند.اولویت

  
  جذابیت راهبردهاي تهاجمی پیشنهاد شده در منطقه کهیاز نسبت به عوامل داخلی و خارجی - 4جدول 

  اولویت  جمع نمرات  ها)ها و تهدیدنمره جذابیت خارجی (فرصت  نمره جذابیت داخلی (نقاط قوّت و ضعف)  راهبردها
کز راهبرد اول: توجه مرا

  ششم  43/4  98/1  45/2  پژوهشی-آموزشی

راهبرد دوم: حفاظت و تکثیر 
  پنجم  67/4  75/1  92/2  هوبره

فراهم شدن  راهبرد سوم:
  دوم  7/6  7/3  3  بستر سرمایه گذاري

راهبرد چهارم: استفاده از 
  سوم  74/5  14/3  6/2  فناوري روز

راهبرد پنجم: توسعه 
  اول  35/7  05/3  3/4  گرديطبیعت

  چهارم  75/4  1/2  65/2  ششم: احیاي مراتعراهبرد 
  

  بحث و نتیجه گیري
عنــوان  بــه فرصــت و قــوّت نقطه 13 تعداد ،در مجموع

تنگنــا در  و محدودیت عنوان به تهدید و ضعف 11 و مزیت
ارزیــابی مــاتریس شده کهیاز شناسایی شد. منطقه حفاظت
نشــان داد کــه بندي آنهــا و خارجی و اولویتعوامل داخلی 

ها و نقاط قوّت منطقه امتیاز بیشتري نسبت به نقاط فرصت
گیــري از نقــاط بهرهاهمیت این امر ها دارند. ضعف و تهدید
هاي منطقه را براي بهبود وضــعیت آن نشــان قوّت و فرصت

نتایج نشان داد کــه بهتــرین راهبــرد مــدیریتی در دهد. می
گردي اســت. شــده کهیــاز، توســعه طبیعــتمنطقه حفاظت

وحش هاي مختلــف حیــاتازهاي بکر و زیبا و گونهاندچشم
  منطقه در این زمینه نقش ارزشمندي دارند. 

اي از صــنعت گردشــگري گردي به عنوان شاخهطبیعت
نقش مهمــی  جهانکشورهاي  بیشتر درشود و شناخته می

کنیــا همــه ســاله  در اقتصاد دارد. به عنــوان مثــال، کشــور
ت از سراسر جهــان بیعپذیراي تعداد زیادي از گردشگران ط

بر پایه مدیریت  ووحش غنی داشتن حیات خاطربه  و است

درصــد قابــل تــوجهی از بودجــه اســت صحیح آن توانســته 
   .]13[ به دست آوردگردي طبیعتساالنه کشور را از راه 

تواند با ایجاد تعادل بــین توســعه دشگري میصنعت گر
پایدار و ارتقاي سطح کیفی زندگی جوامع محلی، بــه طــور 
مــوثر، مشــکالت جوامــع کــم درآمــد را کــاهش دهــد و بــا 

 زیســت شــودساز حفاظــت از محــیط، زمینهمشارکت مردم
ــویري و هــایی کــه در اکوسیســتمدر پژوهش. ]25[ هاي ک

بیابانی کشور نظیر کویر مزینان ســبزوار و منــاطق کــویري 
یزد انجام شده است نیز راهبرد توسعه گردشگري پیشــنهاد 

هــاي طبیعــی و جاذبــهبــودن  بــاالشده است که بــه دلیــل 
در ســایر منــاطق  .]17, 11[تاریخی در این منــاطق اســت 

شده کشور، نظیر مناطق تحت حفاظــت در اســتان حفاظت
، نیز توســعه ]7[ملی دهلران  -و در آثار طبیعی ]22[ایالم 

ایجاد اشتغال پایدار و ترغیب مردم محلــی گردشگري، براي 
  پیشنهاد شده است. به حفاظت، 

منــاطق شده کهیاز، هاي منطقه حفاظتبر قابلیتعالوه 
کــاخ هاي گردشــگري فراوانــی (نظیــر همجــوار نیــز جاذبــه

  وزن نهایی  راهبردنوع 
 438/0 تهاجمی
 212/0 رقابتی
 108/0 انطباقی
 242/0 تدافعی
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 وردي،نکویر دیگر مثلهاي گردشگري جاذبه آباد وسرهنگ
هــاي گیــاهی و نگــري و مشــاهده گونــهپرنــده سواري،شتر

منــدان پناهگــاه حیــات وحــش خــارو) را بــه عالقهجانوري 
گردي در شهر زواره، کــه در کنند. ارزیابی طبیعتعرضه می

شمال منطقــه کهیــاز قــرار گرفتــه، بــا اســتفاده از تحلیــل 
SWOT  هاي گردشــگري فــراوان از پتانســیلکه نشان داد

تواننــد بــه توســعه گردشــگري هاي طبیعی میجاذبهجمله 
گردي در طبیعــت. توسعه ]3[پایدار در منطقه کمک کنند 

ایجــاد درآمــد پایــدار بــراي جوامــع  تواند بــااین منطقه می
محلی از مهاجرت مردم محلی به شــهر و منــاطق صــنعتی 

