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 چكیده
 بازدیددها   بده  توجده  بدا  ابتددا  ،منظدور بددین  .گرفت انجام بوشهر حله طقهمن زیستیمحیط مخاطرات تحلیل و تجزیه منظوربه ،مطالعه این

 هدا  ریسک ،سپس د.ش شناسایی منطقه در موجود ها ریسک ،منطقه زیستمحیط ها ویژگی بررسی و منطقه بومیان با مصاحبه میدانی،
 گدروه  دو در کریسد  عامدل  20 ،نهایدت  در .شدند گر غربال آن به مربوط ها پرسشنامه تکمیل و دلفی تکنیک از استفاده با شده شناسایی
 شدده،  شناسایی ها ریسک بند اولویت و تحلیل و تجزیه جهت ،بعد  مرحله در .دش مشخص ،زیستیمحیط ها ریسک و طبیعی حوادث

 اشدند، بمدی  (MADM) شاخصده  چندد  گیدر  تصدمی    هاروش جمله از که (AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرآیند و TOPSIS روش از
 شدند. تحلیل و تجزیه پذیرندهمحیط حساسیت و وقوع احتمال اثر، شدت اخصش سه از استفاده با ریسک عوامل ،بررسی این در .شد استفاده

 هدا رتبده  میدانگین  روش از هاریسک نهایی بند اولویت جهت ،سپس آمد. دست هب آنتروپی تکنیک با هاشاخص وزن ،TOPSIS روش در
 تهدیدد  موجدب  مطالعده  مورد منطقه باالدست در دلوار  علییسیر سد احداث که این به توجه با .شد استفاده (AHP و TOPSIS )تلفیق
 شدکار  گرفدت.  قدرار  اول اولویدت  در 1 امتیاز با ریسک عامل مهمترین عنوانبه هارتبه میانگین روش نتایج براساس راینبناب ،دشومی تاالب
 اولویدت  در 0 زامتیدا  با تاالب حساس و امن مناطق داخل از مرز  جاده احداث شیمیایی، سموم و کود از ویهربی استفاده پرندگان، مجازغیر
 بدا  مقایسده  در انسدانی  هدا  ریسدک  بداال   اهمیدت  دهندده نشدان  کده  گیرندمی جا  سوم اولویت در 5 امتیاز با جنگل سوز  آتش و دوم

 و مدرن آبیار  ها سیست  از استفاده به توانمی منطقه  هاریسک کنترل جهت یریتیمد کارها راه جمله از .باشندمی طبیعی ها ریسک
 نمود. اشاره آفات دفع بیولوژیکی ها روش بردن کار به
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 سرآغاز
 پایدار توسعه جهت در شده حفاظت مناطق که نقشی ترینمه 
 برا  ژنتیکی تنوع و اکوسیست  حفاظت ،کرد خواهند ایفا

 اجتماعی و اقتصاد  زیباشناسی، علمی، باالقوه فواید به دستیابی
 ا هاکوسیست  ه   دیگر زیستیمحیط خدمات بود. خواهد آتی

 کنترل و آبخیزها حفظ .کنندمی فراه  شده حفاظت مناطق
 مناطق فواید سایر با ترازه  هاارزش این وارند. نمونه سیالب
 دارند حیاتی اهمیتی پایدار توسعه به دستیابی برا  شده حفاظت

 .(1332 )مجنونیان،
 که خدماتی کمیت و کیفیت مناطق، این رفتن بین از و تخریب با
 ( ,Smithیابدمی تقلیل شود،می جامعه نصیب هاآن طریق از

 تا پایدار، وسعهت راستا  در صحیح مدیریت با ،بنابراین .1993)
 زیستمحیط بر شده ایجاد ها تخریب بر توانمی زیاد  اندازه
 .(Ishwaran, 1994) آمد قیفا مناطق این
 این کنندهمشخص زیستی،محیط ریسک ارزیابی مفهوم اینجا رد

 چه تا و شدتی چه با خطرها تنش، بروز صورت در که است
 کنندمی تهدید را انسانی و طبیعی ها محیط مسافتی

(Muhlbauer, 2004). ترسی  به دتوانمی ریسک ارزیابی فرایند 
 زیستمحیط و اقتصاد بین صرفهبه مقرون کلی شما  یک
 آن در رپایدا توسعه فلسفه برگیر  در از توانمی که نماید کمک
 .(1331 خراسانی، و )جعفر  نمود حاصل اطمینان
 و بوده ریسک ارزیابی از فراتر گامی زیستیمحیط ریسک ارزیابی
 ضمن ریسک، لفمخت ها جنبه تحلیل و بررسی بر عالوه آن در

