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SWOT  به منظور تدوین راهکارهاي مدیریت پایدار سرزمین 
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 چکیده
منابع محیطی و ذخایر طبیعی از جمله عواملی  رویه ازبرداري بیو همراه با آن، بهره رشد انفجارآمیز جمعیت و شهرنشینی

هـاي انسـانی را در معـرض اثر سو داشته و منابع مورد نیاز براي تغذیه و گـذران سـالم گـروه زیستاست که بر محیط

، وابسته به پویایى پایدار، پایش مسـتمر هااکوسیستمراز موفقیت و ترجمان بقاى دهد. تهدیدهاي آشکار و پنهان قرار می

لذا جهت در نظر گرفتن تمام جوانب بیرونی و درونـی مـدلی تحـت عنـوان حیط و احاطه حداکثرى بر آن خواهد بود م

SWOT  ابداع شده است. در این پژوهش براي تحلیل تغییرات پوشش/کاربري شهرستان طالقان ماتریسSWOT  کیفی

رد مطالعه شهرستان طالقـان اسـت کـه یکـی از به منظور تدوین راهکاري مدیریت پایدار سرزمین تدوین شد. منطقه مو

با استناد به نتایج تحلیل  (کرج) بوده که در محدوده حوزه آبخیز طالقان قرار گرفته است؛ هاي تابعه استان البرزشهرستان

فرصت، اعمال قوانین آلـودگی آب و خـاك از -توسعه گردشگري پایدار به عنوان بهترین راهبرد قوت SWOTماتریس 

تهدید، جلوگیري از تغییر کاربري اراضـی بـه عنـوان بهتـرین -اکز بهداشت منطقه به عنوان بهترین راهبرد قوتطرف مر

فرصت و در نهایت اجراي طرح مرتعداري به منظور کاهش رواناب سطحی و متعاقبـا کـاهش فرسـایش -راهبرد ضعف

 د شد مطـابق بـا دارنمـاي سـنجش پایـداريتهدید ارائه شد. با این وجود پیشنها-خاك به عنوان بهترین راهبرد ضعف

شناختی و دانش بومی بومهاي هاي مطلوبیت اکوسیستم و مطلوبیت زندگی انسان بر پایه ویژگی) شاخصIUCN(رهیافت

تـري گیري گردد و بر اساس وضعیت پایداري راهکارهاي واقع بینانـهآن مناطق که ریشه در مشارکت مردمی دارد اندازه

  لی در تعادل طبیعی اکوسیستم بروز نکند و به توسعه پایدار و درخور شهرستان طالقان بیانجامد. ارئه شود تا خل
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Abstract: 
 

Substantial population growth and urbanization arbitrarily banning the exploitation of natural 
resources and environmental factors adversely impacts the environment and resources necessary for 
nutrition and healthy life styles. The secret to success and survival of ecosystems depends on a 
stable, continuous monitoring of the environment. The SWOT model has been developedto consider 
all internal and external aspects.  In this study, to analyze land use and cover changes in 
Taleghan,we have used SWOT as a qualitative approach to develop sustainable land management. 
Taleghan is a town in Alborz Province located within the Taleghan watershed. Referring to the 
SWOT analysis matrix sustainable tourism development was presented as the best strategy for 
SO,imposed regulations of soil and water pollution by the health centers as the best strategy for ST, 
avoidance of land use changes as the best strategy for WO, and finally the range management plan 
to reduce surface both runoff and soil erosion as the best strategy for WT.However, the proposed 
diagram of sustainability (IUCN) has two indicators,the ecosystem's quality and acceptance and 
lifestyle desirability which is based on the ecological features and indigenous areas rooted in public 
participation.  Based on the above indicators, the presented solutions are more realistic which 
prevent disturbance to the ecosystem's natural balance which leads to sustainable development, 
notable in the marshes of Taleghan. 
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 مقدمه 

ت بیشـتري را جوامع امروزي در طول حیات خود، تغییر و تحوالت گوناگونی را تجربه کرده و در آینده نیز تحوال

، دگـذارمی ثیرأشاهد خواهند بود. از جمله تغییراتی که در طی سالیان گذشته، بر جوامع اثر گذاشته و در آینده نیز ت

هـاي مخـرب انسـان بـه که در اثر فعالیت باشدکره زمین می زیستتغییرات قابل مالحظه در منابع طبیعی و محیط

رویـه از بـرداري بیو همراه با آن، بهره نفجارآمیز جمعیت و شهرنشینی). رشد ا1387(خسروانی،  وجود آمده است

اثر سو داشته و منابع مورد نیاز براي تغذیـه  زیستمنابع محیطی و ذخایر طبیعی از جمله عواملی است که بر محیط

ن گفـت قـدرت، توامی دهد؛ عمالهاي انسانی را در معرض تهدیدهاي آشکار و پنهان قرار میو گذران سالم گروه

 حیات فرهنگی جوامع متمدن در خالل تکاملشان تحت تأثیر موجودیت ذخـایر منـابع طبیعـی بـوده اسـت نفوذ و