  جلوگیري کند. 
از میان حوادث طبیعی که زنــدگی ســاکنان منطقــه را 
تحت تأثیر قــرار داده اســت، فراوانــی خشکســالی بیشــتر از 

لیمی است کــه سایر حوادث است. خشکسالی یک پدیده اق
هــاي مــرتبط بــا اي بر منابع آب و فعالیتدر مقیاس منطقه

گذارد. تحلیل خشکسالی با استفاده از شاخص آن تأثیر می
) نشان داد کــه اردســتان خشکســالی SPIبارش استاندارد (

شدید را تجربه کرده که پیامد آن مهاجرت نیــروي انســانی 
-ان و باغبوده است. خشکسالی باعث کاهش درآمد کشاورز

داران شده و در نتیجه افــراد بــه دنبــال کســب درآمــد بــه 
کننــد مناطق دیگر از جمله مناطق صــنعتی مهــاجرت مــی

]8[.  
شود. شدن منطقه میتوسعه گردشگري، باعث شناخته 

ــوزش و اســتفاده از فناوري ــات، آم ــر تبلیغ ــاي روز در ام ه
ــورد جــذابیتاطالع ــه میرســانی در م ــد در هاي منطق توان

شناساندن منطقــه و جلــب گردشــگران داخلــی و خــارجی 
شــناختی بوم هــايارزش بامردم محلی آشنایی موثر باشد. 

هــاي آموزشــی در ایــن زمینــه تدوین برنامهوحش و حیات

از نیروهاي بومی و اهالی روستا نیــز توان میراهگشا بوده و 
ــت.  ــه اشــاره شــد، در همــانکمــک گرف ــه  طــور ک منطق

ــتاهاي زیــادي وجــود دارد. از حفاظت ــده کهیــاز روس ش
نیروهاي بومی براي مشارکت در امــر حفاظــت بهــره بــرد و 

هایی نظیر احیاء و بهسازي در منطقــه را بــا حمایــت برنامه
هــاي زیســت اجــرا کــرد. آمــوزشســازمان حفاظــت محیط

زیستی مستمر به جوامع محلی و دامــداران در مــورد محیط
زیســت و برگــزاري تورهــاي گردشــگري محیطهــاي ارزش

هایی نظیــر هــایی کــه گونــهنگري، بویژه درزماننظیر پرنده
توانــد مــردم محلــی را بــا هوبره در منطقه حضور دارند، می

هاي ارزشمند منطقه بیشتر آشنا کرده و مورد حمایت گونه
قرار گیرند و هم اینکه جوامع محلی از منافع اقتصادي آنها 

   د.منتفع شون
 کــه گفــت تــوانمی ســاده تحلیــل و بنديجمع یک در

 هايسیاست ارائه و بازنگري نیازمند منطقه برنامه مدیریتی
 نقــاط از استفاده با تهدیدها و ضعفها رفع جهت در مناسب

شــده بــا اســت تــا ایــن منطقــه حفاظت هافرصــت و قــوّت
فرد خــود بتوانــد بــه جایگــاه بههاي خاص و منحصــرویژگی

د برسد. این مهــم بــا همکــاري و همــاهنگی بــین اصلی خو
ها و ارگــان و زیست و دیگر ســازمانسازمان حفاظت محیط

گذاران در بخش خصوصی و دولتــی قابــل مشارکت سرمایه
حصول است. صرف تدوین راهبرد، به تنهایی قادر به تحول 

هاي اجرایی مناســب نیست. آنچه اهمیت دارد، اتخاذ برنامه
هریــک از راهبردهــا و بــا درنظــر گــرفتن  براي پیاده کردن

  اولویت اجرایی آنهاست.
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Abstract  
Protected areas are important for long-term conservation of plant and animal species. 

Understanding the opportunities and threats in these areas is essential for strategic planning to 
achieve sustainable development. Strengths, Weaknesses, Threats, and Opportunities (SWOT) is 
one of the most widely used strategic planning technique. The current study aimed to investigate the 
most important internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (threats and 
opportunities) in Kahyaz protected area, Isfahan, using a combination of qualitative and quantitative 
approaches including, SWOT, analytic hierarchy process and quantitative strategic planning matrix 
and to present the best management strategies to improve the status of the region. Results showed 
that high biodiversity, presence of key species such as Asian bustard and beautiful and unique 
landscapes were the most important strengths, and the proximity of Kahyaz to Kharoo wildlife 
refuge and Zawarah tourist area and its proximity to population centers were the most important 
opportunities. Lack of staff and protective guards, the presence of livestock and the lack of 
knowledgeable managers and conservation programs were the most important weaknesses. Illegal 
hunting and grazing, inadequate infrastructure and the lack of investments were the major threats in 
Kahyaz protected area. Quantitative strategic planning matrix showed that the best management 
strategy in this region is tourism development. The presence of ecotourism attractions in the region 
and a variety of natural and unique landscapes, provide suitable conditions for ecotourism tours in 
Kahyaz. While the lack of infrastructure and facilities, effective advertisement and the lack of 
appropriate investments were recognized as obstacles to sustainable ecotourism development in the 
area. 
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