 حساسیت میزان اثر، تحت نطقهم زیستمحیط از کامل شناخت
 تیزیسمحیط خاص  هاارزش همچنین و متاثر زیستمحیط
 نظر در منطقه ریسک ارزیابی و تحلیل و تجزیه در نیز منطقه
 ریسک ارزیابی .(Harrald et al., 2006) شودمی گرفته
 اهشک و شناسایی برا  مه  ابزارها  از یکی زیستیمحیط
 شده حفاظت مناطق در زیستیمحیط رسانآسیب بالقوه عوامل
 (.1337 قربان،)جان است پایدار توسعه به حصول جهت
 در را نکارشناسا توانمی معیاره چند گیر تصمی   هاروش
 یار  بررسی مورد فاکتورها  بند اولویت و ارزیابی راستا 
 . (Kiker et al., 2007) رساند

 ها روش با ارتباط در جهان و ایران سطح در متنوعی مطالعات
 زیستحیطم مطالعات در آنها کاربرد و معیاره چند گیر تصمی 

 پایدار توسعه ارزیابی به توانمی ،جمله از است. شده نجاما
 و ارزیابی (،1337 کاریان،)گل گلستان ملی پارک در اکوتوریس 

 (،1331 پور،)قلی شادگان تاالب زیستیمحیط ریسک مدیریت
 خوزستان باالرود سد فیزیکی ها ریسک تحلیل و تجزیه

 در پل اختارس 26 ریسک ارزیابی (،1331 همکاران، و جوز )
 صنعتی ها ریسک ارزیابی ،(Wang et al., 2007) چین کشور

(Heller, 2006) نمود اشاره آبی فرسایش ریسک ارزیابی و 
(Theler et al., 2006) . 

 در هکتار 03106معادل وسعت با حله شده حفاظت منطقه
 طول (56 ،50 ´،23 ) تا (56 ،33 ،20 ) جغرافیایی مختصات
 قرار شمالی عرض (21 ،10 ،56 ) تا (21 ،63 ،20 ) و شرقی
 -سیاسی تقسیمات نظر از حله شده حفاظت منطقه .است گرفته
 دو دارا  ،منطقه این دارد. قرار ایران بوشهر استان در ادار 
 بوده حله دلتا  از بخشی واقع در و است خشکی و آبی بخش
 از ،منطقه این است. شده واقع خود نام ه  رودخانه انتها  در که

 مکانی موقعیت ،(1) شکل د.شومی منتهی فارس خلیج به جنوب
 جامع مشاور مهندسین) دهدمی نشان را حله شده حفاظت منطقه
 و طبیعی ها زیستگاه حله، شده حفاظت نطقهم .(1331 ایران،
 طبیعی مخاطرات را آن به مربوط جانور  و گیاهی ها گونه
 ها فعالیت از ناشی خاطراتم و سیالب وقوع خشکسالی، مانند
 و جنگل سوز آتش دلوار ، علییسیر سد آبگیر : مانند انسانی
 منطقه نواحی از بعضی که کندمی تهدید پرندگان مجازغیر شکار
 پذیر ریسک پتانسیل از اکولوژیکی ها حساسیت دلیل به

 .(1331 ایران، جامع اورشم )مهندسین برخوردارند باالتر 
 

 هاروش و مواد

 با مصاحبه میدانی، بازدیدها  به توجه با ابتدا، تحقیق این در
 قالب در منطقهزیست ها  محیطویژگی بررسی و منطقه بومیان

 اجتماعی، اقتصاد  و بیولوژیکی فیزیکوشیمیایی، بخش 3
  د.ش شناسایی منطقه در موجودها  ریسک
 ادهاستف دلفی روش ازها ریسک نهایی شناسایی جهت ادامه، در
 پرسشنامه ابتدا، روش این رد (Tsaur & Wang, 2007). شد

 تنظی  از پس شد. تنظی  تحقیق گروه توسط اول مرحله
 نفره 10 دلفی گروه یک آن نهایی اصالح و پرسشنامه

(Ludwig & Starr, 2005) کارشناسان متخصصان، شامل که 
 پرسشنامه، سپس گرفت. شکل بودند، زیستمحیط اساتید و

تا براساس  شد خواسته آنها از و شد توزیع آنها بین اول مرحله
 ریسک عوامل مورد در را خود نظرات و دهند( امتیاز 1جدول )
 . (Kulas & Stachowski, 2009) کنند بیان
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 بوشهر حله شده حفاظت منطقه مكانی موقعیت :(1) شكل
 

  ریسك عوامل به دهیامتیاز طیف :(1) جدول
(Kulas & Stachowski, 2009) 

 كم خیلی كم متوسط زیاد زیاد یلیخ تاثیر میزان

 1 2 3 0 5 امتیاز

 

 میانگین ،Excel افزارنرم طریق از نظرات تلفیق جهت سپس
 دسته آن و شد محاسبه ریسک عوامل اهمیت هندسی و حسابی

 هندسی و حسابی میانگین از باالتر ا نمره که ریسک عوامل از
 اند،داشته اعضا( تکتک ازا  )به پرسشنامه به ها اسخپ کل
 و حسابی میانگین که ریسک عوامل از تعداد  و شد حفظ

 در فرایند این شدند. حذف اند،داشته کل میانگین از کمتر هندسی
 تحلیل و تجزیه از پس و شد تکرار دلفی روش دوم مرحله

