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 1دانشیار گروه محیطزیست ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال
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(تاریخ دریافت1311/60/21 :؛ تاریخ تصویب)1310/60/61 :

چكیده
این مطالعه ،به منظور تجزیه و تحلیل مخاطرات محیط زیستی منطقه حله بوشهر انجام گرفت .بددینمنظدور ،ابتددا بدا توجده بده بازدیددها
میدانی ،مصاحبه با بومیان منطقه و بررسی ویژگی ها محیط زیست منطقه ،ریسک ها موجود در منطقه شناسایی شد .سپس ،ریسک هدا
شناسایی شده با استفاده از تکنیک دلفی و تکمیل پرسشنامه ها مربوط به آن غربالگر شدند .در نهایدت 20 ،عامدل ریسدک در دو گدروه
حوادث طبیعی و ریسک ها محیط زیستی ،مشخص شد .در مرحله بعد  ،جهت تجزیه و تحلیل و اولویت بند ریسک ها شناسایی شدده،
از روش  TOPSISو فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPکه از جمله روشها تصدمی گیدر چندد شاخصده ) (MADMمدیباشدند،
استفاده شد .در این بررسی ،عوامل ریسک با استفاده از سه شاخص شدت اثر ،احتمال وقوع و حساسیت محیطپذیرنده تجزیه و تحلیل شدند.
در روش  ،TOPSISوزن شاخصها با تکنیک آنتروپی به دست آمد .سپس ،جهت اولویت بند نهایی ریسک ها از روش میدانگین رتبده هدا
(تلفیق  TOPSISو  )AHPاستفاده شد .با توجه به این که احداث سد رییسعلی دلوار در باالدست منطقه مورد مطالعده موجدب تهدیدد
تاالب می شود ،بنابراین براساس نتایج روش میانگین رتبه ها بهعنوان مهمترین عامل ریسک با امتیاز  1در اولویدت اول قدرار گرفدت .شدکار
غیرمجاز پرندگان ،استفاده بی رویه از کود و سموم شیمیایی ،احداث جاده مرز از داخل مناطق امن و حساس تاالب با امتیداز  0در اولویدت
دوم و آتش سوز جنگل با امتیاز  5در اولویت سوم جا میگیرند کده نشداندهندده اهمیدت بداال ریسدک هدا انسدانی در مقایسده بدا
ریسکها طبیعی می باشند .از جمله راهکارها مدیریتی جهت کنترل ریسکها منطقه می توان به استفاده از سیست ها آبیار مدرن و
به کار بردن روشها بیولوژیکی دفع آفات اشاره نمود.
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بوشهر

نویسنده مسوول:

Email: sajozi@yahoo.com

94

سرآغاز
مه ترین نقشی که مناطق حفاظت شده در جهت توسعه پایدار
ایفا خواهند کرد ،حفاظت اکوسیست و تنوع ژنتیکی برا
دستیابی به فواید باالقوه علمی ،زیباشناسی ،اقتصاد و اجتماعی
آتی خواهد بود .خدمات محیطزیستی دیگر ه اکوسیست ها
مناطق حفاظت شده فراه میکنند .حفظ آبخیزها و کنترل
سیالب نمونه وارند .این ارزشها ه تراز با سایر فواید مناطق
حفاظت شده برا دستیابی به توسعه پایدار اهمیتی حیاتی دارند
(مجنونیان.)1332 ،
با تخریب و از بین رفتن این مناطق ،کیفیت و کمیت خدماتی که
از طریق آنها نصیب جامعه میشود ،تقلیل مییابد ) Smith,
 .(1993بنابراین ،با مدیریت صحیح در راستا توسعه پایدار ،تا
اندازه زیاد میتوان بر تخریبها ایجاد شده بر محیطزیست
این مناطق فایق آمد ).(Ishwaran, 1994
در اینجا مفهوم ارزیابی ریسک محیطزیستی ،مشخصکننده این
است که در صورت بروز تنش ،خطرها با چه شدتی و تا چه
مسافتی محیطها طبیعی و انسانی را تهدید میکنند
) .(Muhlbauer, 2004فرایند ارزیابی ریسک میتواند به ترسی
یک شما کلی مقرون بهصرفه بین اقتصاد و محیطزیست
کمک نماید که میتوان از در برگیر فلسفه توسعه پایدار در آن
اطمینان حاصل نمود (جعفر و خراسانی.)1331 ،
ارزیابی ریسک محیطزیستی گامی فراتر از ارزیابی ریسک بوده و
در آن عالوه بر بررسی و تحلیل جنبهها مختلف ریسک ،ضمن
شناخت کامل از محیطزیست منطقه تحت اثر ،میزان حساسیت
محیطزیست متاثر و همچنین ارزشها خاص محیطزیستی
منطقه نیز در تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک منطقه در نظر
گرفته میشود ) .(Harrald et al., 2006ارزیابی ریسک
محیطزیستی یکی از ابزارها مه برا شناسایی و کاهش
عوامل بالقوه آسیبرسان محیطزیستی در مناطق حفاظت شده
جهت حصول به توسعه پایدار است (جانقربان.)1337 ،
روشها تصمی گیر چند معیاره میتوان کارشناسان را در
راستا ارزیابی و اولویتبند فاکتورها مورد بررسی یار
رساند ). (Kiker et al., 2007
مطالعات متنوعی در سطح ایران و جهان در ارتباط با روشها
تصمی گیر چند معیاره و کاربرد آنها در مطالعات محیطزیست
انجام شده است .از جمله ،میتوان به ارزیابی توسعه پایدار
اکوتوریس در پارک ملی گلستان (گلکاریان ،)1337 ،ارزیابی و
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مدیریت ریسک محیطزیستی تاالب شادگان (قلیپور،)1331 ،
تجزیه و تحلیل ریسکها فیزیکی سد باالرود خوزستان
(جوز و همکاران ،)1331 ،ارزیابی ریسک  26ساختار پل در
کشور چین ) ،(Wang et al., 2007ارزیابی ریسکها صنعتی
) (Heller, 2006و ارزیابی ریسک فرسایش آبی اشاره نمود
). (Theler et al., 2006

