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 چکیده

ریزی، ف از این پژوهش برنامههد است. سازمان یک در مدیریت هایسامانه ارکان نیترمهم از راهبردی مدیریت و ریزیبرنامه

تدا بدین منظور اب. ودبپایدار  توسعه راستای در انزلی المللیبین تاالب زیستیمحیط مدیریت بندی راهبردهایو اولویت تدوین

از تحلیل  سصورت پذیرفت. سپ لیکرت طیف ها وپرسشنامه از استفاده و خارجی با داخلی عوامل تعیین و برداریفهرست

SWOT ی کم یراهبرد یزیربرنامه و ماتریس(QSPM) .تاالب زیستیمحیط مدیریت کنونی راهبردی موقعیت استفاده گردید 

های ریزیبندی گردید. توجه به برنامهراهبردهای تدافعی اولویت QSPM توجه به نتایج ماتریسشد. با  شناخته تدافعی انزلی

و  368/5 متیازا ای در راستای حفاظت از خدمات اکولوژیکی و اقتصادی تاالب باهای منطقهو همکاری مشارکتی، ارتباطی

. شدندمشخص  یتدافع هایراهبرد نیترمهمعنوان به 198/5 امتیازتاالب با  جامع مدیریت یکپارچه سیستم ارتقا و بهبود ازآنپس

ی در ستیزطیمح اسبمن هایسیاست و اتخاذ منابع مدیریت بهینه بهتواند میانزلی  ریزی و مدیریت راهبردی در تاالببرنامه

 گردد.راستای حفاظت از این تاالب منجر می

 راهبردی مدیریت؛ QSPM؛ ماتریس تدافعی راهبردی؛ انزل تاالب ریزی؛برنامه :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه -1
ارکان  نیترمهماز « ریزی و مدیریت راهبردیبرنامه»

-برنامه هایهای مدیریت در یک سازمان است. مدلسامانه

 مدل ازها آن همگی تقریباً اما است متعدد راهبردی ریزی

 تحلیل ،مدل این. گیرندمی الهام (SWOT) 1سواتتحلیلی 

 انتخاب و خارجی و داخلی عوامل شناسایی برای را مندسامان

کند فراهم می ایجادها آن بین را تطابق بهترین راهبردی که

 یالمللنیب. تاالب (Gazabizadeh et al. 2018)آورد می

در  آبی ایران سازگانبومعنوان یکی از ارزشمندترین انزلی به

 بر عالوه های اخیر با مشکالت جدی مواجه شده است.سال

 مانند تاالب بر جمعیت فزاینده فشار از ناشی هایتخریب

 توسعه هایطرح تاالب، اجرای محدوده اراضی کاربری تغییر

 و فاضالب تصفیه سیستم فقدان و انزلی کنارگذر احداث مانند

-بوم این بر را مخربی و فراوان تأثیرات تاالب آن به ورود

 Tavakoli and Sabetraftar)است  گذاشته برجای سازگان

ریزی و مدیریت . مطالعات متعددی در خصوص برنامه(2002

 راهبردی در مناطق مختلف صورت پذیرفته است.

Farrokhian et al. (2015)  راهبردهای ی تدوینپژوهشدر 

بر را  شادگان المللیبین تاالب اکوتوریسم صنعت توسعه

مشخص  هاآنهای انجام دادند. یافته SWOT تحلیل اساس

 ریزی راهبردی کمیماتریس برنامه بر اساسنمود 

(QSPM)2 تاالب گردشگری هایجاذبه معرفی راهبرد 

 Padash et al. (2016)شد.  قلمداد راهبرد تدافعی نیترمهم

زیست در منطقه ریزی راهبردی توسعه حفاظت محیطبرنامه

 استفاده راهبرد مند استان بوشهر را انجام دادند. شدهحفاظت

 المللیبین معیارهای با همگام حفاظتی رویکردهای از

 این برای مهم راهبردی ریزیبرنامه اولویت اولین عنوانبه

ی هاراهبرد Aspiany et al. (2019). شد حاصل منطقه

گردی پایدار را در سواحل دریایی بونتانگ در توسعه بوم

قرار دادند و بدین منظور برای شناسایی  موردمطالعهاندونزی 

 QSPMو ماتریس  SWOTهای جایگزین از مدل راهبرد

نشان داد مدیریت پایدار در این  هاآناستفاده کردند. نتایج 

 هامنطقه باید در راستای بهبود استفاده از نقاط قوت و فرصت

های متنوع و تهاجمی به حداکثر برسد. با استفاده از راهبرد

Samadi et al. (2020)  مدیریت راهبردی توسعه پایدار

و  SWOTگردشگری را در مناطق ساحلی با استفاده از مدل 

                                                           
1Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats 
2Quantitative Strategic Planning Matrix 

