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 مقدمه

 بؤ   هؤا  اکوسیسؤت   بؤ  مؤثر    های اختالل و تهدیدها ارزیابی

 ایراهب دهؤ  ۀتوسؤی  ا،هؤ  ت اکوسیسؤ  وضؤیی   درک منظور

 امؤ ی آنها  ارزیابی و پایش زیستی، محیط دی ی م بمناس

  توج با ها تاالب پایدار مدی ی  ،میان این در .اس  ض وری

آنها  در خشکی و آبی های اکوسیست  های ویژگی بت کی  ب

  بؤ  لتمای .[1] دارد ازنی یعلم و یچندبخش ایرویک ده  ب

 حفاظؤ   و خؤدما   بؤ داری  بهؤ    بین صحیح ادلتی افتنی

 ها تاالب از خ دمندان  ۀاستفاد مفهوم سم   ب را  اداف نها،آ

 زندگی ب ای پایدار و محتاطان  رویک دی  ک کند می هدای 

 ربؤا   رفؤتن  بین از .[2] اس  تاالبی های ا گتزیس با هم ا 

 هؤا،  تاالب تخ یب دلیل ب  زمین طبییی های اکوسیست  در

 ناپؤیی ی  باجتنؤا  طؤ ز  بؤ   را انسؤانی  جوامع پایدار ۀتوسی

 زیسؤتی  تنوع کاهش و ها تاالب تخ یب [.3] کند می تهدید

 خؤود  بؤ   را انمحققؤ  از بسیاری توج  دور های زمان ازآنها 

 حفؤ   بؤ   عالقؤ   افؤاایش  وجؤود  بؤا  امؤا  .اس  ک د  جلب

 شؤد   وارد د مانؤ  بؤاقی  هؤای  تاالب ب  زیادی فشار ،ا گزیست

 اننشؤ  منظور ب  اکوسیستمی خدما  مفهوم ام وز ، . اس

 اسؤتفاد   م دم ب  ها اکوسیست  گ دی و ها تاالب ارزش دادن

 ر یثمؤ  رطؤو  بؤ   توانست  مفهوم این ک  طوری ب  شود، می

 .[4] کنؤد  بؤاز  توسؤی   هؤای  گیؤ ی  تصمی  در را خود ایج

 بنؤدی  اولویؤ   و سؤاختار  ارزیابی  ب ک  هایی روش ،بناب این

 خؤؤدما  حفؤؤ  بؤؤ ای د،کننؤؤ مؤؤی کمؤؤ  تؤؤاالب مؤؤدی ی 

 ب  ک  جازموریان تاالب [.5] ندا ض وری تاالب سیستمیاکو

 طؤی  اسؤ ،  مطؤ    کشؤور  مهؤ   هؤای  تاالب از یکی عنوان

 این .اس  بود  آبی ک  و خش  های دور  شاهد خود حیا 

 بؤا  همؤوار   خؤود،  جغ افیؤایی  موقییؤ   بؤ   توجؤ   با تاالب

 آب سؤطح  نوسؤان  همچنؤین  و بارنؤدگی  کؤاهش  و افاایش

 بؤود   ضؤی   و شد  دستخوش آن ب  ورودی های رودخان 

  جنؤوب  بخؤش  در تؤاالب  ایؤن  ق ارگیؤ ی  ب  توج  با اس .

 توانؤد  مؤی  خشؤ    و گؤ م   غالؤب  وضؤیی   با ای ان، ش قی

 انسؤانی  و طبییؤی  محیط مختل  ش ایط در کارک د زیادی

 خشؤ   از پؤ   ،امؤ وز   باشؤد.  داشت  خود پی امون محیط

 از بسیاری أشمن تاالب این آن، از وسییی های قسم  شدن

 ریؤا  دانؤ   بؤ   توج  با ک  ،اس  رشوک موجود گ دوغبارهای

 تواننؤد  یمؤ  گ دوغبؤار  ایؤن  بؤودن ن دید قابل  یگاه و بودن

 مسؤالل  کؤ  اسؤ   یؤادآوری   شؤایان  باشند. خط ناک بسیار

 منفی آرار جازموریان تاالب شدن آب ک  و خش  با م تبط

 شؤاهد  م قابؤل  مختلؤ   های مقیاس در ک  گیاردمی جا ب 

 و ب رسؤی  بایؤد  جازموریان تاالب ب  م بوط مشکال  اس .

 از تؤوان  مؤی  مهؤ   نایؤ  بؤ   دسؤتیابی  ب ای شوند. شناسایی

 هؤای  روش جمل  از .دک  استفاد  تداولم و روز ب  های روش

 سؤای   و شؤدن  خشؤ   بؤ  مؤثر    عوامل تواند می ک  یمهم

DPSIR روش از استفاد  ،کند شناسایی را تاالب مشکال 
1 

 ها،فشؤؤار مح کؤؤ ، نی وهؤؤای شناسؤؤایی شؤؤامل کؤؤ  سؤؤ ا

 مح کؤ ،  ینیؤ و  رویکؤ د  .شؤود  می ها پاسخ و آرار ها، حال 

 ابؤاار  DPSIR مؤدل  بؤ   می وف پاسخ و ار  فشار، وضیی ،

 -اقتصؤادی  پارامت های ارزیابی ب  قادر ک  اس  ارزشمندی

 بؤ ای  مثر ی اباار DPSIR .اس  زیستی  محیط و اجتماعی

 انتشؤار  بین ارتباطا  درک و زیستی  محیط مسایل تش یح

 بؤار  یننخسؤت  DPSIR رویکؤ د  [.6] آنهاسؤ   آرار و آالیند 

 طؤور  بؤ   وشؤد    اسؤتفاد   اروپا      زیس   محیط آژان  توسط

 سؤاختار  ابؤاار،  ایؤن  .[7] اسؤ   شؤد   کارب دی ای گست د 

 زیستی  محیط للمسا وتحلیل تجای  ب ای را ای یافت   سازمان

 تؤؤا کوچؤؤ  آبخیاهؤؤای از مکؤؤانی مختلؤؤ  ایهؤؤ مقیؤؤاس

 شؤکل  DPSIR رویکؤ د  .کند می ف اه  جهانی های سیست 

 سؤؤازمان توسؤؤط کؤؤ  اسؤؤ  PSR چؤؤارچوب ۀیافتؤؤ  توسؤؤی 

 چؤارچوب  این اس . شد  ایجاد اقتصادی ۀتوسی و همکاری

      زیس   محیط وضیی  اطالعا  دهی سازمان ب ای  مفهومی

 محیط احتمالی تغیی ا  و نیانسا های فیالی  بین ارتباط و

 -علؤی  ۀرابط اساس ب  رویک د، این شود. می استفاد       زیس  

 و مح کؤ    ی)نیؤ و  انسؤانی  های فیالی  با ک  اس  میلولی

 کمی تغیی ا  با سپ  و شد  ش وع      زیس   محیط ب  فشار

 شود. می منج  اجتماعی های پاسخ ب  طبییی منابع کیفی و 

 هؤ   هستند. ها اکوسیست  فوایدجاء  ی،اکوسیستم خدما 

 .را دارد خؤؤود بؤؤ  م بؤؤوط عملکؤؤ د و سؤؤاختار اکوسیسؤؤت 

 ت کیؤب،  هؤا،  گونؤ   مجمؤوع  بؤ   م بؤوط  اکوسیست  ساختار

 هؤوا  آب، ف م وآنها  درونی روابط و جامی  ساختار ،جمیی 

 عملکؤ د  امؤا،  اسؤ .  جؤانوران  و گیاهان زیستگا  و خاک و

 ف اینؤدهایی  یؤا  سیسؤت   هؤای  ویژگی ب  م بوط اکوسیست 

 ماننؤد  دهؤد   می روی اکوسیست  چند یا ی  بین ک  اس 

 خؤؤدما   و کاالهؤؤا مفهؤؤوم .[8] غؤؤیایی  مؤؤواد ۀچ خؤؤ

 بؤ ای  را رشؤدی  بؤ   رو و مؤداوم  ۀجاذبؤ  یؤ    اکوسیستمی

 وجؤود  ب  گی ان تصمی  و مدی ان زیستی،  محیط دانشمندان

                                                            
1. Driver-Persure-State-Impact-Response 
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 ما خؤد  کؤارب دی  اطالعؤا   رشؤد  تؤازگی،  بؤ   اس . آورد 

 هؤا  سیسؤت   پویؤایی  مفهؤوم  انتقؤال  دلیؤل  ب  اکوسیستمی

 در ها شاخص اینک  ب  توج  با .[9] شود می مشاهد  وفور ب 

 حاضؤ   تحقیق  دارند، ای کنند  تییین کارک د DPSIR مدل

 مؤدل  در ها تاالب  اکوسیستمی خدما  کارگی ی ب  هدف با

 ج تو با اس . شد   انجام شاخص عنوان ب  DPSIR تحلیلی

  اکوسیسؤتمی  خؤدما   قابلیؤ   هؤا،  شؤاخص  های ویژگی ب 

 بؤ   توجؤ   بؤا  شد. ب رسی DPSIR مدل در ورودی عنوان ب 

 تؤاالب  مؤدی یتی  راهب دهایۀ ارالۀ زمین در تحقیقا  اینک 

 انجؤام  حاضؤ   تحقیؤق  روش از غی  های روش ب  جازموریان

 دیگؤ   های تاالب مورد در متیددی مطالیا  ماا اس ، شد 

 بؤؤ ای کؤؤ  اسؤ   گ فتؤؤ  انجؤؤام کشؤورها  دیگؤؤ  و  انایؤ  در

 از یؤدادی ت می فی ب فقط  کالمطوالنی شدن  از جلوگی ی

 همکؤاران  و شؤکیب  جهؤانی  .شؤود  مؤی  اکتفاآنها  ت ین مه 

 بؤ   مؤدی یتی  راهب دهؤای  تؤدوین  بؤ   ای  مطالی طی [10]

 تاالب در اکوسیست  پیی ی آسیب ارزیابی نوین روش کم 

 بیشؤت ین  داد نشؤان  آنها پژوهش نتایج .ندپ داخت چغاخور

 رفؤتن  بؤین  از شؤامل  اکولوژیکی های ارزش ب  تهدیدها آرار

 ارتفؤاع  افاایش و شود می وحش حیا  زیستگا  و پ ندگان

 و نؤامطلوب  ارؤ   ،خشکسؤالی  و تاالب روی شد  ساخت  سد

 دسؤ   پؤایین  در گنؤدمان  تؤاالب  بؤ   حؤق  تأمین ب  زیادی

 مؤدی یتی  راهکارهؤای  [11] همکاران و جیف ی .گیارد می

 بنؤؤدی، دسؤؤت  ط یؤؤق از را میانکالؤؤ  تؤؤاالب از حفاظؤؤ 

 نیؤا  و قؤو   و ضؤی   عوامؤل  وتحلیؤل  تجایؤ   و گیاری وزن

 وتحلیؤل  تجایؤ   از استفاد  با موجود هایتهدید و ها ف ص 

SWOT بؤؤا [12] همکؤؤاران و ونؤؤد آذریؤؤن .دنؤؤدک  تؤؤدوین 

 احیؤای  هؤای  اسؤت اتژی  تدوین ب  SWOT روش از استفاد 

 تحلیؤل  از اسؤتفاد   بؤا  ادامؤ   در و پ داختند ارومی  ۀدریاچ

 بنؤدی  رتبؤ   را موجؤود  هؤای  اسؤت اتژی  فازی م اتبی سلسل 

 هؤؤای پؤؤژوهش و علمؤؤی المنؤؤافع مشؤؤت ک سؤؤازمان .دنؤؤدک 

 ریس  ارزیابی و ب رسی ب  2005 سال در است الیا صنیتی

 هؤای  تاالب ب ای پایدار چارچوبیۀ توسی هدف با اکولوژیکی

. پ داخ  است الیا شمال آبیاری آتی های پ وژ  ب دکین الور

 رویکؤ د  ایجؤاد  ب ای ف ایندیۀ ارال ،پ وژ  این نهایی نتیجۀ

 های ریس  مدی ی  ب ای شفاف و علمی ی،اکولوژیک پایدار

 .[13] است الیاسؤؤ  آبیؤؤاری صؤؤنایع بؤؤ ای زیسؤؤتی  محؤؤیط
 مؤدل » عنؤوان  بؤا  ای مطالیؤ   در [14] همکاران و زک ای 