منطقه حفاظت شده حله با وسعت معادل 03106هکتار در
مختصات جغرافیایی (  )56 ،33 ،20تا (  )56 ،50 ´،23طول
شرقی و (  )21 ،63 ،20تا (  )21 ،10 ،56عرض شمالی قرار
گرفته است .منطقه حفاظت شده حله از نظر تقسیمات سیاسی-
ادار در استان بوشهر ایران قرار دارد .این منطقه ،دارا دو
بخش آبی و خشکی است و در واقع بخشی از دلتا حله بوده
که در انتها رودخانه ه نام خود واقع شده است .این منطقه ،از
جنوب به خلیج فارس منتهی میشود .شکل ( ،)1موقعیت مکانی
منطقه حفاظت شده حله را نشان میدهد (مهندسین مشاور جامع
ایران .)1331 ،منطقه حفاظت شده حله ،زیستگاهها طبیعی و
گونهها گیاهی و جانور مربوط به آن را مخاطرات طبیعی
مانند خشکسالی ،وقوع سیالب و مخاطرات ناشی از فعالیتها
انسانی مانند :آبگیر سد رییسعلی دلوار  ،آتشسوز جنگل و
شکار غیرمجاز پرندگان تهدید میکند که بعضی از نواحی منطقه
به دلیل حساسیتها اکولوژیکی از پتانسیل ریسکپذیر
باالتر برخوردارند (مهندسین مشاور جامع ایران.)1331 ،
مواد و روشها
در این تحقیق ،ابتدا با توجه به بازدیدها میدانی ،مصاحبه با
بومیان منطقه و بررسی ویژگیها محیطزیست منطقه در قالب
 3بخش فیزیکوشیمیایی ،بیولوژیکی و اقتصاد اجتماعی،
ریسکها موجود در منطقه شناسایی شد.
در ادامه ،جهت شناسایی نهایی ریسکها از روش دلفی استفاده
شد ) .(Tsaur & Wang, 2007در این روش ،ابتدا پرسشنامه
مرحله اول توسط گروه تحقیق تنظی شد .پس از تنظی
پرسشنامه و اصالح نهایی آن یک گروه دلفی  10نفره
) (Ludwig & Starr, 2005که شامل متخصصان ،کارشناسان
و اساتید محیطزیست بودند ،شکل گرفت .سپس ،پرسشنامه
مرحله اول بین آنها توزیع شد و از آنها خواسته شد تا براساس
جدول ( )1امتیاز دهند و نظرات خود را در مورد عوامل ریسک
بیان کنند ). (Kulas & Stachowski, 2009
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شكل ( :)1موقعیت مكانی منطقه حفاظت شده حله بوشهر
جدول ( :)1طیف امتیازدهی به عوامل ریسك
میزان تاثیر
امتیاز

)(Kulas & Stachowski, 2009
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
5

0

سپس جهت تلفیق نظرات از طریق نرمافزار  ،Excelمیانگین
حسابی و هندسی اهمیت عوامل ریسک محاسبه شد و آن دسته
از عوامل ریسک که نمرها باالتر از میانگین حسابی و هندسی
کل پاسخها به پرسشنامه (به ازا تکتک اعضا) داشتهاند،
حفظ شد و تعداد از عوامل ریسک که میانگین حسابی و
هندسی کمتر از میانگین کل داشتهاند ،حذف شدند .این فرایند در
مرحله دوم روش دلفی تکرار شد و پس از تجزیه و تحلیل
پرسشنامهها دور دوم همانند مرحله اول ،مه ترین ریسکها
منطقه حفاظت شده حله به دست آمد (جدول .)1
در مرحله بعد  ،جهت تجزیه و تحلیل و اولویتبند
ریسکها شناسایی شده به استفاده از روشها تصمی گیر
چند شاخصه ( )1()MADMو از نوع مدل جبرانی (شامل
روشها  )2(TOPSISو  ))3(AHPبه عنوان رویکرد کمی در
ارزیابی ریسکها منطقه حفاظت شده حله پرداخته شده است.