افزون براى کسب توانایى به منظور پاسخ بـه نیازهـاى محیطـى در کمتـرین  نیاز روز). به همین خاطر 1383(وات،

قـتـضـایـى و نشان دادن انعطاف کافى براى رویارویى نـیـاز شـدیـد بـه کـسـب قـابـلیـت عـمـل او زمان ممکن 

کـه هـر بـازیـگــرى کــه  مشهود استاى  مدبّرانه و به موقع با تحوالت محیطى و گریز از غافلگیرى بـه گـونـه

-توسعه پایدار محـیطهـا نباشد، قادر به حضور موفق در محیط و ایفاى نقش مؤثر در قـادر بـه حـل ایـن چـالش

بخـش بـاقى  اثـر و تواند ایستا نمىاکوسیستمی ، هیچ در چـنـین فضاى نا آرام و متالطمى خواهد داشت.زیست ن

، پـایش مسـتمر محـیط و احاطـه ي، وابسته به پویایى پایـدارهااکوسیستمبلکه راز موفقیت و ترجمان بقاى  ؛بماند

جوانب بیرونی و درونی محـیط مـدلی  لذا جهت در نظر گرفتن تمام )،1386(احمدي،  حداکثرى بر آن خواهد بود

یکی از ابزارهاي استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون  SWOT ابداع شده است. ماتریس SWOTتحت عنوان

ها و تهدیدات برون سیستمی است که در تقسیمات مربوط به انتخاب راهبـردي مـورد اسـتفاده سیستمی با فرصت

بزاري کلیدي در بحث تغییرات پوشـش/کاربري اسـت کـه منجـر بـه ارائـه گیرد. پایش مستمر محیط نیز اقرار می

اي، افـزون بـر ریـزي منطقـهشود. برنامهاي) میریزي منطقهریزي (خصوصا برنامهراهکارهاي بهینه به منظور برنامه

اسـت در  اجتماعی با نیازها و امکانات محلی، فرآیندي-هاي مختلف اقتصاديجهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه

ریزي از پایین به باال در جهت انطباق ریزي و فراهم آوردن موجبات برنامه جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه

اي زمانی موفق خواهد بود که بستر اجرایی آن ریزي منطقه برنامه اي است.هاي ناحیههاي کالن ملّی با ویژگیبرنامه

براي استفاده بهینه از منابع طبیعی در روند توسـعه پایـدار نیـاز بـه اطر (منابع طبیعی) حفظ شده باشد؛ به همین خ

). 1389شود (کیانی و  همکاران، احساس میممکن هزینه  در کوتاهترین زمان و کمترین اکولوژیکشناسایی منابع 

ح هسـتند کـه بـدون شـک طبیعـت، انسـان و رابطـه آنهـا در سـط اکولوژیکیترین منابع پوشش گیاهی از اساسی
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از طرف دیگر تحوالت در نظام مالکیت و تغییر در الگوي  .استثر از پوشش گیاهی و شرایط اقلیمی أاي متگسترده

برداري از منابع گردیده است و مـدیریت زیست و کنترل بهرهزیست سنتی اهالی نیز، منجر به خالء مدیریت محیط

پایداري توسعه یعنی ساماندهی به وضع تخریب  صحیح محیط و منابع در سطح منطقه و در سطح محلی به منظور

). همچنـین بـا ایـن وجـود 1389شده منابع و همچنین تأمین نیازهاي مشروع اهالی کامال محسوس است (یاوري، 

تحلیل سیستماتیکی را براي شناسایی این عوامل و انتخاب راهکاري که بهترین تطابق بین آنهـا را  SWOT ماتریس

هـا و ها را به حـداکثر و ضـعفها و فرصتدهد. از دیدگاه این مدل یک راهبرد مناسب قوتمیایجاد نماید، ارائه 

ها و تهدیدها در چهار حالت رساند. براي این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصتتهدیدها را به حداقل ممکن می

شـوند. در واقـع مزیـت ب مـیهاي راهبردي از بین آنها انتخـاشوند و گزینهپیوند داده می SO ،WO ،ST ،WTکلی 

هاي موقعیتی سیستم و در نتیجه فـراهم کننـده چهـار چـوب از همه جنبهاي هلی این مدل، تجزیه و تحلیل دامناص

اند که نقاط قـوت، مفیدي براي انتخاب راهبرد است. به منظور تکمیل فرآیند مذکور پژوهشگران پیشین اظهار کرده

 ). 1محیطی تدوین شوند (شکل ضعف و  فرصت و تهدید پس از آمایش

 
 )1387آبادي، چشمه و زنگیبر مبناي آمایش سرزمین (محمدي ده SWOTتحلیل ماتریس  -1شکل

هـا و ها و تهدیدات کلیدي خارجی به طور سیستماتیک با ضعفاین است که فرصت SWOTکاربرد دیگر مدل 

بـه  SO ها از )، که هرچه استراژي1385(اعرابی، گردند هاي داخلی در یک رویکرد ساختاري شده مقایسه میقوت