DPSIR» و ملؤی  سؤطح  در را مدیت انؤ   موقؤ   های تاالب 

 شناسؤایی  ،ۀ یادشؤد  مطالیؤ  از هدف ک دند. مقایس  محلی

 حفاظؤ   ب ای راهب دی مدی ی  ۀتوسی و ها تاالب وضیی 

 DPSIR رویکؤ د  بؤا  یونان و اروپا موق  های تاالب احیای و

 شؤؤامل انسؤؤانی هؤؤای فیالیؤؤ یادشؤؤد   گ انپژوهشؤؤ  بؤؤود.

 هؤایی  مح ک  نی و عنوان ب  را توریس  و دامداری ،کشاورزی

 -اقتصؤادی  فشارهای و آرار دارای ک  مدیت ان  های تاالب ب 

 [15] همکؤاران  و تکینؤا آ ک دنؤد.  ارزیابی بودند، اجتماعی

 خدما  دریایی، های محیط مدی ی  منظور ب طی پژوهشی 

 DPSIR رویکؤؤ د در اجتمؤؤاعی منؤؤافع بؤؤا را  اکوسیسؤؤتمی

 پشؤتیبانی  بؤ ای  چؤارچوبی  روش، این با آنها .ک دند تلفیق

 ای مطالی  در .ک دند ایجاد دریایی های محیط در ها تصمی 

 بؤا  تاالبی های اکوسیست  پایدار مدی ی  های شاخص دیگ ،

 همکؤؤاران و سؤؤیادتی توسؤؤط DPSIR رویکؤؤ د از اسؤؤتفاد 

 بؤ ای  DPSIR سؤاختار  ایجؤاد  منظور ب  ک  شد انجام [16]

 و درک هؤدف  بؤا  را دسؤت س  در منؤابع  ابتدا مون،ها تاالب

 مهاج   بادی، ف سایش انند)م ها تاالب مشکال  شناسایی

 نمای  ه  ،سپ  ک دند. ب رسی و نمای  را غی    و پ ندگان

 وضؤیی ،  فشار، مح ک ، ینی و های مثلف  از ای دست  در را

 مختلؤ   هؤای  مثلفؤ   بؤین  ارتبؤاط  و دادند ق ار پاسخ و ار 

 .ک دنؤد  ایجؤاد  شد   استفاد   فهومیم مدل در را شد   تییین

 [17] همکؤاران  و آذر جیف ی تحقیق از آمد  دس  ب  نتایج

 بؤا  خورموسؤی  و یؤ  موراالخ شؤادگان،  المللی بین تاالبدر 

 داد نشؤان  چنؤدمییار   گیؤ ی  تصمی  های روش از استفاد 

 در آب ب داشؤؤ  ی ،اقلؤؤ ییؤؤ ا تغ و کسؤؤالیخش ۀپدیؤؤد

 نفتؤی،  آلؤودگی  سؤد،  احؤدا   آبی ، ۀتوسی   )ط باالدس 

 ۀگونؤ  ورود قؤایق،  و شؤناور ، لؤنج  ت دد صنیتی، های پساب

 و صؤنایع   ااحؤد  کشؤاورزی،  هؤای  پسؤاب  ماهی، غی بومی

 سؤاخ   و وجؤود  روستایی، و شه ی های پساب ،ها  کارخان

 ت تیؤؤب بؤؤ  تؤؤاالب ۀمحؤؤدود در سؤؤازی جؤؤاد  و اسؤؤکل 

 بؤا  کؤ   ندهسؤت  تاالب ب  رتأری گیا عوامل آمیات ین مخاط  

 شؤؤیادگان، تؤؤاالب ناخوشؤؤایند تحؤؤوال  سؤؤی  بؤؤ  توجؤؤ 

 توانؤؤد مؤؤی کنؤؤونی رونؤؤد ۀادامؤؤ خورموسؤؤی و  یؤؤمخوراال

 خطؤؤ  بؤؤا را شؤؤد  مطالیؤؤ  تؤؤاالب یکپؤؤارچگی و موجودیؤؤ 

 همکاران و جاللی پژوهش نتایج .کند مواج  ناپیی ی جب ان

 تؤ ین  مهؤ   دهد می نشان SWOT مدل از استفاد  با [18]

 و اکولؤؤوژیکیۀ بؤؤالقو هؤؤای تؤؤوان هؤؤامون تؤؤاالب قؤؤو 

 در و 7656/0 وزنؤی  امتیاز با پ آبی زمان در محیطی زیس 

 هنگؤام  بحؤ ان  هؤای  مؤدی ی   در ضؤی ،  ت ین مه  ،مقابل
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 اسؤؤ . 8500/0 وزنؤؤی امتیؤؤاز بؤؤا آبؤؤی کؤؤ  و خشکسؤؤالی

 عنؤوان  بؤ   ربؤ   ،هؤامون  تاالب ف ص  ت ین مه  ،همچنین

 امتیؤاز  بؤا  جهؤان  بیابانی مناطق شی ین آب تاالب هفتمین

 آن بؤا  هؤامون  تؤاالب  ک  تهدید ت ین مه  و 9965/0 وزنی

 بؤا  منطقؤ   در مؤداوم  و شدید های خشکسالی ،اس  مواج 

  .اس  988/0 وزنی امتیاز

 زیؤادی  اکوسیسؤتمی  خؤدما   ها تاالب اینک  ب با توج  

 فشؤارهای  میؤ    در جهؤان  س اسؤ   در ولی ،دهند می ارال 

 خؤوبی  بؤ   نیؤا  ام  این نقاط ب خی در و اند گ فت  ق ار ادیزی

 الزم تحقیقؤا   انجؤام  بؤ   نیؤاز  اس   شد  داد  نشان و رب 

 هؤا  تؤاالب  سؤای   بؤ   نسؤب   ک  جازموریان تاالب روی ویژ  ب 

 یؤ   بؤ   احتیؤا   ،اسؤ   شؤد   انجام آن روی کمی تحقیقا 

 و تحلیل و اطالعا  آوری  جمع ب ای جامع و ساختاری روش

 تؤاالب  زیسؤتی   محیط جامع ارزیابی ط یق از کارب ان هدای 

 را اطالعؤا   کمبود ک  اس  الزم عملی ای ب نام  .دارد وجود

 شناسایی بیشت  توج  ب ای را مناطق اولوی  وک د   ب جست 

 بؤا  هؤا  تؤاالب  ارزیؤابی  مناسؤب  روش یؤ   کم  با باید کند.

 هسؤتند،  مواج  تهدیدها از ای دامن  با ک  متفاو  های ارزش

 رخؤداد آرؤار   کؤ   اس  درخور یادآوری ،نهای  در شود. انجام

 هیؤدرولوژی،  تغییؤ ا   ط یؤق  از هؤا  تؤاالب  روی اقلی  تغیی 

 تغییؤ   همچنین دما، تغیی ا  غی مستقی  و مستقی  تأری ا 

 انجؤام  ،دلیؤل  همؤین  بؤ   .آیؤد  مؤی  وجؤود  ب  اراضی کارب ی

 ایؤن  سؤوء  آرؤار  دنک  لحاظ و زمین  این در بیشت  تحقیقا 

 پؤژوهش  .اسؤ   ض وری ام ی آتی های ریای ب نام  در پدید 

 عوامؤل  شناسؤایی  ماننؤد  عملیؤاتی  اهؤداف  دنبؤال  بؤ   حاض 

 و راهب دهؤا  تدوین و جازموریان تاالب وضیی  ۀکنند بح انی

 تؤاالب  حفاظؤ   و احیؤا  هدف با توسی  در مدی یتی اقداما 

 داخلؤؤی وامؤؤلع مجموعؤؤ  ارزیؤؤابی بؤؤ ای .اسؤؤ  جازموریؤؤان

 و هؤا  ف صؤ  ) خؤارجی  عوامل مجموع  و  ها ضی  و ها قو  )

 شؤد   اسؤتفاد   SWOT است اتژیکی مدل تلفیق از  هاتهدید

 از لیسؤ   یؤ   فقؤط  اغلؤب  1SWOT وتحلیؤل  تجایؤ   .اس 

 کمؤی  و کیفؤی  صؤور   بؤ   کؤ   هاس  است اتژی یا راهب دها

 بؤا  SWOT تحلیؤل  شؤود  مؤی  پیشنهاد رو، این از .اس  ناقص

 بؤؤا حاضؤؤ  پؤؤژوهش شؤؤود. تلفیؤؤق م اتبؤؤی سلسؤؤل  لیؤؤلتح

 مؤات ی   ،DPSIR مؤدل  نتایج ت کیب و زمان ه  کارگی ی  ب

 در واسؤپاس  مدل خصوص ب  و 2کمی است اتژی  ریای ب نام 

                                                            
1. Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats 
2. QSPM OR Quantitative Stratgic Planing Matrix 

 مؤوارد  از شؤد   مطالیؤ   ۀمنطقؤ  عنؤوان  بؤ   جازموریان تاالب

 ایؤن  تفؤاو   وجؤ   کؤ   ینؤد  آ مؤی  حسؤاب  ب  تحقیق نوآوری

 علؤ   اسؤ .  آب منؤابع حؤوزۀ   در تحقیقؤا   سای  با تحقیق

 روش ایؤن  بؤ   اعتمؤاد  زیاد قابلی  ،واسپاس روش از استفاد 

 اس . بندی رتب  در

 ها روش و مواد
 جازموريان( )تاالب شده مطالعه ۀمنطق

 جنؤوب  در ک  اس  ای دریاچ  و آب یا ای حوض  جازموریان

 انتهؤای  )در ک مؤان  شاهسواران کو  جنوب در ای ان ش قی

 و جازموریؤان  غ ب ، واقع دررود هلیلۀ رودخان آب یاۀ حوض

 ایؤن  اسؤ .   شد  واقع  جازموریان ش ق ، دربمپورۀ رودخان

 58 و شؤمالی  ۀرانیؤ  27 و دقیق  29 و درج  27 در حوض 

 .اسؤ   شؤد   واقؤع  جنؤوبی  ۀرانیؤ  46 و دقیقؤ   32 و درج 

 330 حؤدود  بؤ   پ آبی مواقع در جازموریان تاالب مساح 

 آن پهنای و کیلومت  100 حدود ب  آن ازای در هکتار  هاار

 ایؤن  ۀمحدود در . 1 )شکل رسد می کیلومت  45 از بیش ب 

 اسؤتان  در جنوب رودبار و فاریاب جی ف ، های دش  تاالب

 دلگؤان،  سؤ دگان،  بمپؤور،   انشؤه ، ای هؤای  دش  و ک مان،

 قؤ ار  بلوچسؤتان  و سیسؤتان  اسؤتان  در اسؤپک   و س تختی

 جازموریان هامون شناسی، زمین های پژوهش ۀپای ب  دارند.