3

كم

خیلی كم

2

1

انتخاب روشها  TOPSISو  ،AHPبه عنوان دو روش از
الگوها تصمی گیر چند معیاره ،به علت جامعیت و توجه به
جوانب مختلف مساله است .بر اساس نظریهها متعدد ،عوامل
زیاد در تعیین مزیت روشها مختلف ارزیابی ریسک در مطالعات
مختلف موثر هستند .بدین رو  ،استفاده از روشها یاد شده
امکان درگیر نمودن تمامی عوامل موثر را فراه نموده و بسته به
میزان اهمیت هر عامل ،اثر آن را در تحلیل نهایی نشان میدهد
که این مساله سبب تطابق بیشتر نتایج با واقعیت خواهد شد.
در تجزیه و تحلیل ریسکها عالوه بر شاخصها اصلی ریسک
(احتمال وقوع و شدت اثر) ) (Robu et al., 2007شاخص
حساسیت محیطپذیرنده )Lahr & Kooistra, 2009; Zhijun
 (et al., 2009نیز موردنظر قرار گرفت.

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،6شماره  ،11بهار و تابستان 1931

14

تجزیه و تحلیل و اولویتبندی ریسكها با استفاده از
() 4

روش تلفیقی  TOPSISو آنتروپی
در این روش  mگزینه به وسیله  nشاخص مورد ارزیابی قرار
میگیرند و هر مساله را میتوان به عنوان یک سیست هندسی
شامل  mنقطه در یک فضا  nبعد در نظر گرفت .این
تکنیک ،بر این مفهوم بنا شده است که گزینه انتخابی باید
کمترین فاصله را با راهحل ایدهال مثبت (بهترین حالت ممکن،
 ) A iو بیشترین فاصله را با راهحل ایدهال منفی (بدترین حالت
ممکن ) A i ،داشته باشد ).(Opricovic & Tzeng, 2004
پس از شناسایی مه ترین ریسکها ،پرسشنامه  TOPSISتوسط
کارشناسان محیطزیست و منابع طبیعی به خصوص کارشناسانی
که آشنا به منطقه حفاظت شده حله بودند تکمیل شد .سپس ،با
بهرهگیر از مقیاس دو قطبی فاصلها این پرسشنامهها کیفی
به کمی تبدیل و ماتریس تصمی گیر تشکیل شد .در مرحله

شناسایی شده،

بعد با انجام  0گام  TOPSISریسکها
اولویتبند شدند ).(Dag˘deviren et al., 2009
در این پژوهش ،اوزان شاخصها شدت اثر ،احتمال وقوع و
حساسیت محیطپذیرنده (Wها) با روش آنتروپی محاسبه شد
) .(Sachdeva et al., 2009تکنیک آنتروپی توسط نرمافزار
 Excelانجام شد ).(Hung & Chen, 2009
تجزیه و تحلیل و اولویتبندی ریسكها با استفاده از
فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) :

در تحقیق حاضر ،ساختار سلسله مراتبی متناسب با منطقه حفاظت
شده حله ترسی شد (.)Mau et al., 2005; Cimren, 2007
شکل ( )2ساختار سلسله مراتبی که مربوط به ارزیابی ریسک
محیطزیستی منطقه حفاظت شده حله میباشد را نشان میدهد.

شكل ( :)2ساختار سلسله مراتبی مربوط به ارزیابی ریسك محیطزیستی منطقه حفاظت شده حله
شكل ( :)2ساختار پژوهش

پس از ترسی ساختار سلسله مراتبی ،عناصر هر سطح نسبت به
عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به صورت زوجی مقایسه
گردید (قدسیپور .)1335 ،روش کار به این ترتیب است که به
هر مقایسه دو دویی ،یک عدد از  1تا  1نسبت داده می شود
( .)Bertolini et al., 2006; Dag˘deviren et al., 2009در