در استان مازندران به انجام رساندند. نتایج  QSPMماتریس 

حلی مشخص نمود راهبرد هدایت توسعه گردشگری سا هاآن

 از حفاظت منظوربه است الزمباشد. اولویت اول را دارا می

  گردد. اتخاذ مدیریت بهینه انزلی، های تاالبپتانسیل

 وضددعیت بددا سددازگار و کارآمددد راهکارهددای تدددوین

و همچنددین  اجتمدداعی منطقدده  و اقتصددادی فرهنگددی،

 کدداهش منظددورمنطقدده بدده حفدداظتی و زیسددتی شددرایط

 و زیسددتمحددیط و انسددان بددین تعارضددات منفددی آثدار 

، باشدددمددی مددرثر بسددیار مدددیریتی اهددداف بدده دسددتیابی

 لیدددوتحلهیدددتجزبددددین منظدددور در ایدددن مطالعددده از    

SWOT  وQSPM .حاضدددر پدددژوهش اسدددتفاده شدددد 

 حفدداظتی مناسددب راهبردهددای تدددوین هدددف بددا

 آن بدر  سدعی  رونید ا . ازاسدت  شدده  انجدام  انزلدی  تداالب 

 همچندین  و ضدعف  و قدوت  نقداط  بدا شناسدایی   تدا  اسدت 

 تددداالب، پدددیش روی تهدیددددات و هدددافرصدددت

 حفاظددت از آن و بهبددود بددرای مددرثرراهبردهددای 

 بندی گردد.پیشنهاد و اولویت

 هامواد و روش -2
 منطقه مطالعاتی -1-2

 دریدددای جندددوبی حاشدددیه در انزلدددی المللدددیبدددین تددداالب

 شدددده واقدددع یانزلددد زخیدددآب حدددوزه یانتهدددا در و خدددزر

ایدددن تددداالب  (.Hassanzadeh et al. 2021) اسدددت

شددددده داده قددددرار 3مددددونترو در لیسددددت 1992سددددال  در

انزلدددی از چهدددار بخدددش اصدددلی تشدددکیل   اسدددت. تددداالب

 تددرینعنددوان پددرآبغربددی تدداالب بدده  بخددش شددده اسددت.

عنددوان شددرقی بدده  تدداالب، بخددش  تددرین بخددش عمیددق و

مرکددزی تدداالب   تدداالب، بخددش  بخددش تددرینعمددقکددم

کدددوچکی در  گدددذاری جزایدددررسدددوب واسدددطهبدددهکددده 

تددداالب  جندددوبی بخدددش شدددده اسدددت.  منطقددده ایجددداد

 مددأمنشددده حفاظددت منطقدده عنددوانکشددیم( بدده )سددیاه

اسددت  بددومی و مهدداجر پرندددگان از ایگسددترده طیددف

(Modaberi and Shokoohi 2019.)  در شددددکل

 شددده دادهانزلددی نشددان   هددای اصددلی تدداالب  ( بخددش1)

 است.

                                                           
3Montreux 
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 انزلی های اصلی تاالببخش -1شکل 