 نظؤ   از .اسؤ   شد  تشکیل شناسی زمین اخی  های دور  در

 عمومؤا   ارتفاعا  اقلی  نوع دومارتن روش در اقلی  وضیی 

 و ارتفاع کاهش با ش ایط ینا ک  اس  خش  و خش  نیم 

 ،کلؤی  طور ب  رود. می پیش ف اخش  سم  ب  دما اف ایش

 جازموریؤان  هؤامون  آب یا ۀحوض در جوی های ریاش منشأ

 اسؤ   مدیت انؤ   و شمالی اطل  اقیانوس هوای ۀجبه یکی

 عبؤور  از پ  و شود می کشور وارد غ ب شمال سم  از ک 

 نیا را حوض  این از هایی قسم  ای ان، م کای های بخش از

 های بارندگی بیشت  ها ریاش این دهد. می ق ار پوشش تح 

 هوای ۀجبه دیگ ی ند.کن می ایجاد را بهار اوایل و زمستان 

 و شؤود  مؤی  وارد کشؤور  شؤ ق  از کؤ   اسؤ   هنؤد  اقیانوس

 بارنؤدگی  میؤاان  .آورد مؤی  وجؤود  بؤ   را تابستان  رگبارهای

 تا 500 بین وریانجازم ۀحوض شمال های بلندی در سالیان 

 پس  و گست د  قسم  در ولی اس ، متغی  مت  میلی 600

 سؤال  در متؤ   میلؤی  100 حؤدود  از بارندگی میاان جنوبی

 جمییؤ   ،1395 سؤال  س شؤماری  طبؤق  .شود نمی بیشت 

 .اس  نف  1281623 میادل جازموریان آب یاۀ حوض

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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  وريانجازم آبريزضۀ حو در جازموريان تاالب مکاني محل. 1 شکل

  تحقیق روش

 ۀمنطقؤ  مختلؤ   های  زمین  شناخ  ب ای حاض  تحقیق در

 مسؤکونی،  جوامؤع  آب، منابع کشاورزی، جمل  از مطالیاتی

 بؤا  ابتؤدا  ،بؤارش  میؤاان  تغیی ا  و اراضی کارب ی تغیی ا 

 مکؤانی  هؤای  داد  و منطقؤ   مورد در ای کتابخان  آوری جمع

 و میؤدانی  یب رسؤ  سؤپ   و شد  ش وع شد  مطالی  ۀحوض

 تؤاالب  مؤدی ی    بؤ مؤثر    ۀگان پنج های شاخص ای مشاهد 

  روش و DPSIR هؤای  شؤاخص  س اغ ب  ،سپ  .شد ب رسی

، نهایؤ  در و رفتؤ   واسؤپاس  چندمییار  گی ی تصمی  مدل

 بنؤؤدی  لویؤؤ وا و شناسؤؤایی  و هؤؤا داد  وتحلیؤؤل  تجایؤؤ 

 مدی یتی پیشنهادهای و ها حل را  و شد  انجام های شاخص

 حاضؤؤ  تحقیؤؤق در اطالعؤؤا  گؤؤ دآوری  روش .دشؤؤ اتخؤؤاذ

 منؤابع  از اسؤ   شؤد   تؤالش  و بؤود   اسنادی و ای کتابخان 

 های ط   مانند تحقیق موضوع با ارتباط در موجود مختل 

 و زیسؤؤ  محؤؤیط حفاظؤؤ  هؤؤای سؤؤازمان از و... تحقیقؤؤاتی

 منؤابع  ۀادار آب، منؤابع  ش ک  آبخیاداری، و م اتع جنگل،

 ب خؤی  کنت ل ب ای ،این ب  عالو  .ودش گ فت  به   طبییی

 از ذهنؤی  هؤای  دیؤدگا   بؤ   دسؤتیابی  همچنین و عا اطال

 ب خی با مصاحب  و میدانی مطالیا  از آن وضیی  و تاالب

 بؤا  تؤاالب  مؤدی ی  ۀ زمین در مج ب کارشناسان و مدی ان

 .شؤد  اسؤتفاد   نیا آن نتایج تحلیل و پ سشنام  از استفاد 

 .اس  تحقیق اج ایی روند ۀدهند نشان 2 شکل

 
 تحقیق اجرايي ساختار. 2 شکل
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 DPSIR مدل الف(

 ۀحوضؤ  وضؤیی   سنجش و ب رسی دلیل ب  حاض  ۀمطالی در

 چؤارچوب  اکولؤوژیکی  هؤای  شؤاخص  جازموریؤان،  تاالب آب یا

DPSIR  آب یؤا  ۀحوض راهب دی تحلیل ب  و شود می استخ ا 

 توج  با ابتدا  ک صور   ین  اب شد. خواهد پ داخت  جازموریان

 بؤ   م بؤوط  ۀشد استفاد   مییارهای DPSIR مدل چارچوب ب 

 پاسخ  و وضیی  فشار، و مح ک  )نی وی ها شاخص از ی  ه 

 بؤا  کؤ   پ سشؤنام   اباار کارگی ی  ب با سپ  و شود می تییین

 و متخصصؤان  توسؤط ، شؤد   تؤدوین  لیکؤ    تؤایی  پنج طی 

 ک  هایی  سشنام پ )تیداد شود می تکمیل م بوط  کارشناسان

 محؤیط  حفاظؤ   سؤازمان  خب گؤان  و کارشناسؤان  اختیار در

 بؤود .  پ سشؤنام   60 ب ابؤ   ،گ فؤ   ق ار ک مان استان زیس 

 ب  هایی پ سشنام  تحقیق، مدل ب  توج  با م حل  این در حال

بناب این،  شد. ط   مطالی  مورد تاالب وضیی  ب رسی منظور

 دلمؤ  اسؤاس  بؤ   م پ سشؤنا  ایؤن  کؤ   اسؤ   درخور یادآوری

 هؤای  شؤاخص   .1)جؤدول   اسؤ   ط   شد  تحقیق مفهومی

 و ارؤ   وضؤیی ،  مح کؤ ،  ینی و فشار، همچون DPSIR مدل

 ،سپ  دارند. لف ثم 11 و 6 ، 1 ، 9 ،4ت تیب  ب  ک  ،اس  پاسخ

 تؤ   کوچؤ   هؤایی  لفؤ  ثم بؤ   متیؤارف،  شاخص 31 ازی   ه 

 ها شاخص زای   ه  ب  م بوط های لف ثم ابتدا و  شد شکست 

 یؤ   از اهمیتشؤان  ب اساس و نامتخصص و کارشناسان توسط

 هؤای  لفؤ  ثم جمع حاصل ک  صورتی ب  ،شد دهی نم   پنج تا

 ی  ه  ای رتب  میانگین ،سپ  .شود 30 نهای در شاخص ه 

 بؤ   و ،آمؤد بؤ  دسؤ     شؤد   استفاد  مییارهای و ها شاخص از

 اهمیؤ   ۀرجد مییار ه  ب  م بوط ای رتب  های میانگین اساس

 )بؤ   9 تؤا  اهمی    ینکمت مینای )ب  1 بین مقداری ک آنها 

شد. در انتها، این مقادی   تییین بود ، اهمی   ت ینیشب مینای

 تحلیؤؤل منظؤؤور بؤؤ    وشؤؤد واردسؤؤازی واسؤؤپاس  مؤؤدل در

 از آمؤد   دسؤ   بؤ   هؤای  پاسؤخ  یؤا  و راهکارهؤا  م اتبؤی  سلسل 

  .شد ستفاد ا مختل  کارشناسان و متخصصان های دیدگا 

 SWOT مدل ب(

 و منطقؤ   در موجود های ضی  و ها قو حاض   پژوهش در

 اسؤ ،  مواجؤ   آنهؤا  با تاالب ک  هاییتهدید و ها ف ص  نیا

  بؤ  کارآمؤد  مؤدی یتی  راهب د تدوین ب ای و شد  شناسایی

 و داخلؤی  محؤیط هؤای   مثلفؤ   تؤدوین  ب ای .شد گ فت  کار

 ب گؤااری  ط یؤق  از و   کؤ لی تکنیؤ   از استفاد  با بی ونی

 امؤور  با م تبط متخصصان از نظ سنجی ب  متیدد، جلسا 

 ط یؤق  از سؤپ   .شد اقدام 1398-1397 طی دورۀ تاالب

 و ضؤی   عوامؤل  وتحلیؤل  تجایؤ   و گیاری وزن بندی، دست 

 مؤات ی   از اسؤتفاد   بؤا  موجود، تهدید و ف ص  نیا و قو 

SWOT،  بؤؤا ،نهایؤؤ  در شؤؤد. تؤؤدوین مناسؤؤب راهب دهؤای 

  .ندشد دهی نم   راهب دها (QSPM) مات ی  از استفاد 

 (WASPAS) 1تجمعي وزني تولید ارزيابي تکنیک (ج

 ،جازموریان تاالب احیای راهکارهای تدوین و استخ ا  از پ 

 از ۀ حاض مطالی در د.ک  اقدامآنها  بندی اولوی  ب  نسب  باید

 شؤد.  اسؤتفاد   راهکارهؤا  بهت ین تییین ب ای واسپاس تکنی 

 کؤ   دادند پیشنهاد [19] همکاران و زاوادساکاس را روش این

 بؤ ای  چندمییار  گی ی تصمی  خوب بسیار های روش از یکی

 مدل دو از ت کیبی واسپاس روش .اس  گاین  بهت ین انتخاب

WSM مدل و وزنی  عوجمم )مدل WPS وزنی  ض ب )مدل 

 و رددا بیشت ی دق  مستقل، های روش با مقایس  در ک   اس

 ت  بارگ عدد این چ  ه  .شود می محاسب  راهکار ه  مطلوبی 

 ش   ب  مدل ف ایند .[19] اس  ت  مه  و بهت  گاین  آن باشد،

  اس : زی 

 مؤؤات ی  کؤؤ دن اسؤؤتاندارد و آوردن دسؤؤ  بؤؤ  اول: گؤؤام

 تصمی  

 مییارهؤؤؤای مقؤؤؤادی  واریؤؤؤان  ۀمحاسؤؤؤب دوم: گؤؤؤام

  اولی   ۀشد ن مالیا 

 بنؤؤدی رتبؤؤ  بؤؤ ای Qi و λ مقؤؤدار ۀمحاسؤؤب م:سؤؤو گؤؤام

  ها: گاین 

 از مییارها انگ اف مبنای ب  بهین  الندای ۀاسبحم ب ای

 :شود می استفاد  4ؤ 1 های ف مول

(1  λ =
𝜎2 (𝑄𝑖)