این مقاله جهت تعیین تعداد پرسشنامه  AHPاز جدول مورگان
استفاده گردید (مومنی )1337 ،که در نتیجه توزیع  13پرسشنامه
را به دنبال داشت .پس از آن میانگین هندسی برا تمامی
مولفهها متناظر محاسبه گردید .آنگاه برا ماتریس تلفیقی
حاصل ،در نرمافزار  EXPERT CHOICEو با روش بردار
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ویژه ،وزن نسبی معیارها محاسبه و در مرحله بعد با تلفیق اوزان
نسبی ،وزن نهایی هر گزینه محاسبه شد (.)Bowen, 1990
در مرحله آخر ،جهت تلفیق تجزیه و تحلیل و اولویتبند
ریسکها محیطزیستی منطقه حفاظت شده حله ،از روش
میانگین رتبهها ،استفاده شد.
یافتهها
شناسایی ریسك
شناسایی ریسکها محیطزیستی منطقه حفاظت شده حله
بوشهر با استفاده از روش دلفی صورت گرفت .در مرحله پیش
آزمون  31عامل شناسایی شد که در دو گروه حوادث طبیعی و
ریسکها محیطزیستی جا گرفتند .ریسکها محیطزیستی
در  0گروه ریسکها فیزیکوشیمیایی ،بیولوژیکی ،اقتصاد
اجتماعی و فرهنگی طبقهبند شدند .در نهایت ،در مرحله دوم از
 31عامل 20 ،عامل مشخص شد .نتایج مرحله نهایی شناسایی
ریسک در شکلها ( 3و  )0مشخص شده است.

شكل ( :)4تعداد ریسكهای محیطزیستی شناسایی شده

در بین ریسکها محیطزیستی ،ریسکها اقتصاد اجتماعی
با  13ریسک بیشترین ریسکها محیطزیستی منطقه حفاظت
شده حله را دارا میباشند مانند :تغییر کاربر و تبدیل عرصهها
طبیعی به اراضی زراعی ،شکار غیرمجاز پرندگان ،احداث جاده
مرز از داخل مناطق امن و حساس تاالب و آتشسوز جنگل.
ارزیابی وزن شاخصها ( )wبا استفاده از روش آنتروپی
در ارزیابی ریسک محیطزیستی منطقه حفاظت شده از سه
شاخص (شدت اثر ،احتمال وقوع پیامد و حساسیت محیطپذیرنده)
بهرهگیر شد .حاصل محاسبه وزن این شاخصها به صورت
شکل ( )5میباشد.

شكل ( :)3تعداد ریسكهای محیطزیستی و
حوادث طبیعی

همانطور که در شکلها فوق مالحظه میشود ،ریسکها
محیطزیستی 23 ،ریسک از ریسکها منطقه حفاظت شده حله
را مانند :ورود دام سنگین به داخل نیزارها تاالب ،شور و باال
بودن سفرهها آب زیرزمینی ،استفاده بیرویه از کود و سموم
شیمیایی و عدم آگاهی بومیان از ارزشها زیستی منطقه به
خود اختصاص دادهاند.

شكل ( :)5اوزان شاخصها ()w

با توجه به این که اکثر ریسکها منطقه حفاظت شده حله
مانند آتشسوز جنگل ،شکار غیرمجاز پرندگان و  ...در ناحیه
حفاظت شده قرار دارند ،محیطپذیرنده حساسیت زیاد نسبت به
عوامل ریسک دارد .بنابراین ،شاخص حساسیت محیطپذیرنده با
وزن  6/5171دارا اهمیت بیشتر نسبت به شاخصها شدت
اثر و احتمال وقوع میباشد.
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تجزیه و تحلیل و اولویتبندی ریسكها با استفاده از
روشTOPSIS

جدول ( ،)2نتایج اولویتبند ریسکها منطقه حفاظت شده
حله با استفاده از روش  TOPSISرا نشان میدهد.
نتایدج  TOPSISحاکددی از آن اسدت که بیددن ریسدکهددا

محیطزیستی آبگیر سد رییسعلی دلوار با امتیاز  6/1111در
اولویت اول و در بین ریسکها حوادث طبیعی ،خشکسالی و
ک شدن آب تاالب با امتیاز  6/1212در اولویت دوم عوامل مولد
ریسک جا دارد.