محیطی در سطوح عالی و در سطح سیاستها، اهداف و خط گرایش داشته باشد میزان مالحضات زیست WTسمت 

).  بنابراین هدف از این مقایسه شناسایی یکی از چهار الگوي زیر 1385یابد (نوري و همکاران، ها افزایش میمشی

 عیت داخلی و خارجی است. براي سازگاري موق

 ): SOفرصت (-الف) قوت

هاي بسیاري دارد که استفاده از ناحیه یک، بهترین فرصت است سیستم با چند فرصت محیطی روبه روست و قوت

 نماید.هاي رشد (پیشبرد) را توصیه مینماید. این وضعیت راهبردها را ترغیب میفرصت
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 ): STتهدید (-ب) قوت

باشـد. در ایـن وضـعیت، هاي کلیدي است لیکن با محیطی تهدید زا مواجـه مـییستم داراي قوتدر ناحیه دوم، س

 کنند.هاي بلند مدت در سایر موارد استفاده میموجود براي ساختن فرصتهاي راهبردها از قوت

 ): WOفرصت (-ج) ضعف

برد. در این وضـعیت نج میدر ناحیه سوم، سیستم با یک فرصت خوبی روبه روست، لیکن از چند ضعف داخلی ر

 گیرند. ها بهره میراهبردها از فرصتهاي موجود براي کنترل ضعف

 ): WTتهدید (-د) ضعف

باشد بلکه از بعد داخلی بـا ضـعف و از در ناحیه چهارم، سیستم نه با فرصت و نه با قوت محیط داخلی مواجه می

نشـینی) لت بهترین راهبـرد، راهبـرد کاهشـی (عقـبنظر بعد خارجی با تهدیدات متعددي مواجه است. در این حا

ریـزي راهبـردي تحقیقـات ارزشـمندي خواهد بود. به هر حال تاکنون با مقاصد مختلف از این روش براي برنامـه

محیطـی سیاسـتهاي اسـتراتژیک ) به منظور ارزیابی زیسـت1385( صورت گرفته است، از جمله نوري و همکاران

) به این نتیجه رسیدند که تحقق شرایط SWOT( فاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیکتوسعه صنعتی ایران با است

زیست و پایداري توسعه صنعتی ایران، مستلزم سیاستگذاري و تصمیم گیري کالن در رابطـه پایداري کیفیت محیط

لزامـا انجـام مطالعـات هـا و ابا راهکارهاي مذکور در چهارچوب ارزیابی راهبردي در مرحله قبل از اجراي پـروژه

هاي امکان سنجی توانمندي) به منظور 1387آبادي (چشمه و زنگیمحمدي ده ارزیابی اثرات توسعه است. همچنین

راهکارهاي بهره گیري کرده و به این نتیجه رسیدند که  SWOTاز ماتریس اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاري 

. مـوالئی هشـجین و ي وضع موجود و ساماندهی اکوتوریسم مؤثر باشدتواند در بهینه سازمی حاصل از این روش

در  SWOT گیـري از مـدل تحلیلـیریزي توسعه یکپارچه روستایی بـا بهـره) به منظور برنامه1389زاهد دافچاهی (

بخش خمام شهرستان رشت راهکارهاي را در راستاي محیط طبیعی، محـیط اجتمـاعی، محـیط سیاسـی و محـیط 

ئه دادند.  لذا با استناد به اینکه در دنیاي امروز داشـتن قـدرت ابهبود وضع موجود در بخش خمام ارکالبدي جهت 

هـا و تجزیه و تحلیل باال یکی از عوامل مهم در رسیدن به اهداف یک مدیریت و رمـز موفقیـت بسـیاري از طـرح

در مــدیریت تغییــرات ) و از طـرف دیگــر پـایش مســتمر محـیط عامــل کلیـدي 1385هــا اسـت (اعرابــی، پـروژه

 پوشش/کاربري است، لذا هدف این پژوهش تحلیل تغییرات پوشش/کاربري شهرستان طالقان با استفاده از ماتریس

 به منظور تدوین راهکاري مدیریت پایدار سرزمین بوده است. SWOT کیفی
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 هامواد و روش

ابعه استان البرز (کرج) بوده که تقریبا در هاي تهکتار یکی از شهرستان 124000شهرستان طالقان با مساحت حدود 

 80هاي آبخیز سفید رود اسـت کـه در فاصـله محدوده حوزه آبخیز طالقان قرار گرفته است و لذا یکی از سرشاخه

کیلومتري شمال کرج در جهت شرقی و غربی گسترش یافته است. این منطقه در دامنه جنـوبی ارتفاعـات البـرز و 

یابد واقع شده کیلومتري آن به موازاتش از شرق به غرب امتداد می 6رز که با فاصله متوسط رشته کوه دیگري از الب

شده رودخانه طالقانرود قرار گرفته که سرچشمه اولیـه ). در حد فاصله میان دو رشته کوه یاد1387است (وفاخواه، 

تـا بـه المـوت رود پیوسـته و یابد و با پیوستن صـدها چشـمه و رود کوچـک نهایآن از شرق به جنوب جریان می