𝜎2(𝑄𝑖) + 𝜎2(𝑄𝑖)
 

(2  𝜎2(𝑄𝑖) = ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑤2

𝑛

𝑗=1

𝜎2(𝑥𝑖𝑗) 

(3  𝜎2(𝑄𝑖) = ∑ [
𝑛(𝑥𝑖𝑗)

𝑤𝑗
× 𝑤𝑖𝑗

(𝑥𝑖𝑗)
𝑤𝑗

(𝑥𝑖𝑗)
(𝑖−𝑤𝑗)

] 𝜎2

2
𝑛

𝑗=1

 

(4  𝜎2(𝑥𝑖𝑗) = (0.05𝑥𝑖𝑗)
2 

 بهتؤ ین  .شؤوند  می بندی رتب  Q مقادی  اساس ب  ها گاین 

 . 5)رابطۀ  باشد داشت  را Q مقدار ت ینیشب باید گاین 

(5  𝑄𝑖=λ ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑤𝑗 + (1 − λ)𝑛(𝑥𝑖𝑗)
𝑤𝑗

, λ = 0, … 1 

                                                            
1. Weighted Aggregated Sum Product Assessment 

(WASPAS) 
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 نتايج
 بيا  جازمورييان  تياالب  زيسيتي  محيی   جامع ارزيابي -

 DPSIR مفهومي چارچوب از استفاده

 مح کؤ ، ی نیؤ و  فشؤار،  همچؤون  DPSIR مدل های شاخص

 لف ،ثم 4 دارای فشار شاخص ک  هستند پاسخ و ار  وضیی ،

 لفؤؤ ،ثم 1 دارای وضؤؤیی  لفؤؤ ،ثم 9 دارای مح کؤؤ ی ونیؤؤ 

 اسؤ   لفؤ  ثم 12 دارای پاسؤخ  و لفؤ  ثم 5 دارای ار  شاخص

 میؤانگین  و DPDIR مؤدل  اجؤاای  2 ولجؤد  در . 1 )جدول

 وضیی ، فشار، مح ک ، ینی و ب  م بوط های شاخص ای رتب 

 اجؤاای  بؤین  در کؤ   اسؤ   گفتنؤی  .اسؤ   آمؤد   پاسخ و ار 

 میؤانگین  بؤا  وضؤیی   بخش ت تیب ب  DPSIR مدل ۀگان جپن

 میؤانگین  با پاسخ بخش ،24/4 میانگین با فشار بخش ،26/4

 ینیؤ و  بخش ،نهای در و 07/4 میانگین با ار  بخش و 18/4

 دارند. ق ار  جپن تا اول های رتب  در 89/3 میانگین با مح ک 

 امتیاز با منسج  مدی ی  عدم ۀلفثم مح ک  ینی و عوامل از

 ارتبؤؤاط در اخؤؤتالل ۀلفؤؤثم فشؤؤار تخسؤؤ ، ۀرتبؤؤ در 20/4

 ۀرتبؤ  در 40/4 امتیؤاز  با آب یا ۀحوض دس  پایین و باالدس 

 و خط نؤاک  هؤای  بیمؤاری  افؤاایش  هؤای  لفؤ  ثم ارؤ   خس ،ن

 ،60/4 ت تیؤب  بؤ   ازهؤای یتام با خط ناک ریاگ دهای افاایش

 بنؤدهای  آب احؤدا   ۀلفؤ ثم پاسؤخ ، دوم و اول ۀرتب در 53/4

ۀ رتبؤ  در 70/4 امتیؤاز  بؤا  بؤارگ  دهایسؤ  جؤای  بؤ   کوچ 

 گ فتند. ق ار نخس 

 RISPD مفهومي چارچوب های شاخص .1 جدول

 شاخص ابعاد مدل اجزای

 مح ک  نی وی

 جمیی  افاایش اجتماعی

 اراضی کارب ی تغیی ا  محیطی زیس 

 کش  زی  سطح افاایش اکولوژیکی

 سد احدا  اکولوژیکی

 ها دام ۀروی بی چ ای محیطی زیس 

 چا  حد از بیش حف  محیطی زیس 

 منسج  مدی ی  عدم سیاسی -اجتماعی
 اقلی  محیطی زیس 

 خشکسالی محیطی زیس 

 محیطی زیس  فشار

 زی زمینی و سطحی های آب میاان کاهش و ب داری به   افاایش

 خاک شدن مت اک  و کوبیدگی

 آب یاۀ حوض دس  پایین و باالدس  ارتباط در اختالل

 زی زمینی آب های سف   ب  ورودی های آب کاهش

 تاالب شدن خش  و آب حج  کاهش محیطی زیس  وضیی 

 ار 

 جانوری و گیاهی های پوشش رفتن بین از و کاهش اکولوژیکی
 زار شور  گست ش و شور های خاک افاایش محیطی زیس 

 خط ناک ریاگ دهای افاایش محیطی زیس 

 بومیان درآمدی منابع رفتن بین از و شکاه اقتصادی
 شناختی زیبایی و اکولوژی  های ارزش رفتن بین از اکولوژیکی

 محلی اقلی  در تغیی  محیطی زیس 
 دیگ  مناطق ب  منطق  بومیان مهاج   اجتماعی
 کاذب مشاغل ب  آوردن روی و باهکاری افاایش اجتماعی
 زندگی ب  امید کاهش اجتماعی

 دول  های سیاس  ب  بدبینی و نارضایتی افاایش ماعیاجت
 ها استان و مناطق دیگ  ب  ریاگ دها مخ بآرار  گست ش محیطی زیس 

 خط ناک های بیماری افاایش اجتماعی

 پاسخ

 بارگ سدهای جای ب  کوچ  بندهای آب احدا  محیطی زیس 
 نه ها گیاری لول  و روپوش ک دن، سیمان محیطی زیس 

 آبیاری نوین های سیست  از استفاد  گست ش محیطی س زی
 مجازی آب لحاظ ب  ص ف  ب  گیاهان کش  اکولوژیکی

 آبیاری ب ای شد  تصفی  فاضالب آب از استفاد  محیطی زیس 
 زی پالستی  و ای گلخان  کش  گست ش اکولوژیکی
 کشاورزی بخش در واقیی بهای آب تییین اقتصادی
 بومی گیاهی پوشش احیای و  حف اکولوژیکی

 حف شد  های چا  دهی سامان محیطی زیس 
 دستی صنایع و خدما  بخش در اشتغال ایجاد اقتصادی
 آب یاۀ حوض مدی ی  در م دمی مشارک  اجتماعی
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  جازموريان تاالب آبريز ۀحوض در ها پاسخ و اثر، وضعیت ،فشار ،محرکه نیروی ای رتبه میانگین .2 جدول

ای رتبه نگینمیا  ها رتبه فراواني 

 هامتغیر
 اجزای

ای رتبه میانگین مدل  
 زياد خیلي

(5) 

 زياد

(4) 

 متوس 

(3) 

 کم

(2) 

 کم خیلي

(1) 

13/4  جمیی  افاایش - - 7 12 11 

 

 

 

 

 نی وی

 مح ک 

73/3  اراضی کارب ی تغیی ا  - 4 8 10 8 

10/4  کش  زی  سطح افاایش - 1 5 14 10 

06/4  سد احدا  - 1 6 13 10 

03/3  ها دام ۀروی بی چ ای 5 6 6 9 4 

83/3  چا  حد از بیش حف  1 2 7 11 9 

20/4  منسج  مدی ی  عدم - 2 7 14 9 * 

70/3  اقلی  2 1 9 10 8 

26/4  خشکسالی - 2 4 8 16 

89/3  (1) شاخصهای  هرتب مجموع میانگین 
 

33/4  16 9 4 1 - 
 و سطحی های آب میاان کاهش و ب داری به   افاایش

 زی زمینی
 

 

 فشار

03/4  خاک شدن مت اک  و کوبیدگی - 2 8 7 13 

40/4  آب یا ۀحوض دس  پایین و باالدس  ارتباط در اختالل - - 5 8 17 *

23/4  زی زمینی آب های سف   ب  ورودی های آب کاهش - 1 6 8 15 

24/4  (2) شاخص های رتبه مجموع میانگین 
 

26/4  18 5 4 3 - 
 تاالب شدن خش  و آب حج  کاهش

 

26/4 وضیی   (3) شاخص های رتبه مجموع میانگین 

 جانوری و گیاهی های پوشش رفتن بین از و کاهش - 3 3 7 17 26/4
 

 

 

 

 

 

 آرار

 زار شور  گست ش و شور های خاک افاایش 3 4 6 7 10 56/3

 خط ناک ریاگ دهای افاایش - - 3 8 19 53/4

 بومیان درآمدی منابع رفتن بین از و کاهش 2 3 5 5 15 93/3

 شناختی زیبایی و اکولوژی  های ارزش رفتن بین از - 5 7 9 9 73/3

 محلی اقلی  در تغیی  - 5 6 6 13 90/3
 خط ناک های بیماری افاایش - - 1 10 19 60/4*

 دیگ  مناطق ب  منطق  بومیان مهاج   - 1 2 9 18 46/4

 کاذب مشاغل ب  آوردن روی و باهکاری افاایش - 1 8 7 14 13/4

 

 زندگی ب  امید کاهش 1 1 9 6 13 96/3

 دول  های سیاس  ب  بدبینی و نارضایتی افاایش 4 2 7 5 12 63/3

 ها استان و دیگ مناطق ب  ریاگ دها مخ ب آرار گست ش - 2 4 8 16 26/4

  (4) شاخص های رتبه مجموع میانگین 07/4
*70/4  بارگ سدهای جای ب  کوچ  بندهای آب احدا  - - - 9 21 

 

 

 

 پاسخ

 نه ها گیاری لول  و روپوش ک دن، سیمان - 5 5 8 12 90/3

 آبیاری نوین های سیست  از استفاد  گست ش - - 3 7 18 23/4

 مجازی آب لحاظ ب  ص ف  ب  گیاهان کش  - 3 6 6 15 10/4

 آبیاری ب ای شد  تصفی  فاضالب آب از استفاد  - 4 6 7 13 90/3

 زی پالستی  و ای گلخان  کش  گست ش 2 4 5 7 12 76/3

 کشاورزی بخش در واقیی بهای آب تییین - 1 7 6 16 23/4

 بومی گیاهی پوشش احیای و حف  - 1 7 5 17 26/4

 حف شد  های چا  دهی سامان - 2 2 7 19 43/4

 دستی صنایع و خدما  بخش در غالاشت ایجاد - 3 7 9 11 93/3

 آب یا ۀحوض مدی ی  در م دمی مشارک  - - 3 7 20 56/4

  (5) شاخصهای  هرتب مجموع میانگین 18/4
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 فؤن  و راهبؤ دی  ریؤای  ب نام  چارچوب از بیدی گام در