جدول ( : )2نتایج اولویتبندی ریسكهای منطقه حفاظت شده حله با استفاده از روش TOPSIS
ریسك
آبگیر سد رییسعلی دلوار
خشکسالی و ک شدن آب تاالب
شکار غیرمجاز پرندگان
استفاده بیرویه از کود و سموم شیمیایی
ورود دام سنگین به داخل نیزارها تاالب
احداث جاده مرز از داخل مناطق امن و حساس تاالب
آتشسوز جنگل
شور و باال بودن سفرهها آب زیرزمینی
صید و صیاد ساکنین جزایر و روستاها اطراف منطقه از تاالب و رودخانه حله
بهرهبردار از پوشش گیاهی با هدف تأمین علوفه دام -سوخت و غیره
برداشت بیرویه آب در باالدست مصب رودخانه حله جهت کاربر کشاورز
تغییر کاربر و تبدیل عرصهها طبیعی به اراضی زراعی
کمبود محیط بانان در منطقه
وقوع سیالب
تردد وسایل نقلیه تندرو در دشتها منطقه
عدم آگاهی بومیان از ارزشها زیستی منطقه
رسوبزایی
پمپاژ آب از شاخه شمالی رودخانه حله جهت تأمین آب استخرها پرورش میگو
عدم حمایت سیست قضایی کشور از محیط بانان
کاهش تراک تاج پوشش گیاهی
احداث سد کوچک بصر در ناحیه کرهبند
کمبود امکانات و تجهیزات حفاظتی در منطقه
ایجاد پمپاژ بر رو رودخانه حله در محل ورود به تاالب
تردد لنجها و قایقها موتور
تردد قایقها صیاد در باالدست مصب رودخانه حله
رهاساز پسماندها حاصل از حضور گردشگران در منطقه

تجزیه و تحلیل و اولویتبندی ریسكها با استفاده از
روشAHP

جدول ( ،)3نتایج اولویتبند ریسکها منطقه حفاظت شده
حله را با استفاده از روش  AHPنشان میدهد .نتایج ،AHP
حاکی از آن است :آبگیر سد رییسعلی دلوار و احداث جاده
مرز از داخل مناطق امن و حساس تاالب که از گروه ریسکها

امتیاز ()TOPSIS
6/1111
6/1212
6/3125
6/3717
6/3053
6/3233
6/3111
6/7333
6/7315
6/7535
6/7011
6/7151
6/7660
6/0202
6/5073
6/5372
6/0361
6/3371
6/3335
6/2107
6/2107
6/2701
6/2153
6/1153
6/1563
6

اولویت
1
2
3
0
5
0
7
3
1
16
11
12
13
10
15
10
17
13
11
26
21
22
23
20
25
20

محیطزیستی و زیر گروه ریسکها اقتصاد اجتماعی
میباشند ،به ترتیب با امتیاز  6/110و  6/633در اولویت اول و
دوم عوامل مولد ریسک جا دارند.
در نهایت ،اولویتبند ریسکها محیطزیستی منطقه حفاظت
شده حله با استفاده از روش میانگین رتبهها به صورت جدول ()0
مشخص شده است .نتایج نهایی اولویتبند ریسکها نشان

کاربرد روشهای تصمیمگیری چند شاخصه در تجزیه و تحلیل مخاطرات محیطزیستی مناطق حفاظت شده ...

میدهد که ریسکها محیطزیستی شامل آبگیر سد
رییسعلی دلوار  ،شکار غیرمجاز پرندگان ،استفاده بیرویه از
کود و سموم شیمیایی ،احداث جاده مرز از داخل مناطق امن و
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حساس تاالب و آتشسوز جنگل که همگی از زیرگروه
ریسکها اقتصاد و اجتماعی میباشند ،جایگاه اول تا پنج را
از نظر درجه اهمیت به خود اختصاص دادهاند.

جدول ( :)3نتایج اولویتبندی ریسكهای منطقه حفاظت شده حله با استفاده از روش AHP
ریسك
آبگیر سد رییس علی دلوار
احداث جاده مرز از داخل مناطق امن و حساس تاالب
آتشسوز جنگل
استفاده بیرویه از کود و سموم شیمیایی
شکار غیرمجاز پرندگان
ایجاد پمپاژ بر رو رودخانه حله در محل ورود به تاالب
عدم آگاهی بومیان از ارزشها زیستی منطقه
صید و صیاد ساکنین جزایر و روستاها اطراف منطقه از تاالب و رودخانه حله
برداشت بیرویه آب در باالدست مصب رودخانه حله جهت کاربر کشاورز
تغییر کاربر و تبدیل عرصهها طبیعی به اراضی زراعی
بهرهبردار از پوشش گیاهی با هدف تأمین علوفه دام ،سوخت و...
خشکسالی و ک شدن آب تاالب
احداث سد کوچک بصر در ناحیه کرهبند
تردد قایقها صیاد در باالدست مصب رودخانه حله
کمبود امکانات و تجهیزات حفاظتی در منطقه
کمبود محیطبانان در منطقه
ورود دام سنگین به داخل نیزارها تاالب
تردد لنجها و قایقها موتور
پمپاژ آب از شاخه شمالی رودخانه حله جهت تأمین آب استخرها پرورش میگو
رهاساز پسماندها حاصل از حضور گردشگران در منطقه
تردد وسایل نقلیه تندرو در دشتها منطقه
شور و باال بودن سفرهها آب زیرزمینی
عدم حمایت سیست قضایی کشور از محیطبانان
وقوع سیالب
رسوبزایی
کاهش تراک تاج پوشش گیاهی