Fig. 1 Main parts of Anzali wetland 

 پژوهش روش -2-2

 نهدایی  و بدرداری فهرسدت  نخسدت  ایدن پدژوهش در گدام    در

 عوامدل  و هدا( ضدعف  و هدا )قدوت  داخلدی  عوامدل  کدردن 

هدا  پرسشدنامه  از اسدتفاده  تهدیددها( بدا   و هدا خارجی )فرصت

 .Sumiarsih et al)رسدید   انجدام  بده  لیکدرت  طیدف  بدا  و

 خددارجی، و داخلددی عوامددل فهرسددت سددپس (.2018

شدد.   تهیده  جداگانده  طدور بده  عوامدل  ایدن  ارجحیت ماتریس

 عوامددل و داخلددی عوامددل هددایبعدددی مدداتریس  در گددام

 بدر اسداس  خارجی تشکیل داده شدد. بده هدر یدک از عوامدل      

)بسددیار  4از  1(AS) دهندددگان امتیدداز جددذابیت پاسدد  آرای

امتیدداز  سددپس)اهمیددت کددم( داده شددد.    1کلیدددی( تددا  

عامددل حاصددل شددد و سددرانجام امتیدداز   هددر 2(TAS) مددوزون

 نیبددد. شدددوزنددی کددل مجموعدده تحددت بررسددی محاسددبه   

( ورود اطالعدداتدومددین مرحلدده چددارچوب )مرحلدده   بیددترت

بددا تشددکیل مدداتریس ارزیددابی عوامددل داخلددی و مدداتریس     

در سدومین مرحلده    پدذیرفت. ارزیابی عوامدل خدارجی انجدام    

عوامل اصلی داخلدی و عوامدل اصدلی خدارجی بدا اسدتفاده از       

و مددداتریس داخلدددی و خدددارجی بدددرای  SWOTمددداتریس 

 Padash et)تطبیددق داده شددد  بدداهمشناسددایی راهبردهددا 

al. 2016 .)   گیدری بدا   منظدور تصدمیم  در مرحلده چهدارم، بده

 هددای مختلددف راهبددرد، گزینددهQSPMاسددتفاده از مدداتریس 

هدای عیندی و بددون    در مرحله قبدل بدا شدیوه    شدهییشناسا

شخصددی مددورد تحلیددل، تطبیددق و قردداوت قددرار  نظددراعمددال

 (.Nikolaou and Evangelinos 2010) گرفت

 

                                                           
1Attractive Scores 
2Total Attractive Scores 

 ها و بحثیافته -3

 
 7نقطه قوت و  7داخلی که شامل  عوامل ارزیابی در

 و بومی مهاجر، آبزی پرندگان زیستگاه. است ضعفنقطه

نقطه قوت و  نیترمهم 72/0خطر با نمره  معرض در هایگونه

 رد آبی سنبل و آزوال چون مهاجم یربومیغ هایگونه پراکنش

از دید  ضعفنقطه نیترمهم 216/0سطح تاالب با نمره 

ر تهدید د 11فرصت و  5چنین از میان کارشناسان است. هم

 هایطرح در بومی جوامع مشارکت و ، انگیزهشدهگرفتهنظر 

 فرصت و ورود نیترمهم 152/0تاالب با نمره  از حفاظت

االب ت به روستایی و شهری هایزباله و آلوده پساب و پسماند

ر دتهدیدی است که تاالب انزلی  نیترمهم 23/0با نمره 

 واملهای اخیر با آن مواجه است و در ماتریس ارزیابی عسال

 قوت نقاط آمد. مجموع دستبه  =372/2IFE داخلی میزان

 448/0 عدد با ضعف نقاط مجموع به نسبت 924/1 عدد با

خارجی  در ماتریس ارزیابی عوامل .دارد برتری انزلی تاالب در

 حاصل شد. در این ماتریس مجموع =EFE 569/1نیز میزان 

ها با عدد به مجموع فرصت نسبت 979/0 عدد با تهدیدها

ریس حاصل از ماتاز نقطه تالقی نمرات  باشد.بیشتر می 59/0

 کنونی راهبردی ارزیابی عوامل داخلی و خارجی موقعیت

گیری نقطه قرار بر اساسآمد که  دست بهانزلی  تاالب

در ربع سوم راهبردهای تدافعی برای بررسی در  موردنظر

 راهبردی موقعیت( 2) شکل انتخاب گردید. QSPMماتریس 

د و دهانزلی نشان می تاالب زیستیمحیط مدیریت کنونی

ائه ار (QSPM) کمی راهبرد ریزیبرنامه ماتریس( 3) جدول

 شده است.
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تاالب  زیستیمحیط راهبردی کنونی مدیریت موقعیت -2شکل 