SWOT تؤؤدوین و اسؤؤت اتژی  مسؤؤالل شناسؤؤایی بؤؤ ای 

 .شد استفاد  مناسب راهب دهای

 موجود وضعیت ارزيابي و SWOT ماتريس تشکیل -

 تؤاالب  در کؤ   یؤابی   درمؤی  7و  6 هؤای  جؤدول  بؤ   توجؤ   با

 و داخلؤی  ضؤی    5 ب اب  در داخلی قو  5 تیداد جازموریان،

 شناسؤایی  خارجی، تهدید 7 ب اب  در خارجی ف ص  5 تیداد

 10 تیؤداد  مجمؤوع  در، ت تیؤب  یؤن   اب اس .  شد ب رسی و

 بؤ   تهدید و ضی  12 تیداد و مای  عنوان ب  ف ص  و قو  

 جازموریؤان  تؤاالب  روی پؤیش  تنگناهای و محدودی  عنوان

ۀ نمؤ   اگ  ،داخلی عوامل ارزیابی مات ی  در .شدند شناسایی

 بیشت  ها ضی  از ها قو  ت تیب ب  باشد، بیشت  صف  از نهایی

 هؤا  قو  باشد، کمت  صف  از نهایی های نم   جمع اگ  و اس 

 رتبؤ ،  تخصؤیص  مؤورد  در . 3 )جدول س ا کمت  ها ضی  از

ۀ رتبؤ  تهدیؤد،  و ف ص  بودن انحصاری یا مشت ک ب  توج  با

 پیؤدا  اختصؤاص  تهدیؤدها  -2 یؤا  -1 و ها ف ص  ب  +2 یا +1

 ف صؤ   اگؤ   کؤ   اس  صور  این ب  رتب  تخصیص کند. می

 یؤ   چنانچ  و +2 ۀرتب باشد، انحصاری ف ص  ی  رو پیش

 داد  نظؤؤ  مؤؤد عامؤؤل بؤؤ  +1ۀ رتبؤؤ باشؤؤد، مشؤؤت ک ف صؤؤ 

 انحصؤاری  رو پؤیش  تهدید اگ  نیا تهدیدها مورد در شود. می

 ۀرتب ،باشد انحصاری غی  و مشت ک چنانچ  و -2 ۀرتب باشد،

 دیؤد  از ،3 جدول اساس ب  .شود می داد  نظ  مد عامل ب  -1

 زیبؤای  منؤاظ   و 28/0 امتیاز با تورب ۀالی وجود کارشناسان،

 .آینؤد  می حساب  ب ها قو  ت ین مه  134/0 امتیاز با طبییی

 امتیؤاز  بؤا  منطقؤ   در جؤامع  مدی یتی ۀب نام ود، نبهمچنین

 محسوب کارشناسان دید های ضی  ت ین مه  -292/0 وزنی

 مهؤاج    کارشناسؤان،  دیؤد  از 4 جدول اساس ب  .شوند می

 بؤؤ  منطقؤؤ  مسؤؤئوالن توجؤؤ  و 246/0 امتیؤؤاز بؤؤا پ نؤؤدگان

 امتیؤاز  بؤا  تؤاالب  پایؤدار  ۀوسؤی ت ب  منظؤور  بودج  تخصیص

 در و هسؤتند  تؤاالب  روی  پیش های ف ص  ت ین مه  216/0

 وزنؤی  امتیاز با نیا خشکسالی کارشناسان دید از حال، همین

 جازموریؤان  تؤاالب  ک  هستند تهدیدهایی ت ین مه  -256/0

 ،خؤارجی  عوامؤل  ارزیابی مات ی  در بود. خواهد مواج  آن با

 از هؤا  ف صؤ   ت تیؤب  بؤ   باشد، بیشت  ف ص از نهایی ۀنم  اگ 

 صؤف   از نهؤایی  هؤای  نمؤ    جمؤع  اگ  و اس  بیشت  تهدیدها

 بؤ   توجؤ   بؤا  اسؤ .  کمتؤ   تهدیدها از ها ف ص  باشد، کمت 

 +213/0 ب ابؤ   ک  خارجی عوامل مات ی  نم ا  نهایی جمع

 در حفاظ  روی  پیش ف ص  ک  شود می گی ی نتیج  ،اس 

 .هاس تهدید از بیشت  منطق 

  ها ضعف و ها قوت ،1داخلي عوامل ارزيابي ماتريس .3 جدول

 عامل اولويت نمره رتبه نرمال وزن (IFE) داخلي عوامل شاخص

 

 

  s) قو 

 

گ ما فصل در )اکوتوریس   گ دی طبیی   113/0 1+ 113/0 4 

گ دشگ ان با بومیان مناسب ب خورد  113/0 1+ 113/0 5 

تاالب  )الگویافتگی تورب ۀالی وجود  140/0 2+ 280/0 1 

طبییی زیبای مناظ   134/0 1+ 134/0 2 

ای گون  تنوع  127/0 1+ 127/0 3 

 ها قو  جمع
 

627/0 6 767/0+ ...... 

 

 

 

  w) ضی 

 

 

 

 

منطق  در جامع مدی یتی ۀب نام ودنب  146/0 2- 292/0- 1 

دست سی را  بودن نامطلوب  106/0 1- 106/0- 2 

گ دشگ ان ب ای رفاهی امکانا  ودنب  045/0 1- 045/0- 4 

اصلی ۀجاد تا زیاد ۀفاصل  045/0 1- 045/0- 3 

 5 - 025/0 -1 025/0  مناسب تبلیغ )عدم همجوار شه های م دم ب ای تاالب بودن ناشناخت 

 ها ضی  جمع
 

367/0 6- 513/0- ...... 

 داخلی عوامل جمع
 

1 ...... 254/0+ ...... 

                                                            
1. Internal Factors Analysis matrix (IFA) 
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 هاتهديد و ها فرصت ،1خارجي عوامل ارزيابي ماتريس .4 دولج

 (EFE) خارجي عوامل شاخص
 وزن

 نرمال
 نمره رتبه

 اولويت

 عوامل

 ف ص 

 3 113/0 +1 113/0 کشور ۀتوسی پنج  ۀب نام قانون 193 ۀماد د بند-1

 2 118/0 +1 118/0 تاالب ب  استانی ۀتوسی ۀبودج تخصیص-2

 1 246/0 +2 123/0 نپ ندگا مهاج  -3

 پایدار ۀتوسی ب ای بودج  تخصیص ب  منطق  مسئوالن توج -4

 تاالب
108/0 2+ 216/0 4 

 5 090/0 +1 090/0 بومیان های دام ب ای تیلی  ش ایط بودن مهیا-5

 ف ص  جمع
 

552/0 ...... 783/0 + ...... 

 تهدید

 3 -090/0 -1 090/0 زهکشی ار   ب تاالب وسی  کاهش-1

 6 -021/0 -1 021/0 گ دشگ ان توسط محیطی زیس  ف هنگ رعای  عدم-2

 2 -113/0 -1 113/0 تاالب ۀحاشی کارب ی تغیی -3

 1 - 256/0 -2 128/0 شدید آبی  ک خشکسالی) ب وز-4

 5 -038/0 -1 038/0 تاالب اهمی  از بومی م دم کافی آگاهی نبود-5

 4 -038/0 -1 038/0 اط اف های ینزم در چا  حف -6

 7 -014/0 -1 014/0 منطق  در کارا مدی ی  ودنب-7

 هاتهدید جمع
 

442/0 ...... 570/0- ...... 

 خارجی عوامل جمع
 

1 ...... 213/0+ ...... 

 
 جازموريان تاالب در SWOT اجرايي اولويت و استراتژی ماتريس .3 شکل

                                                            
1. External factors Analysis matrix (EFA) 
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 از راهبؤؤ دی موقییؤؤ  تییؤؤین بؤؤ ای بیؤؤد ۀم حلؤؤ در

 ایؤن   بؤ . اسؤ   شؤد   اسؤتفاد   خؤارجی  و داخلؤی  مات ی 

 خؤارجی  عوامؤل  و داخلؤی  عوامؤل  امتیاز مجموع از ،منظور

 یها مات ی  نتایج ب  توج  با .اس  شد  گ فت  به   تاالب

IFE و EFE، ملاعو و254/0 با ب اب  داخلؤؤؤی ملاعو زمتیاا 

 ب  دسؤؤتیابی ایب  هددمی ننشا ک  س ا 213/0 خؤؤارجی

 د ستفاا  SO) تهاجمی دهب را از بایؤد  راهب دی، است اتژی

 از کث احد یمند  به  ،یگ د نبیا ب  . 3 ل)شؤؤؤؤؤک دکؤؤؤؤؤ 

 پؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤیش رو یتهدیدها با مقابل  و دموجو یها قو

 بمحسو جازموریؤؤؤان تؤؤؤاالب ایب  یتژاست ا مناسبت ین

 و راهب دها ۀهم هایامتیاز نیا 5 جدول ،همچنین .دشومی

 دهد. می نشان را داخلی و خارجی عوامل

 تؤؤاالب راهبؤؤ دی موقییؤؤ  شؤؤدن مشؤؤخص از پؤؤ 

 تلفیؤق  ۀم حل در خارجی، و داخلی مات ی  در جازموریان

 خؤؤارجی و داخلؤؤی عوامؤؤل از گیؤؤ یبهؤؤ   بؤؤا شؤؤد تؤؤالش

 عملیؤاتی  راهب دهؤای 4و  3هؤای   جؤدول  در شؤد   فه س 

 ،اسؤ   آمؤد   5 جؤدول  در کؤ   طؤور  همؤان  .شود اندیشید 

 راهب دهای ب  رسیدن ب ای نامب د  راهب د هف  زا توان می

 بؤا  ،سؤپ   .جسؤ   به   جازموریان تاالب صحیح مدی یتی

 )جؤیابی    ری گؤیاری أت ب رسی و QSPM روش از استفاد 

 اتخاذشد  راهب د هف  ازی   ه  ب  بی ونی و درونی عوامل

 هؤای  اسؤت اتژی  م اتبی سلسل  تحلیل و یبند اولوی ش ایط 

 از آمؤد   دسؤ   ب  نتایج ب توج   با آورد. ف اه  را اتخاذشد 

 ارجحیؤ   ت تیؤب  ، 6 )جؤدول  اسؤت اتژی   کمؤی  مات ی 

  SO2) اسؤؤ : ذیؤؤل شؤؤ   بؤؤ  هؤؤا اسؤؤت اتژی اجؤؤ ای

 در المللی بین تبلیغا ب ای  بودج  تخصیص های است اتژی

 نقؤاط  از توریسؤ   جؤیب  منظور ب  تاالب الگویافتگیۀ زمین

 جؤیابی  ۀ نم  کسب با ای همس کشورهای و کشور مختل 

 بؤ   منطقؤ   می فی  SO1) سپ ، 884/3ۀ نم  جمع و 37

 تنؤوع ۀ مطالیؤ  و شناسؤایی بؤ ای   پژوهشؤی  اولویؤ   عنوان

ۀ نمؤ   جمع و 33 جیابی ۀ نم  با گیاهی و جانوری ای گون 

14/3، (SO7  اسؤتانی ۀ توسؤی ۀ بودجؤ  تخصیص است اتژی 

 و 32 بی جؤیا ۀ نمؤ   بؤا  نیا نگ ی پ ند  سای  احدا  ب ای

 اختصؤاص  خؤود  ب  را بیدی های اولوی  158/3ۀ نم  جمع

 ب  توج  با ها است اتژیۀ کلی ب  ری گیاریأت  ینبیشت دادند.