آبگیری سد رییسعلی دلواری :در سالها اخیر ،در
باالدست رودخانه حله بر رو یکی از سرشاخهها (شاپور) سد
بنام رییسعلی دلوار احداث شده است که رودخانه شاپور
یکی از شاخهها بزرگ رودخانه حله است .با احداث این سد
تقریباً  232366متر مکعب از آب شیرین تاالب قطع شده و
تنها آب رودخانه دالکی که شور ه می باشد به تاالب میریزد.
این امر ،موجب تهدید تاالب ،جانوران و گیاهان وابسته به

امتیاز ()AHP
6/110
6/633
6/63
6/675
6/653
6/650
6/653
6/600
6/605
6/60
6/633
6/630
6/632
6/631
6/63
6/625
6/623
6/622
6/621
6/62
6/613
6/617
6/613
6/663
6/667
6/660

اولویت
1
2
3
0
5
0
7
3
1
16
11
12
13
10
15
10
17
13
11
26
21
22
23
20
25
20

تاالب میشود (معاونت امور اقتصاد و برنامهریز استاندار
بوشهر .)1330 ،بنابراین ،آبگیر سد رییسعلی دلوار با امتیاز
 1در اولویت اول قرار میگیرد.
شكار غیرمجاز پرندگان 110 :گونه پرنده بومی و مهاجر در
منطقه وجود دارد 1 .گونه از پرندگان به علت تقلیل جمعیت
جهانی و افزایش عوامل تهدید نسل در زیستگاهها طبیعی ،در
طبقهبند  IUCNقرار گرفتهاند .همچنین 20 ،گونه از پرندگان
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در طبقهبند  Citesجا گرفتهاند .شکار غیرمجاز پرندگان،
کاهش جمعیت پرندگانی چون دراج ،Francolinus francolinus
هوبره  ،Chlamgdotis undulataغاز خاکستر Anser
 ،anserاردک سرسبز  ،Anas platyrhynchosگیالر Anas

 ،penelopeفیلوش  Anas acutaو خوتکا  Anas creccaرا در
منطقه حفاظت شده حله به دنبال داشته است (مهندسین مشاور
جامع ایران.)1331 ،

جدول ( :)4نتایج نهایی اولویتبندی ریسكهای منطقه حفاظت شده حله با استفاده از روش میانگین رتبهها
رتبه نهایی

انواع ریسك
آبگیر سد رییسعلی دلوار
شکار غیرمجاز پرندگان
استفاده بیرویه از کود و سموم شیمیایی
احداث جاده مرز از داخل مناطق امن و حساس تاالب
آتشسوز جنگل
خشکسالی و ک شدن آب تاالب
صید و صیاد ساکنین جزایر و روستاها اطراف منطقه از تاالب و رودخانه حله
برداشت بیرویه آب در باالدست مصب رودخانه حله جهت کاربر کشاورز
بهرهبردار از پوشش گیاهی با هدف تأمین علوفه دام ،سوخت و...
تغییر کاربر و تبدیل عرصهها طبیعی به اراضی زراعی
ورود دام سنگین به داخل نیزارها تاالب
عدم آگاهی بومیان از ارزشها زیستی منطقه
ایجاد پمپاژ بر رو رودخانه حله در محل ورود به تاالب
کمبود محیط بانان در منطقه
شور و باال بودن سفرهها آب زیرزمینی
احداث سد کوچک بصر در ناحیه کرهبند
تردد وسایط نقلیه تندرو در دشتها منطقه
کمبود امکانات و تجهیزات حفاظتی در منطقه
پمپاژ آب از شاخه شمالی رودخانه حله جهت تأمین آب استخرها پرورش میگو
وقوع سیالب
تردد قایقها صیاد در باالدست مصب رودخانه حله
عدم حمایت سیست قضایی کشور از محیطبانان
رسوبزایی
تردد لنجها و قایقها موتور
کاهش تراک تاج پوشش گیاهی
رهاساز پسماندها حاصل از حضور گردشگران در منطقه

استفاده بیرویه از كود و سموم شیمیایی :سموم در منطقه
حفاظت شده حله برا موارد مختلفی مورد استفاده قرار
میگیرند .از جمله .1 :استفاده از س در کشاورز به منظور دور
کردن پرندگان از گندم که پرندگان با خوردن س از بین میروند.
 .2استفاده از سموم در ماهیگیر که سبب از بین رفتن تعداد
کثیر از ماهیان رودخانه حله میگردد .3.استفاده از سموم در

(روش میانگین رتبه ها)
1
0
0
0
5
7
3/5
16
16/5
11
11
11/5
10/5
10/5
15
17
13
13/5
13/5
11
11/5
21
21
21
23
23

کشاورز جهت از بین بردن علفها هرز .بخشی از مازاد
سموم مصرفی در حوزهآبخیز باالدست در خاک نفوذ کرده و
موجبات آلودگی آبها زیرزمینی را فراه مینماید .بخش
دیگر ه وارد زنجیره غذایی میشود.
احداث جاده مرزی از داخل مناطق امن و حساس تاالب:

عبور جاده از منطقه سبب می شود که تعداد زیاد

پرنده از

کاربرد روشهای تصمیمگیری چند شاخصه در تجزیه و تحلیل مخاطرات محیطزیستی مناطق حفاظت شده ...