هاي پیوندد. الزم به ذکر است که کوهستانمی کیلومتر به سد سفیدرود 70دهد که پس از طی شاهرود را تشکیل می

باشند و رشته کوه البرز، بـاالترین شـاخص خطرپـذیري زلزلـه، هاي جهان میترین کوهستانایران از جمله متحول

)، که منطقه مـورد مطالعـه 1389هاي آلپی جهان داراست (یاوري، ا در کل کوهآتشفشانی بودن و فرسایش اراضی ر

موقعیت شهرستان طالقان در استان البرز و مدل رقـومی ارتفـاعی آن را نشـان  2نیز در آنجا واقع شده است. شکل 

 دهد.می

 
 دل رقومی ارتفاعی آنموقعیت شهرستان طالقان در استان البرز و م -2شکل 

گونـه  30گونه گیاهی اعم از  510از طرف دیگر منطقه طالقان به دلیل اختالف ارتفاع زیاد و توپوگرافی متنوع، 

اي مانند ارس، راش، بلوط، بنه، سـماق، زالزالـک و ... تیپ مرتعی و جوامع مختلف درخت و درختچه 22دارویی، 
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نیـز بخشـی  4زارهاي منطقه طالقان و شکل نمایی از درخت 3). شکل 1390کار،  را در خود جاي داده است (نیک

 دهند.می از اراضی کشاورزي منطقه را نشان

 
 ) 1389نمایی از درختزارهاي منطقه (پاییز   -3شکل 

 
 )  1389بخشی از اراضی کشاورزي منطقه مورد مطالعه (پاییز  -4شکل

اي و تصویر ماهواره 1366ماهواره لندست مربوط به سال  TM اي سنجندهدر پژوهش حاضر از تصاویر ماهواره

به منظور تهیه نقشـه پوشـش/کاربري اسـتفاده شـد. بـه منظـور  1386مربوط به سال  IRSماهواره  LIS-IIIسنجنده 

ها مـورد بررسـی اولیـه قـرار ها و آگاهی از وجود خطاهاي اتمسفري، هندسی و رادیومتري دادهکنترل کیفیت داده

که از قدرت  ENVI 4.2افزار ند. پس از نمایش تک باندها و ترکیبات مختلف رنگ بر روي صفحه نمایش نرمگرفت

ها به لحاظ خطاهـاي مـذکور مـورد پـردازش )، الیه1385نصرآبادي،  بزرگنماي باالیی هم برخوردار است (فاطمی

سپس با رویهم گذاري تصاویر مذکور و  اولیه قرار گرفتند که به غیر از خطاي هندسی خطاي دیگري مشاهده نشد.

منطقه استخراج شده بودند میزان دقت هندسـی مـورد کنتـرل  25000/1ها که از نقشه ها و جادهالیه برداري آبراهه
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قرار گرفت و میزان خطاي مجذور ریشه مربعات کمتر از یک پیکسل به دست آمد. براي شروع کار ابتدا محـدوده 

و بـا بـه کـارگیري تـابع  V8.1  PCI Geomaticaبرابر منطقه با استفاده از نرم افـزار دود سهمورد مطالعه با بافري ح

subset ها جدا گردیدند. سپس این بانـدها در نـرم افـزا براي تمام باندها اعمال شد و آن محدودهPCI Geomatica 

V8.1  به فرمتBil  4.2تبدیل شدند تا در محیط نرم افزار ENVI سازي شند. سرانجام به منظور آمادهقابل نمایش با

هاي رقومی، عملیات بهبود و بارزسازي تصـاویر از جملـه بسـط تبـایین، شـاخص بهتـرین تصاویر جهت پردازش

 754انتقال داده شـد. ترکیـب بانـدي  ENVI 4.2ترکیب باندي و ساخت تصاویر رنگی کاذب تصاویر به نرم افزار 

گزینش شد. در مرحلـه بعـد پـس از  LIS-IIIبراي تصویر سنجنده  432 و ترکیب باندي TMبراي تصویر سنجنده 

بندي نظارت شـده و اي مذکور بر مبناي طبقههاي هوایی، تصاویر ماهوارههاي تعلیمی با استفاده عکستعیین نمونه

 بنـدي طبقـه 1کـالس بـه شـرح جـدول 5در  ENVI 4.2بیشـینه احتمـال بـا اسـتفاده از نـرم افـزار  خوارزمیکبا 

 گردید. 