 در جؤامع  مؤدی یتی  ۀب نامؤ  ودنبؤ ) W1 بؤ   اهمی  ض یب

 دهنؤؤدۀ نشؤؤان سؤؤفان أمت کؤؤ  شؤؤود مؤؤی م بؤؤوط منطقؤؤ  

 شؤود  مؤی  توصی بناب این  ،ی هست بخش این در ب نامگی بی

 گی د. ق ار اولوی  در ام  نای

  جازموريان تاالب آبي منابع مديريت تهاجمي راهبردهای .5 جدول

IFE 
EFE (قوتS) 

  

 س ما فصل در )اکوتوریس   گ دی طبیی  :O  S1) ف ص 

S2: گ دشگ ان با بومیان مناسب ب خورد 

S3: تاالب  )الگویافتگی تورب ۀالی وجود 

S4:  طبییی زیبای مناظ 

S5: ای گون  وعتن O1: پنج  ۀب نام قانون 193 ماد  د بند 

 کشور ۀتوسی

O2: تاالب ب  استانی ۀتوسی ۀبودج تخصیص 

O3:   پ ندگان مهاج 

O4:  بودج  تخصیص ب  منطق  مسئوالن توج 

 تاالب پایدار ۀتوسی ب ای

O5: های دام ب ای تیلی  ش ایط بودن مهیا 

 بومیان

  SO) تهاجمی راهب د

SO1: گیاهی و جانوری ای گون  تنوع ۀمطالی و شناسایی ب ای پژوهشی اولوی  عنوان ب  منطق   فیمی 

SO2: توریس  جیب منظور ب  تاالب الگویافتگی ۀزمین در المللی بین تبلیغا  ب ای بودج  تخصیص 

 همسای  کشورهای و کشور مختل  نقاط از پژوهشی

SO3: در مطلوب بسیار هوای و آب دلیل ب  کشور جنوب در اکوتوریس  قطب عنوان ب  منطق  می فی 

 سال س د فصول

SO4: توسی   پنج  ۀب نام قانون )الاام تاالب ۀیکپارچ مدی ی  اعمال 

SO5: منطق  ب د ظ فی  حد تا تاالب گیاهی تولیدا  از بومیان های دام تیلی  مجوز صدور 

SO6: تف جی گی ی ماهی سای  احدا  ب ای منطق  نمسئوال حمای  جلب 

SO7: نگ ی پ ند  سای  احدا  ب ای استانی ۀتوسی ۀبودج تخصیص 
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  QSPM ماتريس اساس بر راهبردها بندی اولويت .6 جدول

ب کننده تعیین عوامل ردی 
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 شده شناسايي راهبردهای
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S1 

 گ دی طبیی 

 فصل در )اکوتوریس  

 س ما

113/0 4 452/0 1 113/0 4 452/0 1 113/0 1 113/0 1 113/0 1 113/0 

S2 
 با بومیان مناسب ب خورد

 گ دشگ ان
113/0 1 113/0 4 452/0 1 113/0 1 113/0 1 113/0 1 113/0 1 113/0 

S3 140/0 1 140/0 1 140/0 1 140/0 1 140/0 1 56/0 4 140/0 1 140/0 تورب ۀالی وجود 

S4  134/0 1 134/0 1 134/0 1 134/0 1 134/0 1 536/0 4 134/0 1 134/0 طبییی زیبای مناظ 

S5 127/0 1 127/0 1 127/0 1 127/0 1 127/0 1 508/0 4 508/0 4 127/0 ای گون  تنوع 

W1 
 مدی یتی ۀب نام ودنب

 منطق  در جامع
146/0 1 146/0 1 146/0 1 146/0 1 146/0 1 146/0 1 146/0 1 146/0 

W2 
 را  بودن نامطلوب

 دست سی
106/0 1 106/0 1 106/0 1 106/0 1 106/0 1 106/0 1 106/0 1 106/0 

W3 
 ب ای رفاهی امکانا  نبود

 شگ انگ د
045/0 1 045/0 1 045/0 1 045/0 1 045/0 1 045/0 1 045/0 1 045/0 

W4 045/0 1 045/0 1 045/0 1 045/0 1 045/0 1 045/0 1 045/0 1 045/0 اصلی ۀجاد تا زیاد ۀفاصل 

W5 

 تاالب بودن ناشناخت 

 شه های م دم ب ای

 همجوار

025/0 1 025/0 1 025/0 1 025/0 1 025/0 1 025/0 1 025/0 1 025/0 

O1 
 قانون 193 ۀماد د بند

 کشور ۀتوسی پنج  ۀب نام
113/0 1 113/0 1 113/0 1 113/0 4 452/0 1 113/0 1 113/0 1 113/0 

O2 
 ۀتوسی ۀبودج تخصیص

 تاالب ب  استانی
118/0 1 118/0 4 472/0 1 118/0 1 118/0 1 118/0 4 472/0 4 472/0 

O3   615/0 5 123/0 1 123/0 1 123/0 1 123/0 1 123/0 1 123/0 1 123/0 پ ندگان مهاج 

O4 

 ب  منطق  مسئوالن توج 

 ب ای بودج  تخصیص

 پایدارتاالب ۀتوسی

108/0  5 54/0  1 108/0  1 108/0 1 108/0 1 108/0 4 432/0 4 432/0 

O5 
 تیلی  ش ایط بودن مهیا

 بومیان های دام ب ای
090/0  1 090/0  1 090/0  1 090/0 1 090/0 4 36/0 1 090/0 1 090/0 

T1 
  ب تاالب وسی  کاهش

 زهکشی ار 
090/0  1 090/0  1 090/0  1 090/0  1 090/0  1 090/0  1 090/0  1 090/0  

T2 

 ف هنگ رعای  عدم

 توسط محیطی زیس 

 گ دشگ ان

021/0  1 021/0  1 021/0  1 021/0  1 021/0  1 021/0  1 021/0  1 021/0  

T3 
 ۀحاشی کارب ی تغیی 

 تاالب
113/0  1 113/0  1 113/0  1 113/0  1 113/0  1 113/0  1 113/0  1 113/0  

T4 
 آبی  )ک  خشکسالی ب وز

 شدید
128/0  1 128/0  1 128/0  1 128/0  1 128/0  1 128/0  1 128/0  1 128/0  

T5 
 م دم کافی آگاهینبود 

 تاالب اهمی  از بومی
038/0  1 038/0  1 038/0  1 038/0  1 038/0  1 038/0  1 038/0  1 038/0  

T6 
 های زمین در چا  حف 

 اط اف
038/0  1 038/0  1 038/0  1 038/0  1 038/0  1 038/0  1 038/0  1 038/0  

T7 
 در کارا مدی ی  ودنب

 منطق 
014/0  1 014/0  1 014/0  1 014/0  1 014/0  1 014/0  1 014/0  1 014/0  

 جمع
TAS 

 988/1  33 14/3  
3

7 
884/3  25 327/2  25 327/2  25 258/2  28 666/2  32 158/3  

 3 - 5 - 4 - 6 - 7 - 1 - 2 - - راهب دها اج ای اولوی 
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 تؤاالب  احیؤای  راهکارهؤای  تؤدوین  و اسؤتخ ا   از پ 

 در .دکؤ   اقؤدام آنهؤا   بندی اولوی  ب  نسب  باید جازموریان

 بنؤؤدی اولویؤؤ  بؤؤ ای واسؤؤپاس تکنیؤؤ  از ۀ حاضؤؤ مطالیؤؤ

 .شد استفاد  تاالب احیای راهکارهای

 بندی اولويت برای اسواسپ مدل نتايج -

 و ن مؤال  تصؤمی ،  مؤات ی   ت تیب ب  8 تا 7 های ولجد در

 و کوبیؤدگی  شؤاخص  اسؤ .  آمؤد   هؤا  شؤاخص  بنؤدی  رتب 

 ۀرویؤ  بؤی  چؤ ای  سپ  ،264/0 وزن با خاک شدن مت اک 

 کؤارب ی  تغییؤ ا   شؤاخص  نهای در ،213/0 وزن با ها دام

  نؤدا ال) L و Qi مقدار 9 جدول اس . 075/0 وزن با اراضی

 آب یؤا  ۀحوضؤ  شؤدن  خش  در دخیل های وگاین  مییارها

 ت تیؤب  بؤ   5 جؤدول  طبؤق  دهؤد.  مؤی  نشؤان  را جازموریان

 و Qi مقؤدار  با بومی گیاهی پوشش احیای و حف  شاخص

L (مشؤارک   شؤاخص  ،1 ۀرتبؤ  در 402/0 و 403/0  الندا 

  النؤدا ) L و Qi مقؤدار  بؤا  آب یؤا  ۀحوض مدی ی  در م دمی

 بؤ   کوچ  بندهای آب احدا  ،2 ۀرتب در 611/0 و 373/0

 و 321/0  النؤؤدا) L و Qi مقؤؤدار بؤؤا بؤؤارگ سؤؤدهای جؤؤای

 گ ف . ق ار 3 ۀرتب در 781/0

 جازموريان تاالب آبريز ۀحوض شدن درخشک دخیل های وگزينه معیارها WASPAS تصمیم ماتريس .7 جدول
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 میانگین ماتريس

5 8 8 9 4 9 8 8 9 7 3 9 8 
 ب  کوچ  بندهای آب احدا 

 بارگ سدهای جای

2 4 8 1 1 7 8 8 7 7 1 5 7 
 و روپوش ک دن، سیمان

 نه ها گیاری لول 

4 6 8 7 3 6 5 8 9 7 1 2 8 
 های سیست  از استفاد  گست ش

 آبیاری نوین

4 5 7 7 3 8 3 7 8 6 2 6 7 
 لحاظ ب  ص ف  ب  گیاهان کش 

 مجازی آب

7 6 3 6 2 8 6 6 7 8 2 5 7 
 شد  تصفی  فاضالب ازآب استفاد 

 آبیاری ب ای

7 6 9 6 1 5 5 4 4 6 2 3 5 
 ای گلخان  کش  گست ش ۀتوسی

 زی پالستی  و

3 8 9 6 2 9 8 7 8 8 1 4 7 
 بخش در واقیی بهای آب تییین

 کشاورزی

5 9 3 2 9 5 9 7 7 6 8 6 7 
 گیاهی پوشش احیای و حف 

 بومی

 حف شد  های چا  دهی سامان 7 6 1 9 8 7 7 9 2 8 9 5 8

6 1 5 4 7 5 6 4 5 4 5 5 2 
 و خدما  بخش در اشتغال ایجاد

 دستی صنایع

7 6 7 8 6 8 7 5 6 7 6 4 5 
 مدی ی  در م دمی مشارک 

 آب یا ۀحوض
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  جازموريان تاالب آبريز ۀحوض شدن خشک در دخیل های نهگزي و معیارها WASPAS ۀشد نرمال ماتريس .8 جدول
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 نرمال ماتريس

27/0  39/0  33/0  43/0  27/0  36/0  35/0  36/0  37/0  30/0  24/0  51/0  36/0  
 ب  کوچ  بندهای آب احدا 