 ها ریسک ینترمه  اول، مرحله همانند دوم دور ها پرسشنامه
 .(1)جدول  آمد دست به حله شده حفاظت منطقه
 بند اولویت و تحلیل و جزیهت جهت ،بعد  مرحله در

 گیر تصمی  ها روش از استفاده به شده شناسایی ها ریسک
 )شامل جبرانی مدل نوع از و (1)(MADM) هشاخص چند
 در کمی رویکرد نوانع به (AHP(3) و TOPSIS(2)ها روش
 است. شده پرداخته حله شده حفاظت منطقه  هاریسک ارزیابی

 از روش دو عنوان به ،AHP و TOPSIS ها روش انتخاب
 به توجه و جامعیت علت به معیاره، چند گیر تصمی  ها الگو

 عوامل متعدد، ها نظریه اساس بر است. لهامس مختلف جوانب
 مطالعات در ریسک ارزیابی مختلف ها روش مزیت تعیین در زیاد 

 شده یاد ها روش از استفاده ،رو  بدین هستند. موثر تلفمخ
 به بسته و نموده فراه  را موثر عوامل تمامی نمودن درگیر امکان
 دهدمی نشان نهایی تحلیل در را آن اثر ،عامل هر اهمیت میزان
 شد. خواهد واقعیت با نتایج بیشتر تطابق سبب مساله این که
 ریسک اصلی ها شاخص بر عالوه هاریسک تحلیل و تجزیه در

 شاخص (Robu et al., 2007) ر(اث شدت و وقوع )احتمال
 (Lahr & Kooistra, 2009; Zhijunپذیرندهمحیط حساسیت

(et al., 2009 گرفت. قرار نظرمورد نیز 
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 از استفاده با هاریسك بندیاولویت و تحلیل و تجزیه

 (4)آنتروپی و TOPSIS تلفیقی روش

 قرار ارزیابی مورد شاخص n وسیله به ینهگز m روش این در
 هندسی سیست  یک عنوان به توانمی را مساله هر و گیرندمی

 این گرفت. نظر در بعد  n فضا  یک در نقطه m شامل
 باید انتخابی گزینه که است شده بنا مفهوم این بر ،تکنیک
 ممکن، حالت )بهترین مثبت الایده حلراه با را فاصله کمترین



iA) حالت )بدترین منفی الایده حلراه با را فاصله بیشترین و 

  .Tzeng, & (Opricovic (2004 باشد داشته (iA ممکن،
 توسط TOPSIS پرسشنامه ،هاریسک ترینمه  شناسایی از پس

 کارشناسانی خصوصه ب طبیعی منابع و زیستمحیط کارشناسان
 با ،سپس د.ش تکمیل بودند حله شده حفاظت منطقه به اآشن که
 کیفی  هاپرسشنامه این ا فاصله قطبی دو اسیمق از گیر بهره
 مرحله در شد. تشکیل ر یگتصمی  ماتریس و تبدیل کمی به

 ،شده شناسایی ها ریسک TOPSIS گام 0 انجام با بعد 
  .(Dag˘deviren et al., 2009)  دنشد بند اولویت

 و وقوع احتمال اثر، شدت ها شاخص اوزان ،پژوهش این رد

 شد محاسبه نتروپیآ روش با (هاW) پذیرندهمحیط حساسیت

(Sachdeva et al., 2009). افزارنرم توسط نتروپیآ تکنیک 
Excel 2009 شد انجام) Chen, & (Hung.   

 

 از استفاده با هاریسك بندیاولویت و تحلیل و جزیهت

 (AHP) مراتبی: سلسله لتحلی فرایند
 حفاظت منطقه با متناسب مراتبی لهسلس ساختار حاضر، تحقیق در

 .(Mau et al., 2005; Cimren, 2007) شد  یرست حله شده

 سکیر یابیارز به مربوط که مراتبی سلسله ساختار (2) شکل
دهد.می نشان را باشدمی حله شده حفاظت منطقه زیستیمحیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حله شده حفاظت منطقه زیستیمحیط سكیر یابیارز به مربوط مراتبی سلسله ساختار (:2) شكل
 
 

 ساختار پژوهش :(2) شكل
 

 به نسبت سطح هر عناصر ،مراتبی سلسله ساختار ترسی  از پس
 مقایسه زوجی صورت به باالتر سطح در خود مربوطه عنصر
 به که است ترتیب این به کار روش (.1335 ،پورقدسی) گردید
 شود می داده نسبت 1 تا 1 از عدد یک دویی، دو مقایسه هر

(Bertolini et al., 2006; Dag˘deviren et al., 2009). در 

 مورگان جدول از AHP پرسشنامه تعداد تعیین جهت مقاله این
 نامهپرسش 13 توزیع نتیجه در که (1337 ،یمومن) گردید استفاده