 مفهوم طبقات پوشش/کاربري در این پژوهش ):1( جدول

 جزئیات طبقه سرزمین
 درختزارها و باغ میوه  باغات

 ها و زمینهاي آیشکشتزار کشاورزي
 اي و علفیمراتع بوته مرتع

 هادریاچه سد و برکه دریاچه
 هاي سنگی، برف و . . .رخنمون فاقد پوشش

 
هاي حاصـل بـه سـاختار بـرداري بندي و تأیید معنی دار بودن خطاها، نقشهنترل طبقهدر نهایت پس از انجام ک

هـاي تبدیل شدند و سـپس الیـه Shapefileبه فرمت   Arc GIS 9.2تبدیل شده و پس از انتقال به محیط نرم افزاري

با اسـتفاده  1386و سال  1366هاي پوشش/کاربري مربوط سال پوشش/کاربري کد دار گشتند و مساحت تمام لکه

بر حسب هکتار محاسبه شد. الزم به ذکر است همیشه امکـان اسـتفاده از تصـاویر یـک نـوع  XTools Proاز توابع 

هاي مختلف باید سعی شود تـا جـایی سنجنده به منظور پایش میسر نیست، در هنگام استفاده از تصاویر با سنجنده

تفکیک مکانی نزدیک به هم داشته باشند تا در نهایت بتوان آنهـا را که امکان دارد از باندهاي استفاده شود که توان 

)، در این پژوهش نیز تا حد امکان سعی شد از باندهاي بـا تـوان 1390ازه سلولهاي یکسان تغییر داد ( کیانی، اندهب

دیل گردیـد. متـر تبـ 30تفکیک مکانی نزدیک به هم استفاده شود و در نهایت اندازه سلولها نیز در دو تصـویر بـه 

 دهد.اي به کار رفته در این پژوهش را نشان میبندي تصاویر ماهوارهدقت طبقه 2جدول
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 ايبندي تصاویر ماهوارهدقت طبقه ):2(جدول

 دقت کلی (درصد) ضریب کاپا اينوع سنجنده تصویر ماهواره

TM 77/0 01/82 
LISS-III 85/0 40/91 

 
گیـري از وهش تحلیل تغییرات پوشـش/کاربري در دو دهـه اخیـر بـا بهـرهدر خاتمه با توجه به اینکه هدف پژ

هـا، فرصـتها و تهدیـدهاي منطقـه طالقـان بوده است، به منظور بررسی نقاط قـوت، ضـعف SWOTماتریس کیفی 

بر اساس نتایج مطالعات صورت گرفته در منطقه و نتایج این پژوهش تـدوین شـد و راهکارهـاي  SWOTماتریس 

 ائه گردید.اي اربهینه

 نتایج 

 دهد.را نشان می 1386نیز نقشه پوشش/کاربري سال  6و شکل  1366نقشه پوشش/کاربري سال  5شکل

 
 1366نقشه پوشش/کاربري سال  -5شکل

 
 1386نقشه پوشش/کاربري سال  -6شکل
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بر حسب هکتار و بر حسـب درصـد نشـان  1386و سال  1366ها را در سال مساحت پوشش/کاربري 3جدول

درصد افزایش داشته است درحالی که اراضی کشاورزي بـا  28/2وسعت کاربري باغ  2دهد. با استناد به جدول می

درصد کـاهش و وسـعت  25/16اند. از طرف دیگر وسعت اراضی مرتعی درصدي روبرو بوده05/15روند کاهشی 

مشـهود اسـت مهمتـرین تغییـر  نیـز 2درصد افزایش یافته است. همچنان که از جدول  08/28اراضی فاقد پوشش 

هکتـار از  1100) که موجب گردیـد بـیش از 1387شنو، بوده است (حق 1380احداث سد مخزنی طالقان در سال 

 مرغوبترین اراضی منطقه به زیر آب برود. 
 

 1386-1366درصد مساحت پوشش/کاربري در فاصله زمانی  ):3( جدول

 فاصله زمانی
 نوع پوشش

 66مساحت سال 
 (درصد)

 66مساحت سال 
 (هکتار)

 86مساحت سال 
 (درصد)

 86مساحت سال 
 (هکتار)

 9/4371 54/3 1/1556 26/1 باغ

 45/827 67/0 2/19414 72/15 کشاورزي

 25/57489 55/46 77558 8/62 مرتع

 9/1160 94/0 0 0 دریاچه

 5/59650 3/48 7/24971 22/20 فاقد پوشش

 

 دهد. بر حسب درصد نشان می 1366-1386در فاصله زمانی هاي منطقه رانیز وسعت کاربري 7شکل

 

 
 ( بر حسب درصد) 1366-1386مساحت در فاصله زمانی -7شکل

ها (راهبردهـا)  بـر اسـاس دهد که در آن استراتژيمی را نشانSWOT ماتریس تحلیل عوامل راهبردي 4جدول 

 اند.اهمیت فهرست شدهاولویت و 
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 )SWOTمل راهبردي (ماتریس تحلیل عوا ):4(جدول 

 
 

 )Weaknesses( نقاط ضعف )Strenghts( نقاط قوت

هاي طبیعی کنار رودخانه براي وجود گذرگاه -1
 حفظ تنوع زیستی

هاي مرتفع به عنوان نگه وجود کوهپایه -2
 دارنده رطوبت و تعدیل شرایط آب و هوایی

وجود مراتع غنی به عنوان منابع مهم تولید  -3
 علوفه 

باالي منطقه در مقایسه با اي هع گونتنو -4
هاي خاص مناطق مشابه به علت خرد اقلیم

 مناطق کوهستانی

هاي حساس به فرسایش و وجود سازندها و دامنه  -1
 اي زمینحرکات توده

 فرسایش خاك ناشی از فعالیتهاي زراعی  -2
پر شدن مخزن سد بر اثر فرسایش ناشی از تغییر  -3