 انزلی
Fig. 2 Current strategic position of Anzali Wetland 

environmental management 

 های مبتنی بر نقاط ضعف و تهدیددر این مطالعه راهبرد

تر در خصوص انتقال پسماند گیرانهوضع قوانین سخت شامل

و پساب آلوده به تاالب، ارتقا سیستم یکپارچه مدیریت جامع 

 Azolla آوریی فاضالب، جمعهاخانههیتصفتاالب، احداث 

filiculoides  های مشارکتی و ریزیتوجه به برنامهو

های مبتنی بر نقاط قوت و تهدید شامل راهبردارتباطی؛ 

یی و پاالاهیگایجاد حریم مناسب از طریق حصارکشی و نیز 

 های مبتنی بر نقاط ضعف و فرصتراهبردحفظ نیزارها؛ 

کنترل زمان و میزان استفاده از کودها در مزارع برنج،  شامل

گذاری بخش مستمر بر کیفیت آب تاالب، سرمایهنظارت 

منظور بهبود کیفیت خدمات رفاهی و امنیتی، خصوصی به

های مبتنی بر نقاط تاالب و راهبرد ازیموردنتخصیص حقابه 

-زیستی در طرحشامل تلفیق مالحظات محیط قوت و فرصت

 های سنتی،برگزاری فستیوال های مخرب تاالب،ریزی پروژه

و  تاالب حفظ جهت هاسازمان از مالی تسهیالت دریافت

 باشند.اکوتوریسم می هایفعالیت برای گذاریسرمایه

 (QSPM)ریزی راهبرد کمی ماتریس برنامه -3جدول 

Table 3 Quantitative Strategy Planning Matrix (QSPM) 

Main Factors Coeffi

cient 

1St 2St 3St 4St 5St 
A

S TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 

S
tren

g
th

s
 

 0.136 2 0.068 1 0.136 2 0.136 2 0.136 2 0.068 حوضه جنوب خزر نیتربزرگ
 0.96 4 0.48 2 0.72 3 0.72 3 0.72 3 0.24 زیستگاه پرندگان آبزی

 0.291 3 0.194 2 0.194 2 0.194 2 0.194 2 0.097 شناختیبوماهمیت 
 0.156 2 0.156 2 0.156 2 0.234 3 0.156 2 0.078 درآمد حاصل از اکوتوریسم
 0.142 2 0.142 2 0.142 2 0.142 2 0.142 2 0.071 هاقابلیت باروری بیوتوپ

 0.024 1 0.072 3 0.024 1 0.024 1 0.024 1 0.024 منبع غنی تأمین موادغذایی
  0.062 2 0.062 2 0.062 2 0.062 2 0.062 2 0.031 عی زیبا و متنواندازهاچشم

W
eak

n
esses

 
 0.648 3 0.864 4 0.648 3 0.648 3 0.648 3 0.216 های مهاجمپراکنش گونه

 0.036 3 0.012 1 0.012 1 0.036 3 0.012 1 0.012 از تاالب هیرویبی برداربهره
 0.07 2 0.035 1 0.035 1 0.035 1 0.035 1 0.035 آلودگی نفتی حاصل از تردد

 0.084 2 0.042 1 0.042 1 0.084 2 0.042 1 0.042 آن راتیتأثساخت جاده و 
 0.104 2 0.052 1 0.052 1 0.156 3 0.052 1 0.052 نبودن حریممشخص

 0.02 2 0.01 1 0.01 1 0.03 3 0.01 1 0.01 رمجازیغصید و شکار 
  0.048 2 0.024 1 0.072 3 0.048 2 0.072 3 0.024 تجمع و پراکنش زباله

O
p

p
o

rtu
n

ities
 0.035 1 0.07 2 0.07 2 0.105 3 0.07 2 0.035 ی تاالبالمللنیباهمیت  

 0.102 3 0.034 1 0.034 1 0.068 2 0.034 1 0.034 هاNGOحمایت و مشارکت 
 0.082 2 0.041 1 0.041 1 0.123 3 0.082 2 0.041 های مسئولهمکاری سازمان

 0.114 3 0.038 1 0.076 2 0.076 2 0.038 1 0.038 مردم در حفاظتمشارکت 
  0.108 3 0.036 1 0.036 1 0.036 1 0.072 2 0.036 آگاهی جوامع بومی

T
h

reats
 

 0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.032 کاهش هومئوستازی
 0.012 1 0.024 2 0.012 1 0.012 1 0.012 1 0.012 زداییکاهش شوره
 0.022 2 0.011 1 0.011 1 0.022 2 0.011 1 0.011 های ماهیساخت استخر

هاها و ضعفقوت  

 تهاجمی

 تدافعی

محافظه 
 کارانه

 رقابتی

هاها و تهدیدفرصت  
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Main Factors Coeffi

cient 

1St 2St 3St 4St 5St 
A

S TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 

 0.444 3 0.148 1 0.148 1 0.444 3 0.296 2 0.148 یشزدایی و فرساجنگل
 0.063 1 0.063 1 0.063 1 0.126 2 0.063 1 0.063 احداث کنارگذر انزلی