 تمامی برا  هندسی میانگین آن از پس .داشت دنبال به را
 تلفیقی ماتریس برا  آنگاه .گردید محاسبه متناظر ها مولفه
 بردار روش با و EXPERT CHOICE افزارنرم در ،حاصل
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 اوزان تلفیق با بعد مرحله در و محاسبه معیارها نسبی وزن ویژه،
 .(Bowen, 1990) دش محاسبه گزینه هر نهایی وزن نسبی،
 بند اولویت و لیلتح و تجزیه تلفیق هتج ،آخر مرحله در

 روش از حله، شده حفاظت منطقه زیستیمحیط  هاریسک
 .شد استفاده ها،رتبه میانگین

 

 هاافتهی

 ریسك شناسایی
 حله شده حفاظت منطقه زیستیمحیط ها ریسک شناسایی
 شیپ مرحله در .گرفت صورت دلفی روش از فادهاست با بوشهر
 و طبیعی حوادث هگرو دو در هک شد شناسایی عامل 31 آزمون
 زیستیمحیط ها ریسک .گرفتند جا  زیستیمحیط ها ریسک
 اقتصاد  ،بیولوژیکی ،شیمیاییفیزیکو ها ریسک گروه 0 در

 از دوم مرحله در ،نهایت در .شدند بند طبقه فرهنگی و اجتماعی
 شناسایی نهایی مرحله نتایج د.ش مشخص عامل 20 ،عامل 31

 .است هدش مشخص (0 و 3)  هاشکل در ریسک
 

 
  و زیستیمحیط یهاریسك دادتع (:3) شكل

 یعیطب حوادث
 

  ها، ریسکشودمی مالحظه فوق ها شکل در که طورهمان
 حله شده حفاظت منطقه  هاریسک از ریسک 23 ،زیستیمحیط
 باال و شور  تاالب، نیزارها  داخل به سنگین دام ورود مانند: را

 سموم و کود ازرویه بی استفاده ی،زیرزمین آب ها سفره بودن
به  منطقه زیستی  هاارزش از بومیان آگاهی عدم و شیمیایی

  .اندخود اختصاص داده
 

 

 شده شناساییزیستی محیط یهاریسك تعداد (:4) شكل
 

 اجتماعی اقتصاد   هاریسک ،زیستیمحیط  هاریسک بین در
 حفاظت همنطق زیستیمحیط  هاریسک بیشترین سکیر 13 با

 ها عرصه تبدیل و کاربر  تغییر مانند: باشندمی دارا را حله شده
 جاده احداث ،پرندگان غیرمجاز شکار ،زراعی اراضی به طبیعی
 .جنگل سوز آتش و تاالب حساس و امن مناطق داخل از مرز 

 

 آنتروپی روش از استفاده با (w) هاشاخص وزن ارزیابی
 سه از شده حفاظت منطقه زیستیمحیط ریسک ارزیابی در

 پذیرنده(محیط حساسیت و پیامد وقوع احتمال اثر، )شدت شاخص

 صورت به هاشاخص این وزن محاسبه حاصل شد.  ریگبهره
 .باشدمی (5) شکل

 

 
 (w) هاشاخص اوزان (:5) شكل

 

 حله شده حفاظت منطقه  هاریسک اکثر که این به توجه با
 ناحیه در ... و پرندگان مجازرغی شکار جنگل، سوز آتش مانند

 به نسبت زیاد  حساسیت پذیرندهمحیط دارند، قرار شده حفاظت
 با پذیرندهمحیط حساسیت شاخص ،بنابراین دارد. ریسک عوامل
 شدت ها شاخص به نسبت بیشتر  اهمیت دارا  5171/6 وزن
  باشد.می وقوع احتمال و اثر
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 از استفاده با هاریسك بندیاولویت و تحلیل و تجزیه

  TOPSISروش
 شده حفاظت منطقه ها ریسک بند اولویت نتایج ،(2) جدول
 دهد.می نشان را TOPSIS روش از استفاده با حله
 هددا  ریسدک نددبی که تداس آن از یددحاک TOPSIS جدنتای

 در 1111/6 امتیاز با دلوار  علییسیر سد آبگیر زیستی محیط
 و خشکسالی طبیعی، حوادثها  سکری بین در و اول اولویت
 مولد عوامل دوم اولویت در 1212/6 امتیاز با تاالب آب شدن ک 

 دارد. جا  ریسک

 

 TOPSIS روش از استفاده با حله شده حفاظت منطقه هایریسك بندیاولویت نتایج : (2) جدول
 تیاولو (TOPSIS) ازیامت سكیر