 سیت سازندهاکاربري اراضی  و حسا
هاي اخیر به دلیل ها در سالتغییر  زیاد کاربري -4

 احداث سد

 SOراهبردهاي  )Opportunities( فرصت
 

 توسعه گردشگري پایدار -1
 استفاده چند منظوره از مراتع  - 2
برداري از ایجاد مدیریت مشارکتی در بهره -3

 مراتع
فروش محصوالت باغی و هاي ایجاد بنگاه -4

 و در نتیجه تقویت اقتصاد منطقه     شیالتی
 

 WOراهبردهاي 
 

 جلوگیري از تغییر کاربري اراضی غیر اصولی  -1
ایجاد مناطق بافر در حاشیه رودخانه براي حفظ  -2

سالمت رودخانه و دریاچه سد و ممانعت از ورود 
 ها به آنآالینده

بندي مبارزه با فرسایش خاك از طریق تراس  -3
 ق حساسها و مناطشیب

اعطــاي تســهیالت ارزان قیمــت بــه کشــاورزان بــه  -4
 منظور ایجاد تولیدات پایدار 

مخلوط باغ و زراعت به عنوان  -1
 بستر معیشتی مردم منطقه

توسعه گردشگري در اطراف سد -2
 مثالً قایقرانی

 تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی -3
یکنواخت شدن رژیم رودخانه در  -4

لیل احداث فصول مختلف سال به د
سد طالقان و درنتیجه کاهش 
خسارت ناشی از سیل در پایین 

 دست سد

 STراهبردهاي  )Threats( تهدیدات
اعمال قوانین آلودگی آب و خاك از طرف   -1

 مراکز بهداشت و مسئولین منطقه
 ترویج فرهنگ گردشگري -2
 استفاده از مناطق مساعد براي دفن زباله -3
 اکز شهري به روستاهاهدایت جمعیت از مر -4

 WTراهبردهاي 
اجراي طرح مرتعداري به منظور کاهش رواناب   -1

 سطحی و متعاقباً کاهش فرسایش خاك
 جلوگیري از ساخت و ساز در اطراف سد  -2
کنترل گردشگران منطقه از طریق دریافت عوارض  -3

 هاي منطقهبه وسیله شهرداري
ی از تقویت روحیـه مشـارکت و همفکـري اجتمـاع -4

  طریق آموزش بومیان

 توسعه شهري و جاده سازي -1
ها افزایش حجم ضایعات و زباله -2

 به دلیل افزایش گردشگر
خطر آلودگی منابع آب جاري  -3

 منطقه 
از بین رفتن شبکه اجتماعی و  -4

 روابط مردم

دهد، ایـن عمـل عـالوه بـر میریزي در کنار رودخانه در منطقه مورد مطالعه را نشان از آشغال مستندي 8شکل 

 هاي طبیعی تبعات بهداشتی و روانی زیادي را نیز به بار خواهد آورد.آلودگی منظر و از بین رفتن جاذبه

 
 ) 1389ریزي در کنار رودخانه (پاییز آشغال -8 شکل
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رات مرور مطالعات گذشته در منطقه و پژوهش نگارندگان نشان داد کـه رشـد جمعیـت مهمتـرین عامـل تغییـ

زیست بوده است؛ به همین خاطر ارائه راهکارهـاي بهینـه بـراي جلـوگیري از هاي محیطپوشش/کاربري و سرمایه

 ).5عوارض تغییرات پوشش/کاربري ضروري خواهد بود (جدول
 )1390راهکارهاي بهینه جهت کاهش عوارض تغییرات تغییر پوشش/کاربري (کیانی، ):5(جدول 

نوع  مهمترین تهدید علت احتمالی بهترین راهکار
 پوشش/کاربري

کمبود بازار محلی فروش میوه و افزایش قیمت  هاي تسهیالتی فروش در منطقهایجاد بنگاه
 حمل و نقل

 باغات میوه و الوار تبدیل به اراضی کشاورزي

حمایت از  بازار محلی و جلوگیري از تغییر 
 کاربري اراضی کشاورزي و باغات

خریداري زمین به نداشتن صرفه اقتصادي و 
 داراي سرمایهدست عده

تبدیل به اراضی فاقد پوشش و به 
 دنبال آن فروش اراضی 

 
کشاورزي دیم و 

 آبی
 

ها و در صورت امکان تولید کنترل تعداد دام
 ايگیاهان علوفه

  هاچراي بی رویه دام کاهش تولید علوفه حاصل از کشاورزي
اي و مراتع بوته

 علفی
 

از طرف مراکز بهداشت،  آموزش  اعمال قوانین
 گردشگران و کاهش زهکشی سد

ها، افزایش ریزي در کنار رودخانهآشغال
 گردشگران و فرسایش اراضی باال دست

ها و رودخانه محیطیهاي زیستآلودگی
 دریاچه سد

 اراضی فاقد پوشش ساختگسترش اراضی انسان عدم کنترل تغییر کاربري هاي مرتعدارياجراي طرح