 بارگ سدهای جای

10/0  19/0  33/0  04/0  06/0  28/0  35/0  36/0  29/0  30/0  08/0  28/0  32/0  
 و روپوش ک دن، سیمان

 نه ها گیاری لول 

21/0  29/0  33/0  33/0  20/0  24/0  22/0  36/0  37/0  30/0  08/0  11/0  36/0  
 های سیست  از استفاد  گست ش

 آبیاری نوین

21/0  24/0  29/0  33/0  20/0  32/0  13/0  31/0  33/0  26/0  16/0  34/0  32/0  
 لحاظ ب  ص ف  ب  گیاهان کش 

 مجازی آب

37/0  29/0  12/0  28/0  13/0  32/0  26/0  27/0  29/0  34/0  16/0  28/0  32/0  
 شد  تصفی  فاضالب ازآب استفاد 

 آبیاری ب ای

37/0  29/0  37/0  28/0  06/0  20/0  22/0  18/0  16/0  26/0  16/0  17/0  22/0  
 ای گلخان  کش  گست ش ۀتوسی

 زی پالستی  و

16/0  30/0  37/0  28/0  13/0  36/0  35/0  31/0  33/0  34/0  08/0  22/0  32/0  
 بخش در واقیی بهای آب تییین

 رزیکشاو

20/0  43/0  12/0  09/0  61/0  20/0  40/0  31/0  29/0  26/0  65/0  34/0  32/0  
 گیاهی پوشش احیای و حف 

 بومی

43/0  24/0  37/0  38/0  13/0  36/0  31/0  31/0  33/0  39/0  08/0  34/0  32/0  حف شد  های چا  دهی سامان 

32/0  04/0  20/0  19/0  47/0  20/0  26/0  18/0  20/0  17/0  40/0  28/0  09/0  
 و خدما  بخش در اشتغال یجادا

 دستی صنایع

37/0  29/0  29/0  38/0  41/0  32/0  31/0  22/0  25/0  30/0  40/0  22/0  22/0  
 مدی ی  در م دمی مشارک 

 آب یا ۀحوض

 

 

  جازموريان آبريز ۀحوض شدن خشک در دخیل های گزينه و معیارها )الندا( L و Qi مقدار .9 جدول

 راهکارها λ Qi رتبه

 بارگ سدهای جای ب  کوچ  بندهای آب احدا  321/0 781/0 3

 نه ها گیاری لول  و روپوش ک دن، سیمان 146/0 814/0 11

 آبیاری نوین های سیست  از استفاد  گست ش 207/0 794/0 8

 مجازی آب لحاظ ب  ص ف  ب  گیاهان کش  234/0 892/0 5

 یاریآب ب ای شد  تصفی  فاضالب ازآب استفاد  219/0 835/0 7

 زی پالستی  و ای گلخان  کش  گست ش و توسی  193/0 794/0 10

 کشاورزی بخش در واقیی بهای آب تییین 204/0 803/0 9

 بومی گیاهی پوشش احیای و حف  403/0 402/0 1

 حف شد  های چا  دهی سامان 223/0 771/0 6

 دستی صنایع و خدما  بخش در اشتغال ایجاد 291/0 511/0 4

 آب یا ۀحوض مدی ی  در م دمی مشارک  373/0 611/0 2
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 WASPAS مدل از استفاده با جازموريان آبريز ۀحوض جامع ارزيابي مناسب راهکارهای و های پاسخ بندی رتبه .10 جدول

 رتبه WASPAS ضريب ها پاسخ

 1 403/0 بومی گیاهی پوشش احیای و حف 

 2 373/0 آب یا ۀحوض مدی ی  در م دمی مشارک 

 4 291/0 دستی صنایع و خدما  بخش در اشتغال ایجاد

 3 321/0 بارگ سدهای جای ب  کوچ  بندهای آب احدا 

 5 234/0 مجازی آب لحاظ ب  ص ف  ب  گیاهان کش 

 7 219/0 آبیاری یب ا شد  تصفی  فاضالب آب از استفاد 

 6 223/0 حف شد  های چا  دهی سامان

 10 193/0 زی پالستی  و ای گلخان  کش  گست ش و توسی 

 9 204/0 کشاورزی بخش در واقیی بهای آب تییین

 8 207/0 آبیاری نوین های سیست  از استفاد  گست ش

 11 146/0 نه ها گیاری لول  و روپوش ک دن، سیمان

 

 بؤ ای  بنؤدی  رتب  WASPAS های مدل م احل انجام با

 شؤد   انجؤام  هسؤتند   مطؤ    گاینؤ   عنوان ب  ک  ها پاسخ

 از یؤ   هؤ   نهؤایی  هؤای امتیاز WASPAS مؤدل  در اس .

 هؤ   وزنؤی  ۀرتبؤ  مقادی  واریان  ۀمحاسب ط یق از ها گاین 

 گانؤ   11 هؤا   گاینؤ  ) هؤای  پاسؤخ  نظؤ   از هؤا  گاین  از ی 

 بؤؤ  اسؤؤاس ایؤؤن بؤؤ  ،نهایؤؤ  در و اسؤؤ  شؤؤد  محاسؤؤب 

 ب ای مناسب مدی یتی هایراهکار یا و ها پاسخ بندی اولوی 

 د ش اقدام RISPD مدل در جازموریان تاالب آب یا ۀحوض

 نشؤان  WASPAS افؤاار  نؤ م  خ وجؤی  ،اساس این ب  اس .

 اولویؤ   در گیؤاهی  هؤای  پوشؤش  احیؤای  و حفؤ   دهد می

 و آب یؤؤا ۀحوضؤؤ مؤؤدی ی  در م دمؤؤی مشؤؤارک  و نخسؤؤ 

 در بؤارگ  سؤدهای  جؤای  بؤ   کوچؤ   بنؤدهای  آب احدا 

  .10 )جدول دارد ق ار سوم اولوی 

 گیری نتیجه و بحث

 فصؤؤلی هؤؤای تؤؤاالب از یکؤؤی عنؤؤوان بؤؤ  جازموریؤؤان تؤؤاالب

 بؤا  کؤ   اسؤ   ک مؤان  و بلوچستان و سیستان بین مشت ک

 ف ونشسؤ   ارؤ   بؤ   کیلومت م بؤع  300 و هاار س  مساح 

 غؤ ب  کیلؤومت ی  150 ۀفاصؤل  در جؤوان  سؤاختی  با زمین

 ۀپدیؤد  عل  ب  جازموریان تاالب اس .  شد  ایجاد ای انشه 

 سؤدهای  احؤدا   همچنین و اخی  های سال در اقلی  تغیی 

 اسؤتان  جی فؤ   سؤد  همچؤون  آن آب یؤا  ۀحوضؤ  ب  متیدد

 و سیسؤؤؤتان در کؤؤؤاروان سؤؤؤد و رود هلیؤؤؤل روی ک مؤؤؤان

 عنؤوان  بؤ   و اس  گ فت  ق ار نابودی می   در بلوچستان،

 شناسؤایی  ایؤ ان  شؤ ق  جنوب گ دوغبار های کانون از یکی

 عؤدم  و سؤالی  شؤ  خ رونؤد  ۀادامؤ  صور  در ک  اس   شد 

 بؤ   .شؤد  خواهد خش  کامل طور ب  موقع، ب  اندیشی چار 

 بؤا  بایؤد  هؤا  تؤاالب  مدی یتی های ب نام  تدوین ،دلیل همین

 باشد. ای حوض  مقیاس در و ف اگی  ویک دهایر

 مختلؤ   هؤای   زمینؤ   شؤناخ   بؤ ای  حاض  تحقیق در

 جوامؤع  آب، منؤابع  کشؤاورزی،  جملؤ :  از مطالیاتی ۀمنطق

 ،بؤارش  میؤاان  تغیی ا  و اراضی کارب ی تغیی ا  ،مسکونی

 هؤای  داد  و منطقؤ   مورد در ای کتابخان  آوری جمع با ابتدا

 ب رسؤی  ،سؤپ   و شؤد   شؤ وع  شؤد   مطالی  ۀحوض مکانی

 مدی ی  درمثر   ۀگان پنج های شاخص ای مشاهد  و میدانی

 و DPSIR هؤای  شاخص س اغ ب  سپ  و شد ب رسی تاالب

 و رفتؤؤ  واسؤؤپاس چنؤؤدمییار  گیؤؤ ی تصؤؤمی  مؤؤدل  روش

 بنؤدی  لویؤ  وا و شناسایی و ها داد  وتحلیل تجای  ،نهای در

 مدی یتی پیشنهادهای و ها حل را  و شد  انجام های شاخص

  .ب  کار گ فت  شد

 بخؤش  ت تیؤب  بؤ   DPSIR مؤدل  ۀگان جپن اجاای بین در

 ،24/4 میؤانگین  بؤا  فشؤار  بخؤش ، 26/4 میانگین با وضیی 

 و 07/4 میانگین با ار  بخش و 18/4 میانگین با پاسخ بخش

 در 89/3 میؤؤانگین بؤؤا مح کؤؤ  ینیؤؤ و بخؤؤش، نهایؤؤ در 

 مح کؤ   ینیؤ و  عوامؤل  از دارنؤد.  ق ار  جپن تا اول های رتب 

 تخسؤ ، ۀ رتب در 20/4 امتیاز با منسج  مدی ی  عدمۀ لفثم

 ۀحوضؤ  دس  پایین و باالدس  ارتباط در اختاللۀ لفثم فشار

 افؤاایش  هؤای  لف ثم ار  تخس ،ۀ رتب در 40/4 امتیاز اب آب یا

 بؤا  خط نؤاک  ریاگ دهؤای  افؤاایش  و خط نؤاک  های بیماری

 پاسؤخ ، دوم و اولۀ رتبؤ  در 53/4 ،60/4 ت تیؤب  ب  هایامتیاز
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 بؤا  بؤارگ  سدهای جای ب  کوچ  بندهای آب احدا ۀ لفثم

 گ فتند. ق ار نخس ۀ رتب در 70/4 امتیاز

 تؤاالب  احیؤای  و حفاظؤ   هؤای راهکار مطالیؤ   این در

 تدوین و شناسایی SWOT تحلیل از استفاد  با جازموریان

 تهدیدهای و ها ف ص  ،ها ضی  ،ها قو ، منظور این  ب شد.