1111/6 دلوار  علییسیر سد آبگیر   1 

1212/6 تاالب آب شدن ک  و سالیخشک  2 

3125/6 پرندگان غیرمجاز شکار  3 

3717/6 شیمیایی سموم و کود از رویهبی استفاده  0 

3053/6 تاالب نیزارها  داخل به سنگین دام ورود  5 

3233/6 تاالب حساس و امن مناطق داخل از مرز  جاده احداث  0 

3111/6 جنگل سوز آتش  7 

7333/6 زیرزمینی آب ها سفره نبود باال و شور   3 

7315/6 حله رودخانه و تاالب از منطقه اطراف روستاها  و جزایر ساکنین صیاد  و صید  1 

7535/6 رهیغ و سوخت -دام علوفه تأمین هدف با گیاهی پوشش از بردار بهره  16 

7011/6 کشاورز  کاربر  جهت حله رودخانه مصب باالدست در آب رویهبی برداشت  11 

7151/6 زراعی اراضی به طبیعی ها عرصه تبدیل و کاربر  تغییر  12 

7660/6 منطقه در بانان محیط کمبود  13 

0202/6 سیالب وقوع  10 

5073/6 منطقه ها دشت در تندرو نقلیه یلوسا تردد  15 

5372/6 منطقه زیستی  هاارزش از بومیان آگاهی عدم  10 

0361/6 زاییرسوب  17 

3371/6 میگو پرورش استخرها  آب تأمین جهت حله رودخانه شمالی شاخه از آب پمپاژ  13 

3335/6 بانان محیط از کشور قضایی سیست  حمایت عدم  11 

2107/6 گیاهی پوشش تاج تراک  کاهش  26 

2107/6 بندکره ناحیه در بصر  کوچک سد احداث  21 

2701/6 منطقه در حفاظتی تجهیزات و امکانات کمبود  22 

2153/6 تاالب به ورود  محل در حله رودخانه رو  بر پمپاژ ایجاد  23 

1153/6 موتور  ها قایق و هالنج تردد  20 

1563/6 حله رودخانه مصب باالدست در صیاد  ها قایق تردد  25 

 20 6 منطقه در گردشگران حضور از حاصل پسماندها  رهاساز 
 

 از استفاده با هاكریس بندیاولویت و تحلیل و تجزیه

  AHPروش

 شده حفاظت منطقه ها ریسک بند اولویت نتایج ،(3) جدول
 ،AHP جینتا د.دهمی نشان AHP روش از استفاده با را حله

 جاده احداث و دلوار  علییسری سد آبگیر  :است آن از یحاک
   هاسکیر گروه از که تاالب حساس و امن مناطق داخل از مرز 

 یاجتماع  اقتصاد ها ریسک گروه ریز و زیستیمحیط
 و اول تیاولو در 633/6 و 110/6 ازیامت با بیترت به ،باشندیم

 دارند.  جا سکیر مولد عوامل دوم
 حفاظت منطقهزیستی محیط  هابند  ریسک، اولویتنهایت در
 (0) جدول صورت بهها رتبه میانگین روش از استفاده با حله شده

 نشانها بند  ریسکاولویت نهایی ایجنت است. شده مشخص
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 سد آبگیر  شاملزیستی ها  محیطریسک که دهدمی
 ازرویه بی استفاده ،پرندگان غیرمجاز شکار ،دلوار  علییسیر

 و امن مناطق داخل از مرز  جاده احداث شیمیایی، سموم و کود

 زیرگروه از همگی که جنگل سوز آتش و تاالب حساس
 را پنج  تا اول جایگاه، باشندمی اجتماعی و اقتصاد ها  ریسک

 اند.داده اختصاص خود به اهمیت درجه نظر از
 

 AHP روش از استفاده با حله شده حفاظت منطقه هایریسك بندیاولویت تایجن (:3) جدول
 تیاولو (AHP) ازیامت سكیر

 1 110/6 دلوار  علی یسیر سد آبگیر 

 2 633/6 تاالب حساس و امن مناطق داخل از مرز  جاده احداث

 3 63/6 جنگل سوز آتش

 0 675/6 شیمیایی سموم و کود از رویهبی استفاده

 5 653/6 پرندگان غیرمجاز شکار

 0 650/6 تاالب به ورود  محل در حله رودخانه رو  بر پمپاژ ایجاد

 7 653/6 منطقه زیستی  هاارزش از بومیان آگاهی عدم

 3 600/6 حله رودخانه و تاالب از منطقه اطراف روستاها  و جزایر ساکنین صیاد  و صید

 1 605/6 کشاورز  کاربر  جهت حله رودخانه مصب باالدست در آب رویهبی برداشت

 16 60/6 زراعی اراضی به طبیعی ها عرصه تبدیل و کاربر  تغییر

 11 633/6 و... سوخت ،دام علوفه تأمین هدف با گیاهی پوشش از بردار بهره

 12 630/6 تاالب آب شدن ک  و خشکسالی

 13 632/6 بندکره ناحیه در بصر  کوچک سد احداث

 10 631/6 حله رودخانه مصب باالدست در صیاد  ها قایق تردد

 15 63/6 منطقه در حفاظتی تجهیزات و امکانات کمبود

 10 625/6 منطقه در بانانمحیط کمبود

 17 623/6 تاالب نیزارها  داخل به سنگین دام ورود

 13 622/6 موتور  ها قایق و هالنج تردد

 11 621/6 میگو پرورش استخرها  آب تأمین جهت حله رودخانه شمالی شاخه از آب پمپاژ

 26 62/6 منطقه در گردشگران حضور از حاصل پسماندها  رهاساز 

 21 613/6 منطقه ها دشت در تندرو نقلیه یلوسا تردد

 22 617/6 زیرزمینی آب ها سفره بودن باال و شور 

 23 613/6 بانانمحیط از کشور قضایی سیست  حمایت عدم

 20 663/6 سیالب وقوع

 25 667/6 زاییرسوب

 20 660/6 گیاهی پوشش تاج تراک  کاهش

 