 
 گیري بحث و نتیجه

هاي بشري همراه با مشارکت جمعـی دخالت انسان مهمترین عامل تغییر تعادل طبعیت است، کنترل منطقی فعالیت

 همبناي هدف جلب مشـارکت فعاالنـ بر ايمنطقهکه آبادانی و عمران  طوري هبخش خواهد بود ب اثر يآنها راهکار

براي دست یـابی بـه ایـن هـدف  ).1376(جوادیان و شهبازي، است آنان مردم و اتکاء کامل به ابتکارات اجتماعی 

یکی از اقدامات کار ساز یافتن علّل تغییرات و اجراي راهکارهاي بهینه جهت کاهش اثرات و یا جلوگیري از تغییر 

هدیـد دار مهمتـرین تاي سـرمایهاست. با استناد به مطالعات صورت گرفته در منطقه خریداري زمین به دست عـده

ي شود اقتصاد منطقه بـه دسـت عـدهاحتمالی تغییرات پوشش/کاربري منطقه بوده است چرا که این امر موجب می

شـان دهد اراضی کشاورزي نسبتبومیان گردد؛ نتایج پژوهش حاضر نیز نشان میمعدودي بیفتد و باعث مهاجرت 

اراضـی مرتعـی در طـی دو دهـه داراي انـدازه  بوده است. همچنین 1366چهارده برابر کمتر از سال  1386از سال 

اند، که علت ایـن تغییـر را از اینکـه اراضـی فاقـد اند و در واقع به اراضی فاقد پوشش تبدیل گشتهکوچکتري شده

توان دریافت. از طرف دیگر احداث سد مخزنـی اند نیز میافزایش یافته 1366نسبت به سال  1386پوشش در سال 

 1380آب در راستاي دستیابی بـه اهـداف توسـعه اقتصـاد ملّـی در سـال میلیون متر مکعب  420ظرفیت طالقان با 
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اي هکتار از مرغوبترین اراضی منطقه به زیر آب رفته و به تـدریج طالقـان بـه منطقـه 1200موجب گردید بیش از 

). بـا 1389رانی، ها در منطقه روندي افزایشـی بـه خـود بگیـرد (دسـتوتوریستی بدل گردد و هجوم ساخت و ساز

توریستی شدن منطقه بسیاري از کشاورزان اراضی کشاورزي خود را با قیمت باال به افراد غیر بومی فروختند و این 

این امر موجب گردیده که کشاورزان منطقه در مشاغلی غیر از کشاورزي فعال شوند و در غالـب ایـن مشـاغل بـه 

). مهمترین اثري که در خود منطقه و محل احداث سـد 1387شنو، (حق بومی اقدام نمایندارائه خدمت به افراد غیر

     رخ داده است تخریب روستایی به نام کومکان بوده که بخشـی از باغـات آن نیـز تخریـب شـده اسـت. همچنـین

 زارهاي رها شده یکی دیگر از علّل و عوامل تخریب در منطقه هستند؛ در گذشته چون نیروي کار فراوان بـودهدیم

هـاي کـه دیمکاري نیز زیاد بوده، اما در حال حاضر به دلیل کاهش نیروي کار، دیمکاري کم شـده و اغلـب زمـین

زارها خاك بدون پوشش مانده و چون تعادل آنها بر اثر دیمکـاري اند، با رها شدن دیمشدند رها شدهدیمکاري می

) و لـذا در حـال حاضـر ایـن 1387شنو، ت (حقبه هم خورده با کوچکترین عاملی تخریب شده و از بین رفته اس

کـه شـرایط  دهد از نظر دیمکـاري منـاطقی) نشان می1386اند. فرجی (اراضی به اراضی فاقد پوشش تبدیل گشته

بیش و  گیرندمی دربراز سطح حوزه را درصد  30حدود بسیار مناسب از لحاظ پارامترهاي اقلیمی و فیزیکی دارند 

هستند و در نهایت به منظور احیاي این مناطق (مخصوصـا جهت کشت دیم بسیار نامناسب از اراضی درصد  70از 

درصد بخشی از فشار چرایی و  20زارها منطقه) اظهار کردند که با علوفه کاري در دیمزارهاي با شیب باالتر از دیم

است منطقه طالقان به دلیل  آنچه مسلم یابد.زایی اینگونه اراضی کاهش یافته و حاصلخیزي خاك افزایش میرسوب

هاي اصلی، پیشتر از بازدیدکنندگان کمتري برخوردار بوده است و انزواي جغرافیایی و نیز عدم قرارگیري بر سر راه

هاي گردشگري که بی اند. امّا به دلیل عالئق محلی و قابلیتجمعیت زیادي از آن به خارج از منطقه مهاجرت کرده

ها ییالقـی را بـه را تقویت کرده است، افزایش قیمت زمین و افزایش ساخت و ساز خانهشک ایجاد سد طالقان آن 