 از استفاد  با نیا ادام  در .شد ب رسی بختگان تاالب احیای

 بندی رتب  شد ، تدوین راهکارهای WASPAS تحلیل روش

 روش از مطالیؤؤ  نظؤؤ ی چؤؤارچوب تؤؤدوین بؤؤ ای .شؤؤدند

 و مصاحب  از استفاد  با ،سپ  .شد گ فت  به   ای کتابخان 

 و آمؤار  م بوطؤ ،  سؤازان  تصمی  و کارشناسان از نظ خواهی

 و جازموریان تاالب وضیی  خصوص در نیاز مورد اطالعا 

 .شؤد  گؤ دآوری  1398-1397 سال در آن احیای چگونگی

 عوامؤل ، SWOT مؤات ی   از آمؤد   دسؤ    بؤ  نتایج ب اساس

 5 و هؤا  ضؤی   مؤورد  5 شؤامل  مورد 10 مجموع در داخلی

 ف صؤ   5 شامل مورد 12 نیا بی ونی عوامل و ها قو  مورد

 بیشتر   تاالب روی  پیش هایتهديد .دش استخ ا  تهدید، 7 و

 و جعفت ی  ۀمطالعت  بتا  کت   است جازموريان تاالب های ف صت از
 علی گنج مطالعۀو نیز  میانكال  تاالب خصوص در [20] همكاران

 دارد. مشابهت انزلی تاالب مورددر [21] همكاران و

 و مایؤ   عنؤوان  ب  ف ص  و قو  10 حاض  پژوهش در

 تؤاالب  روی  روبؤ  محؤدودی   عنؤوان  بؤ   تهدیؤد  و ضی  12

 و هؤا  ضؤی   کؤ   اسؤ   آن بیانگ  و شد شناسایی جازموریان

 و هؤا  قو  از بیشت  م اتب ب  تاالب این روی  پیش هایتهدید

 دارد امکؤان  ک  جایی تا ک  مینا ین  اب  اس  آن های ف ص 

 بیشؤت   و نؤد ک کمتؤ   را تاالب مص فیۀ استفاد و ب داری به  

 ۀمطالیؤ  نتایج با ک  شود تم کا تاالب بازسازی و بهبود روی

 و جیفؤ ی  و انالی تاالب خصوص در [22] زاد  ارا و جیف ی

   .دارد نیهمخوا میانکال  تاالب مورددر [20] همکاران
 تتاالب  از حفاظتت  متدي يری  راهب دهای تدوين خصوص در

 وبتود    بیشتر   هاتهديتد  ب  نسبت تاالب های ف صت جازموريان،
 راهب دهتای  ،نریجت   در .استت  بیشر  تاالب های ضعف از ها قوت

 تتاالب  در [23] بكت   نرتايج  با ک   گ فر ق ار اولويت در تهاجمی
 20 تعتداد  مشابهیۀ مطالعدر   بك ،البر  دارد. مشابهت سانگوبای

 شناستايی  را تتاالب  در تهديد و ضعف  11 تعداد و ف صت و قوت
 بتود،  هاتهديد و ها ضعف از بیشر  ها ف صت و ها قوت چون و ک د
 بت   توجت   بتا  [23] بكت   البرت  . دک  پیشنهاد را اکوتوريسمۀ توسع
 گ فرت   نظت   در نیتز  را اجرماعی -اقرصادی عوامل ،مطالع  هدف

 جازموريتان  تتاالب  از حفاظتۀ حاض  مطالع هدف چون ولی ،دبو
 .نشد گ فر  نظ  در اجرماعی -اقرصادی عوامل ،بود

 پؤژوهش  در ک  شد تدوین راهب د 7 حاض  پژوهش در

 تیداد و ف ص  و قو  با [24] اوانجلینوس و نیکوال مشابهی

 راهب دهؤا  ایؤن  ک  د ک  تدوین راهب د 6 تهدید، و ضی  6

 این بیانگ  و دندک  تقسی  خارجی و داخلیۀ دست دو در را

 ۀمنطقؤؤ و هؤؤدف اسؤؤاس بؤؤ  پژوهشؤؤی هؤؤ  در کؤؤ  اسؤؤ 

 راهب دهؤا  و خؤارجی  و داخلؤی  عوامؤل  تیؤداد  شؤد   مطالی 

 .اس  متفاو 

 داخلؤی  عوامؤل  مؤات ی   نهاییۀ نم حاض   پژوهش در

 بؤ   نسؤب   داخلؤی  عوامل خوب وضیی داد نشان 254/0

 و دهؤد  نمؤی  نشؤان  را طلؤوب م ش ایطاس  خارجی عوامل

 بؤؤ ای مؤؤدی یتی مناسؤؤب هؤؤای اسؤؤت اتژی اعمؤؤال نیازمنؤؤد

 .سؤ  ها ضؤی   کؤاهش  و داخلیهای  قو  از بهین  ۀاستفاد

 بیؤانگ   213/0 خارجی عوامل امتیازهای مجموع ،همچنین

 و اسؤ   خؤارجی  عوامؤل  مؤدی ی   ب  نسب  سیست  ضی 

 عوامل این ب  نسب  سیست  مدی ی  در دبای   دهد می نشان

 یارتقؤا  ب  منظؤور  سیست  ریای ب نام  و د ک  بیشت  توج 

 .باشد عوامل این تهدید ها کاهش و ها ف ص 

 حفاظؤ  ب ای  مدی یتی راهکارهایۀ ارال حاض  پژوهش 

 و هؤا  قؤو   ) داخلؤی  عوامؤل  بؤ   مبتنی جازموریان تاالب از

 استفاد  با تهدیدها  و ها )ف ص  خارجی عوامل و  ها ضی 

 و مؤات ی   نتؤایج  بؤ   توج  ک  شد ارال  SWOT لتحلی از

 در جؤؤامع مؤؤدی یتی ۀب نامؤؤ ودنبؤؤ اتخاذشؤؤد ، راهب دهؤؤای

 و ،هؤؤا ضؤؤی  تؤؤ ین مهؤؤ  -292/0 وزنؤؤی امتیؤؤاز بؤؤا منطقؤؤ 

 تؤ ین  مهؤ   -256/0 وزنی امتیاز با نیا خشکسالی همچنین

 مواجؤ   آن بؤا  جازموریؤان  تؤاالب  کؤ   هسؤتند  تهدیدهایی

 زیبؤای  مناظ  و 28/0 امتیاز با وربت ۀالی وجود بود. خواهد

 مهؤاج    و هؤا  قؤو   تؤ ین  مهؤ   134/0 امتیؤاز  بؤا  طبییی

 بؤ   منطقؤ   مسؤئوالن  توجؤ   و 246/0 امتیؤاز  بؤا  پ نؤدگان 

 216/0 امتیؤاز  با تاالب پایدار ۀتوسی ب ای بودج  تخصیص

 ب  اتکا با ک  هستند تاالب روی پیش های ف ص  ت ین مه 

 کؤ   کؤ د  ارالؤ   منطقؤ   در را بیمطلو مدی ی  توان میآنها 

 .دهد پوشش را منطق  حفاظ 

 مشؤاهد   توان می م کب، عوامل ض ایب مجموع اساس ب 

 تؤؤاالب آب منؤؤابع مؤؤدی ی  بؤؤ ای راهبؤؤ د بهتؤؤ ین کؤؤ  کؤؤ د

 از استفاد  با اس . 55/1 امتیاز با تهاجمی راهب د جازموریان،

 بؤؤ ای  QSPM) کمؤؤی راهبؤؤ دی ریؤؤای ب نامؤؤ  مؤؤات ی 

 اعمؤال  و جؤیابی   ۀنمؤ   تییؤین  از پؤ   تهاجمی هایراهب د

 جمع سپ  و عامل ه  ۀنم  جمع شد  تییین اهمی  ض یب
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 کمؤی  مؤات ی   .شؤد  تییؤین  راهبؤ د  هؤ   بؤ ای  عوامل ۀنم 

منظؤور   بؤ   اتخاذشؤد   تهؤاجمی  هؤای  است اتژی بندی اولوی 

 ایؤن  بؤ   ک  دهد  می نشان را جازموریان آب یاضۀ حو مدی ی 

 المللی بین تبلیغا ب ای  بودج  تخصیص های است اتژی اساس

 نقؤاط  از توریسؤ   جیب منظور ب  تاالب الگویافتگیۀ زمین در

 37 جیابی ۀ نم  کسب با همسای  کشورهای و کشور مختل 

 اولویؤ   عنؤوان  ب  منطق  می فی سپ ، 884/3 نم   جمع و

 و جانوری ای گون  تنوعۀ مطالی و شناساییب  منظور  پژوهشی

 اسؤت اتژی  و، 14/3 نمؤ    جمؤع  و 33 جیابی ۀ نم  اب گیاهی

 نگ ی پ ند  سای  احدا  ب ای استانیۀ توسیۀ بودج تخصیص

 بیدی های اولوی  158/3ۀ نم  جمع و 32 جیابی ۀ نم  با نیا

ۀ کلیؤ  بؤ   ری گؤیاری أت بیشؤت ین  دادنؤد.  اختصاص خود ب  را

 ۀب نامؤ  ودنبؤ ) W1 بؤ   اهمیؤ   ض یب ب  توج  با ها است اتژی

 بیانگ  سفان أمت ک  شود می م بوط منطق   در جامع مدی یتی

 ایؤن  شؤود  می توصی بناب این،  اس . بخش این در ب نامگی بی

 گی د. ق ار اولوی  در ام 

 روش از اسؤتفاد   بؤا  شد  استخ ا  راهکارهای ،ادام  در

WASPAS  لمد از آمؤد   دسؤ   بؤ   نتایج .شدند بندی رتب 

WASPAS، م اتبؤؤی سلسؤؤل  لتحلیؤؤ و سؤؤنجش  ایبؤؤ 

 کؤ   اسؤ   موضؤوع  ایؤن  دهنؤدۀ  نشان مدی یتی راهکارهای

 وزن بؤا  بؤومی  گیؤاهی  پوشؤش  احیؤای  و حفؤ   ت تیؤب  ب 

 م اتبؤی،  سلسل  تحلیل صدر در و اولوی  ت ینیشب ،403/0

 وزن بؤا  آب یؤا  ۀحوض مدی ی  در م دمی مشارک  سپ  و

 بؤارگ  سدهای جای ب  کوچ  بندهای آب احدا  ،373/0

 صؤنایع  و خؤدما   بخؤش  در اشتغال ایجاد ،321/0 وزن با

 آب اظلحؤ  ب  ص ف  ب  گیاهان کش  ،291/0 وزن با دستی

 بؤا  حف شؤد   هؤای  چؤا   دهی سامان ،234/0 وزن با مجازی

 بؤؤ ای شؤؤد  تصؤؤفی  فاضؤؤالب آب از اسؤؤتفاد  ،223/0وزن

 هؤای  سیسؤت   از اسؤتفاد   ،گسؤت ش 219/0 زنو بؤا  آبیاری

 در واقیؤؤی بهؤای  آب تییؤین  ،207/0 وزن بؤؤا آبیؤاری  ننؤوی 

 کشؤ   گسؤت ش  و توسی  ،204/0 وزن با کشاورزی بخش

 راهکار ،نهای  در و193/0 وزن با زی پالستی  و ای گلخان 

 وزن اختصاص با نه ها گیاری لول  و روپوش ک دن، سیمان

  گ ف . ق ار اولوی  میاان  ینکمت در 146/0

 اریزسپاسگ

 مدی یتی راهب دهای تدوین از  )بخشی حاصل ۀ حاض مقال 

 از اسؤتفاد   بؤا  آبؤی  منؤابع  بؤ   کیؤد أت بؤا  جازموریان تاالب

 مقطؤع  در ELECTERE, WASPAS ,VIKOR هؤای  مدل

 دانشؤؤگا  حمایؤؤ  بؤؤا 1398 سؤؤال در ارشؤؤد کارشناسؤؤی

 حفاظ  سازمان از وسیل  ین  اب .اس  شد  اج ا ه ماگان

 و منطقؤ   میدانی هایبازدید در ک  ک مان زیس  محیط از

 .دشو  می قدردانی و تشک ، دندک  یاری ها داد  آوری معج
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