 در، اخیر ها سال در :دلواری علییسیر سد آبگیری
 سد  )شاپور( هارشاخهس از یکی رو  بر حله رودخانه باالدست

 شاپور رودخانه که است شده احداث دلوار  علییسیر بنام
 سد این احداث با است. حله رودخانه بزرگ ها شاخه از یکی
 و دهش قطع تاالب شیرین آب از مکعب متر 232366 تقریباً
 ریزد.می تاالب به باشد می ه  شور که دالکی رودخانه آب تنها
 به وابسته گیاهان و جانوران تاالب، تهدید موجب، امر این

 استاندار  ریز برنامه و اقتصاد  امور معاونت)شود می تاالب
 امتیاز با دلوار  علییسیر سد آبگیر ، بنابراین (.1330 بوشهر،

 گیرد.می قرار اول اولویت در 1

 در مهاجر و بومی پرنده گونه 110 :پرندگان غیرمجاز شكار

 جمعیت تقلیل علت به پرندگان از ونهگ 1 .دارد وجود منطقه
 در طبیعی، ها زیستگاه در نسل تهدید عوامل افزایش و جهانی
 پرندگان از گونه 20، همچنین اند.گرفته قرار IUCN بند طبقه
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 پرندگان، غیرمجاز شکار اند.گرفته جا  Cites بند طبقه در
 ،francolinus Francolinus  جدرا چون پرندگانی جمعیت کاهش
Anser خاکستر  غاز ،undulata Chlamgdotis هوبره

anser، سرسبز اردک splatyrhyncho Anas، گیالر Anas

penelope، فیلوش acuta Anas خوتکا و crecca Anas در را 
 مشاور مهندسین) است داشته دنبال به حله شده حفاظت منطقه
 .(1331 ایران، جامع

 

  هارتبه میانگین روش از استفاده با حله شده حفاظت منطقه هایریسك بندیاولویت نهایی نتایج (:4) جدول
 نهایی رتبه ریسك انواع

 ها( رتبه میانگین )روش
 1 دلوار  علییسیر سد آبگیر 

 0 پرندگان غیرمجاز شکار

 0 شیمیایی سموم و کود ازرویه بی استفاده

 0 تاالب حساس و امن مناطق داخل از مرز  جاده احداث

 5 جنگل سوز شآت

 7 تاالب آب شدن ک  و خشکسالی

5/3 حله رودخانه و تاالب از منطقه اطراف روستاها  و جزایر ساکنین صیاد  و صید  

 16 کشاورز  کاربر  جهت حله رودخانه مصب باالدست در آبرویه بی برداشت

5/16  و... سوخت دام، علوفه تأمین هدف با گیاهی پوشش از بردار بهره  

 11 زراعی اراضی به طبیعی ها عرصه تبدیل و کاربر  غییرت

 11 تاالب نیزارها  داخل به سنگین دام ورود

5/11 منطقه زیستی  هاارزش از بومیان آگاهی عدم  

5/10 تاالب به ورود  محل در حله رودخانه رو  بر پمپاژ ایجاد  

5/10 منطقه در بانان محیط کمبود  

 15 زیرزمینی آب ها سفره بودن باال و شور 

 17 بندکره ناحیه در بصر  کوچک سد احداث

 13 منطقه ها دشت در تندرو نقلیه طیوسا تردد

5/13 منطقه در حفاظتی تجهیزات و امکانات کمبود  

5/13 میگو پرورش استخرها  آب تأمین جهت حله رودخانه شمالی شاخه از آب پمپاژ  

 11 سیالب وقوع

5/11 حله رودخانه مصب باالدست در د صیا ها قایق تردد  

12 بانانمحیط از کشور قضایی سیست  حمایت عدم  

 21 زاییرسوب

 21 موتور  ها قایق و هالنج تردد

 23 گیاهی پوشش تاج تراک  کاهش

 23 منطقه در گردشگران حضور از حاصل پسماندها  رهاساز 

 

 منطقه در مسمو شیمیایی: سموم و كود از رویهبی استفاده
 قرار استفاده مورد مختلفی اردمو برا  حله شده حفاظت
 دور منظور به کشاورز  در س  از استفاده .1 جمله: از گیرند.می

 روند.می بین از س  خوردن با پرندگان هک گندم از پرندگان کردن
 تعداد رفتن بین از سبب که گیر ماهی در سموم از استفاده .2

 در سموم از استفاده .3گردد.می حله دخانهرو ماهیان از کثیر 

 مازاد از بخشی هرز. ها علف بردن بین از جهت کشاورز 
 و کرده نفوذ خاک در باالدست آبخیزحوزه در مصرفی سموم
 خشب نماید.می فراه  را زیرزمینی ها آب آلودگی موجبات
  شود.می غذایی زنجیره وارد ه  دیگر