منطقه کوچ نموده و یا از بین رود و از طرفی بر رو صنعت
توریس اثر منفی خواهد گذارد .گونهها نادر نظیر هوبره
 ،Chlamgdotis undulataدراج ،Francolinus francolinus
اردک مرمر  Marmaronetta angustirostrisو اردک
سرسفید  Oxyura lemcocephalaدر معرض تهدید و خطر
انقراض قرار خواهند گرفت .صدمات قابل توجه به آن دسته از
گونهها آبز خلیج فارس نظیر ماهی و میگو و ...که از منطقه
برا تکثیر و بقا نسل استفاده می نمایند وارد شده و از این راه
خسارتها فراوانی به ذخایر آبزیان خلیج فارس وارد میشود
(مهندسین مشاور جامع ایران .)1331 ،بنابراین شکار غیرمجاز
پرندگان ،استفاده بیرویه از کود و سموم شیمیایی و احداث جاده
مرز از داخل مناطق امن و حساس تاالب هر سه با امتیاز  0در
اولویت دوم قرار می گیرند.
آتشسوزی جنگل :بومیان و کشاورزان منطقه هر سال به طور
عمد جنگلها  Tamarix passerinoidesو Phragmatis
( spنیزار و درختان گز) موجود در منطقه را آتش میزنند که این
کار به دو دلیل صورت میگیرد؛  .1افزایش دادن زمینها
کشاورز  .2عدم آگاهی و بیتوجهی به ارزشها زیستی
منطقه .از جمله پیامدهایی که به دنبال دارد شامل از بین رفتن
بخش اعظمی از نیزارها و درختان گز و مهاجرت حیواناتوحشی
از منطقه حله میباشد .بنابراین آتشسوز جنگل با امتیاز  5در
اولویت سوم قرار میگیرد.
خشكسالی و كم شدن آب تاالب :خشکسالی پیامدها
مختلفی از جمله ،ک شدن میزان آبدهی چاهها ،تشدید آثار
سیالبها مهیب (چون تاالب حله از مکانها مه برا
تثبیت سیالبها است) و از بین رفتن قدرت خودپاالیی تاالب
در مقابله با آلودگیهایی چون کود و سموم را در منطقه حفاظت
شده حله به دنبال داشته است .بنابراین ،خشکسالی با امتیاز 7
در اولویت چهارم جا میگیرد.
بحث و نتیجهگیری
مرور منابع موجود در ارتباط با ارزیابی ریسک مناطق حفاظت
شده آشکار میسازد که یک روششناسی یکپارچه برا این
مناطق وجود ندارد .زیرا ،ارزیابی ریسک مناطق حفاظت شده
ماهیت ترکیبی و چند وجهی ،شامل ابعاد اکولوژیکی ،اقتصاد ،
جغرافیایی و اجتماعی است .در نتیجه ،ارزیابی ریسک مناطق
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حفاظت شده با استفاده از روشها موجود تقریباً یک موضوع
دست نیافتنی است .یک وسیله مه تحلیلی که در چارچوب
تجزیه و تحلیل چند بعد ارزیابی ریسک کاربرد زیاد دارد،
تجزیه و تحلیل چند معیاره است ( .)Zayed et al., 2008این
وسیله بهصورت یک جعبه ابزار برا مسایل پیچیده ارزیابی
ریسک مناطق حفاظت شده درآمده است و در دامنه وسیعی از
بررسیها محیطزیستی ،به دلیل توانایی در نظر گرفتن همزمان
معیارها متفاوت قضاوتی و همچنین ناسازگار ،به کار گرفته
میشود ( .)Nijkamp & Vindigni, 2000بنابراین ،ارزیابی
چند معیاره را میتوان به عنوان روش کلیتر تجزیه و تحلیل
ریسک در نظر گرفت و بدینترتیب گزینه خوبی برا مناطق
حفاظت شده به شمار میرود .در پایان ،روش ارزیابی ریسک
قو  ،جامع و یکپارچه مختص مناطق حفاظت شده با روشها
تصمی گیر چند معیاره ارایه شده است.
همانطور که در بخش سابقه تحقیق گفته شد گلکاریان در
سال  37در ارزیابی توسعه پایدار اکوتوریس در پارک ملی
گلستان جهت شناسایی معیارها تنها از تکنیک دلفی استفاده نمود
(گلکاریان )1337 ،اما ،در تحقیق حاضر ابتدا با توجه به
بازدیدها میدانی ،مصاحبه با بومیان منطقه و ویژگیها
محیطزیست منطقه ،فاز اول شناسایی ریسک انجام شد و سپس
غربالگر ریسکها شناسایی شده با تکمیل پرسشنامهها
دلفی به اتمام رسید.
در این مقاله ،تجزیه و تحلیل ریسکها محیطزیستی منطقه
حفاظت شده حله با در نظر گرفتن  20ریسک عمده انجام گرفت
و با استفاده از تجزیه و تحلیل روشها  TOPSISو  AHPبر
رو مشخصهها تعیینکننده ریسک ،مقدار عدد و رتبه هر
ریسک بهدست آمد .با توجه به این که رتبهبند ها متفاوتی
برا ریسکها شناسایی شده بهدست آمد ،برا تفوق بر این
وضعیت و رفع تعارض بین رتبهبند ها گوناگون ،از روش
میانگین رتبهها جهت اولویتبند نهایی عوامل ریسک استفاده
گردید .همانطور که مالحظه شد ،طبق نتایج میانگین رتبهها،
آبگیر سد رییسعلی دلوار  ،شکار غیرمجاز پرندگان ،استفاده
بیرویه از کود و سموم شیمیایی ،احداث جاده مرز از داخل
مناطق امن و حساس تاالب و آتشسوز جنگل که از
ریسکها محیطزیستی و زیر گروه ریسکها اقتصاد -
اجتماعی هستند در اولویتها اول تا سوم قرار گرفتند که این
نشداندهنده اهمیت ریسکهدا اقتصاد  -اجتماعدی نسبت به