 0.69 3 0.23 1 0.92 4 0.69 3 0.92 4 0.23 ورود پسماند و پساب آلوده
 0.42 3 0.14 1 0.56 4 0.42 3 0.56 4 0.14 ورود پساب کشاورزی آلوده

 0.306 3 0.102 1 0.408 4 0.306 3 0.408 4 0.102 پساب صنعتی آلوده ورود
 0.032 1 0.032 1 0.032 1 0.064 2 0.032 1 0.032 توسعه منطقه تجاری ویژه

 0.099 3 0.033 1 0.033 1 0.099 3 0.033 1 0.033 زدن تعمدی و خشکاندنآتش
 0.026 2 0.013 1 0.013 1 0.026 2 0.013 1 0.013 تردد از ناشی صوتی آلودگی

 5.368 3.26 4.794 5.198 4.981 - مجموع

راهبرد پنجم با عنوان  QSPMبا توجه به نتایج ماتریس 

های و همکاری و ارتباطیهای مشارکتی ریزیتوجه به برنامه

ای در راستای حفاظت از خدمات اکولوژیکی و منطقه

راهبرد  نیترمهمعنوان به 368/5با امتیاز اقتصادی تاالب 

مطالعه، در حال  این نتایج به توجه با تدافعی انتخاب گردید.

-هم .است قوتنقاط از تربیش انزلی تاالب ضعفنقاط حاضر

-می ترنیز بیش هافرصت به نسبت تاالب تهدیدهای چنین

گیرد. نتایج می قرار اولویت در تدافعی راهبرد رونیازا. باشد

 Gazabizadeh etو  Padash et al. (2016)های پژوهش

al. (2018)  از این مطالعه  آمدهدستبهبا نتایج  راستاهمنیز

 باشد. این در حالی است که در مطالعات دیگری چونمی

 راهبرد انکاله،یم تاالب از حفاظت مدیریتی راهبردهای تدوین

 (.Jafari et al. 2013) است شده شنهادیپ یرقابت

 گیرینتیجه -4
 داخلی عوامل تعیین و برداریدر این مطالعه ابتدا فهرست

 تهدیدها( با و هاخارجی )فرصت عوامل و ها(ضعف و ها)قوت

پذیرفت و  صورت لیکرت طیف ها وپرسشنامه از استفاده

با  استفاده شد. QSPMو ماتریس  SWOTاز تحلیل  سپس

گرفته در این پژوهش نتایج زیر های صورتتوجه به بررسی

 حاصل شد:

 تاالب یستیزطیمح تیریمد یکنون یراهبرد تیموقع -1

 .شد شناخته یتدافع یانزل

-یهمکار و یارتباط ،یمشارکت یهایزیربرنامه به توجه -2

 جینتاحاصل از  راهبرد نیترمهمبه عنوان  یامنطقه یها

ی مشخص تدافع یراهبردها یبندتیاولو و QSPM سیماتر

 گردید.

 و یتیریدم ضعف که نمود اذعان توانیم یطورکلبه -3

 یاهیهمکار عدم نیهمچن و یکاربرد یهایزیربرنامه فقدان

 یمشکالت نیترمهم ،تاالب از حفاظت یراستا در یامنطقه

 .است مواجه آن با یانزل تاالب حاضر حال در که هستند

 هاداده به یدسترس
در متن  ی استفاده شده )یا تولید شده( در این پژوهشهاداده

 مقاله ارائه شده است.
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Abstract 
Strategic planning and management is one of the most important factors of management systems in an 

organization. The purpose of this study was to plan, develop and prioritize the environmental 

management strategies of Anzali International Wetland for sustainable development. For this purpose, 

at the first listing and determining internal and external factors were done using questionnaires and 

Likert scale. Then SWOT analysis and quantitative strategic planning matrix (QSPM) were used. The 

current strategic position of the environmental management of Anzali Wetland was recognized as 

defensive. Defensive strategies were prioritized according to the results of the QSPM matrix. The 

most important defensive strategies were attention to participatory planning, communication and 

regional cooperation in order to protect the ecological and economic services of the wetland with a 

score of 5.368 followed by improving and upgrading the integrated system of comprehensive 

management of the wetland with a score of 5.198. Strategic planning and management in Anzali 

Wetland can lead to optimal resource management and adoption of appropriate environmental policies 

in order to protect this wetland. 

Keywords: Anzali Wetland; Defensive Strategy; Planning; QSPM Matrix; Strategic Management 
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