 :تاالب حساس و امن ناطقم داخل از مرزی جاده احداث
 از پرنده زیاد  تعداد که شود می سبب منطقه از جاده عبور
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 صنعت رو  بر طرفی از و رود بین از یا و نموده کوچ منطقه
 هوبره نظیر نادر ها گونه گذارد. خواهد منفی اثر ریس تو

undulata Chlamgdotis، جدرا francolinus Francolinus، 
 اردک و ostrisangustir Marmaronetta  مرمر اردک

 خطر و تهدید معرض در lemcocephala Oxyura سرسفید
 از دسته آن به توجه قابل ماتصد گرفت. خواهند قرار انقراض
 منطقه از که و... میگو و ماهی نظیر فارس خلیج آبز  ها گونه
 راه این از و شده وارد نمایند می استفاده نسل بقا  و تکثیر برا 
 دشومی وارد فارس خلیج آبزیان ذخایر به فراوانی  هاتخسار
 مجازغیر شکار بنابراین .(1331 ایران، جامع مشاور مهندسین)

 جاده احداث و شیمیایی سموم و کود از رویهبی استفاده پرندگان،
 در 0 امتیاز با سه هر تاالب حساس و امن مناطق داخل از مرز 
  ند.گیر می قرار دوم اولویت
 طور به سال هر منطقه نکشاورزا و بومیان جنگل: سوزیآتش
Phragmatis  و passerinoides Tamarix ها جنگل عمد 

sp این که زنندمی آتش را منطقه در موجود گز( اندرخت و )نیزار 
 ها زمین دادن افزایش .1 گیرد؛می صورت دلیل دو به کار

 زیستی  هاارزش به توجهیبی و آگاهی عدم .2 کشاورز 
 رفتن بین از شامل دارد دنبال به که هاییپیامد جمله از منطقه.
 وحشیحیوانات مهاجرت و گز درختان و نیزارها از اعظمی بخش
 در 5 امتیاز با جنگل سوز آتش بنابراین باشد.می حله منطقه از

 گیرد.می قرار سوم اولویت
 

 پیامدها  خشکسالی تاالب: آب شدن كم و خشكسالی
 آثار تشدید ها،چاه آبدهی میزان شدن ک  مله،ج از مختلفی
 برا  مه  ها مکان از حله تاالب )چون مهیب ها سیالب
 تاالب خودپاالیی قدرت رفتن بین از و است( هاسیالب تثبیت
 حفاظت منطقه در را سموم و کود چون هاییآلودگی با مقابله در
 7 امتیاز با خشکسالی ،بنابراین است. داشته دنبال به حله شده
 گیرد.می جا  چهارم اولویت در
 

  گیرینتیجه و بحث
 حفاظت مناطق سکیر یابیارز با ارتباط در موجود منابع مرور
 نیا  برا کپارچهی یشناسروش کی که سازدیم آشکار شده

 شده حفاظت مناطق سکیر یابیارز ،رایز ندارد. وجود مناطق
 ، اقتصاد ،یکیوژاکول ابعاد شامل ،یوجه چند و یبیترک تیماه
 مناطق سکیر یابیارز جه،ینت در .است یاجتماع و ییایرافغج

 موضوع کی باًیتقر موجود ها روش از استفاده با شده حفاظت
 چارچوب در که یلیتحل مه  لهیوس کی .است یافتنین دست
 ،دارد  ادیز کاربرد سکیر یابیارز  بعد چند لیتحل و هیتجز
 نیا (.Zayed et al., 2008) ستا ارهیمع چند لیتحل و هیتجز
 یابیارز دهیچیپ لیمسا  برا ابزار جعبه کی صورتبه لهیوس
 از یعیوس دامنه در و است درآمده شده حفاظت مناطق سکیر

 همزمان رفتنگ نظر در ییتوانا لیدل به زیستی،محیط  هایبررس
 گرفته کار به ،ناسازگار نیهمچن و یقضاوت متفاوت  ارهایمع
 یابیارز ،نیبنابرا (.Nijkamp & Vindigni, 2000) شودیم

 لیتحل و هیتجز تریکل روش عنوان به توانیم را ارهیمع چند
 مناطق  برا یخوب نهیگز بیترتنیبد و گرفت نظر در سکیر

 سکیر یابیارز روش ان،یپا در رود.یم شمار به شده حفاظت
  هاروش با شده حفاظت مناطق مختص رچهکپای و جامع ، قو
 است. شده هیارا ارهیمع چند  ریگ یتصم
 در انیکارگل شد گفته قیتحق سابقه بخش در که طورهمان
 یمل پارک در س یاکوتور داریپا توسعه یابیارز در 37 سال

 نمود استفاده یدلف کیتکن از تنها ارهایمع ییشناسا جهت گلستان
 به توجه با ابتدا حاضر قیتحق در ،اما (1337 کاریان،)گل