)  که این امر بر رونق اقتصادي منطقه افزوده و باعـث جـذب افـراد غیربـومی 1389دنبال داشته است (دستورانی، 

راضـی مرتعـی شناسی چون وسعت اراضی فاقد پوشش افـزایش یافتـه و وسـعت ابیشتري گشته است. از نظر بوم

توان گفت که وضعیت پوشش گیاهی رو به تخریب است. از طرفی وسعت اراضی کشاورزي کاهش یافته است، می

توان به احداث سد طالقان نسبت داد و بخش عظیمی از به شدت کاهش یافته است که بخشی کوچکی از آن را می

بومیان صرفه اقتصادي نداشتند و این اراضـی نیـز  توان ناشی از رهاسازي دیمزارها دانست که دیگر برايآن را می

شـود به مرور زمان به مراتع با تراکم ضعیف تبدیل شدند. بنابراین به منظور احیاي اراضی فاقد پوشش پیشنهاد مـی

ریزي اجتناب شود. با این حال از جمله نقاط قوت منطقـه هاي مرتعداري اجرا گردد و از تغییرات بدون برنامهطرح
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ي مناسـبی بـراي ها و باغات اسـت کـه زمینـهزاهاي کنار رودخانههاي طبیعی به ویژه درختن وجود گذرگاهطالقا

کننـد. از جملـه تهدیـدات اساسـی تغییـرات وحـش ایجـاد مـیحفظ تنوع زیستی و جابجایی زیسـتمندان حیـات

قه مـورد مطالعـه اسـت، البتـه ها به دلیل افزایش گردشگر در منطپوشش/کاربري نیز افزایش حجم ضایعات و زباله

صالح قانون عدم آموزش فرهنگ گردشگري و عدم رعایت اصول بهداشتی از طرف بومیان به دلیل نبود مرجع ذي

تواند مزید بر علت باشد. در نتیجه با استناد به نتـایج تحلیـل تغییـرات پوشـش/کاربري بـا اسـتفاده از گذار نیز می

ل راهبردي که داراي اولویـت نسـبت بـه سـایر راهکارهـا هسـتند در زیـر راهکارهاي تحلی SWOT کیفی ماتریس

 اند:فهرست شده

 فرصت: توسعه گردشگري پایدار-راهبرد قوت -

 تهدید: اعمال قوانین آلودگی آب و خاك از طرف مراکز بهداشت و مسئولین منطقه-راهبرد قوت -

 ولیفرصت: جلوگیري از تغییر کاربري اراضی غیر اص-راهبرد ضعف -

کـاهش فرسـایش  بـاًقاعتهدید: اجراي طرح مرتعداري به منظور کاهش روانـاب سـطحی و مت-راهبرد ضعف -

 هاي زمانیزیست و ارزیابی آنها طی دورهخاك. به هر حال ارزش و قیمت سرمایه طبیعی، منبع اکولوژیک و محیط

از تعریـف پایـداري امکـان دادن بـه  (افقهاي آینده) همواره از موضوعات پیچیده به حساب آمده و شـاید بخشـی

 زیست در حال حاضـر اسـتهاي محیطهاي آتی نسبت به ترجیهات مصرف و سرمایهترجیحات هر نسل در نسل

رهیافـت  شـودکه جهت سنجش پایـداري اسـتفاده مـیھای ). بر همین اساس یکی از شاخص1385 کریشنا رائو،(

IUCN  استwww.iucn.org)( ؛ رهیافتIUCN  در برگیرنده دو سـطح شـاخص تحـت عنـوان شـاخص مطلوبیـت

توان گفت که نتایج این اکوسیستم و شاخص مطلوبیت زندگی انسان است. به منظور گام برداشتن در این راستا می

ذکور نیـاز بـه کند و جهت تکمیـل فرآینـد مـهاي مطلوبیت اکوسیستم را پر میپژوهش بخش کوچکی از شاخص

 سـنجش پایـداري دارنمـايشود براي هر منطقه مطابق بـا نماید. لذا پیشنهاد میتر ضروري میمطالعات تخصصی

هاي اکولوژیک و دانـش هاي مطلوبیت اکوسیستم و مطلوبیت زندگی انسان بر پایه ویژگیشاخصIUCN) (رهیاف 

ضعیت پایداري مشخص گـردد تـا خللـی در تعـادل بومی آن مناطق که ریشه در مشارکت مردمی دارد تدوین و و

 طبیعی اکوسیستم بروز نکند و به توسعه پایدار و درخور منطقه طالقان بیانجامد. 

 اريسپاسگز

نامه کارشناسی ارشد اینجانب واحد کیانی است، که در نهایت بـر خـود الزم پژوهش حاضر حاصل بخشی از پایان

-اکبـر نظـريشعبانی و دکتر علـیقایان دکتر جهانگیر فقهی، دکتر افشین علیزادهدانم از اساتید راهنما و مشاور آمی

 شان کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.هاي ارزندهسامانی به پاس راهنمایی

http://www.iucn.org)%D8%9B
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