  هایژگیو و منطقه بومیان با مصاحبه میدانی، بازدیدها 
 سپس و شد انجام سکیر ییشناسا اول فاز ،منطقه ستیزطیمح

  هاپرسشنامه لیتکم با شده ییشناسا ها ریسک  غربالگر
  د.یرس اتمام به یدلف
 منطقه زیستیمحیط  هاریسک تحلیل و تجزیه ،مقاله این در

 گرفت انجام عمده ریسک 20 گرفتن رنظ در با حله شده حفاظت
 بر AHP و TOPSIS ها روش تحلیل و تجزیه از استفاده با و

 هر رتبه و عدد  مقدار ،ریسک کنندهتعیین ها مشخصه رو 
 یمتفاوت  ها بندرتبه که نیا به توجه با آمد. دستهب ریسک
 نیا بر تفوق  برا ،آمد دستهب شده ییشناسا ها ریسک  برا
 روش از ،گوناگون  ها بندرتبه نیب تعارض رفع و تیوضع
 استفاده سکیر عوامل یینها بند اولویت جهت هارتبه نیانگیم

 ها،رتبه نیانگیم نتایج طبق ،شد مالحظه که طورهمان .دیگرد
 استفاده ،پرندگان غیرمجاز شکار دلوار ، علییسیر سد آبگیر 

 داخل از مرز  ادهج احداث شیمیایی، سموم و کود از رویهبی
 از که جنگل سوز آتش و تاالب حساس و امن مناطق

 - اقتصاد  هاسکیر گروه ریز و زیستیمحیط  هاسکیر
 نیا که ندگرفت قرار سوم تا اول  هااولویت در دتنهس یاجتماع
  به نسبت یداجتماع - اقتصاد ا دهریسک تیاهم دهندهاندنش
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  باشد.یم عوامل ریسا
 مدیریتی والنومس که معتقدند مقاله این ویسندگانن ،انیپا در

 بند اولویت به توجه با بود خواهند درقا حله شده حفاظت منطقه

 و کنترلی ها اقدام بند اولویت و مدیریت به ریسک، عوامل
 پیامد سک،ری انواع ،(5) جدول بپردازند. حله منطقه در اصالحی

 د.دهمی نشان را کنترلی کارها  راه و آنها
 

 كنترلی كارهایراه و آنها پیامد ریسك، انواع (:5) ولجد
 ریسك پیامد كنترلی كار راه

 تنها نه امر این با که تاالب از آب پمپاژ کردن متوقف-
 که را هاییچاه آب بلکه ،آید می باال تاالب آب سطح
 .آید می باال شود می استفاده کشاورز  برا 

 تاالب آب شدن ک -
 تاالب آب شدن ک  دلیل به هاچاه یآبده شدن ک -

 دلوار  علییسیر سد آبگیر 

 پذیرد. صورت پروانه صدور با و مجاز صورت به شکار-
  شکار مجاز نوع و تعداد شکار، فصل طول رعایت-

 خاکستر ، غاز هوبره، ،دراج، چون پرندگانی جمعیت کاهش-
 خوتکا فیلوش، گیالر، سرسبز، اردک

 پرندگان غیرمجاز شکار

 از استفاده و سموم و کود کنترل و کشت الگو  تغییر-
 آفات دفع بیولوژیکی ها روش

 و رودخانه در تجار  صید عملیات نمودن مندنظام-
 حله تاالب

 زیرزمینی ها آب آلودگی-
 حله تاالب در پرغذایی پدیده-
 زیستمندان زندگی سیکل در زیستی تجمع-
 و... خاکستر  غاز ره،هوب چون پرندگانی جمعت رفتن بین از-

 سموم و کود از رویهبی استفاده
 زراعت در استفاده-1 شیمیایی

 کردن دور برا  س  از استفاده-2
 کشاورز  ها  زمین از پرندگان

 ماهی صید در س  از استفاده-3

 ارزیابی مورد و متوقف مذکور جاده احداث-
 گیرد. قرار زیستیمحیط

 تاثیر و منطقه طبیعی چهره غییرت وحوش، با نقلیه وسایط برخورد-
 جانوران سالمت بر
 مورد ربوطهم گیاهان جمله از و تاالبی سازگان بوم مجموعه-

 گیرند.می قرار تهدید
 اردک و مرمر  اردک دراج، هوبره، نظیر نادر ها گونه -

 گرفت. خواهند قرار انقراض خطر و تهدید معرض در سرسفید

 داخل از مرز  جاده احداث
 تاالب حساس و امن مناطق
 شیف( بندر به فراکه )جاده

 از جلوگیر  و مناسب ها مسیر در برآتش ایجاد-
 حریق انتشار

 در مجهز حریق  اطفا و نشانیآتش ایستگاه احداث-
 بندکره روستا  حوالی

 گز درختان و هانیزار از اعظمی بخش رفتن بین از-
 وحشی حیوانات رفتن بین از و مهاجرت-

 جنگل سوز آتش
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