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،6شماره  ،11بهار و تابستان 1931

16

سایر عوامل میباشد.
در پایان ،نویسندگان این مقاله معتقدند که مسووالن مدیریتی
منطقه حفاظت شده حله قادر خواهند بود با توجه به اولویتبند

عوامل ریسک ،به مدیریت و اولویتبند اقدامها کنترلی و
اصالحی در منطقه حله بپردازند .جدول ( ،)5انواع ریسک ،پیامد
آنها و راه کارها کنترلی را نشان میدهد.

جدول ( :)5انواع ریسك ،پیامد آنها و راهكارهای كنترلی

شکار غیرمجاز پرندگان

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

راه كار كنترلی
متوقف کردن پمپاژ آب از تاالب که با این امر نه تنهاسطح آب تاالب باال می آید ،بلکه آب چاههایی را که
برا کشاورز استفاده می شود باال می آید.
شکار به صورت مجاز و با صدور پروانه صورت پذیرد.-رعایت طول فصل شکار ،تعداد و نوع مجاز شکار

ریسك
آبگیر سد رییسعلی دلوار

استفاده بیرویه از کود و سموم
شیمیایی -1استفاده در زراعت
-2استفاده از س برا دور کردن
پرندگان از زمین ها کشاورز
-3استفاده از س در صید ماهی
احداث جاده مرز از داخل
مناطق امن و حساس تاالب
(جاده فراکه به بندر شیف)

آلودگی آبها زیرزمینیپدیده پرغذایی در تاالب حلهتجمع زیستی در سیکل زندگی زیستمندان-از بین رفتن جمعت پرندگانی چون هوبره ،غاز خاکستر و...

تغییر الگو کشت و کنترل کود و سموم و استفاده ازروشها بیولوژیکی دفع آفات
نظاممند نمودن عملیات صید تجار در رودخانه وتاالب حله

برخورد وسایط نقلیه با وحوش ،تغییر چهره طبیعی منطقه و تاثیربر سالمت جانوران
مجموعه بوم سازگان تاالبی و از جمله گیاهان مربوطه موردتهدید قرار میگیرند.
 گونهها نادر نظیر هوبره ،دراج ،اردک مرمر و اردکسرسفید در معرض تهدید و خطر انقراض قرار خواهند گرفت.
از بین رفتن بخش اعظمی از نیزارها و درختان گز-مهاجرت و از بین رفتن حیوانات وحشی

احداث جاده مذکور متوقف و مورد ارزیابیمحیطزیستی قرار گیرد.

آتشسوز جنگل

پیامد
ک شدن آب تاالب-ک شدن آبدهی چاهها به دلیل ک شدن آب تاالب

یادداشتها
1. Multiple Attribute Decision Making
2. Technique for Order-Preference by Similarity to

ایجاد آتشبر در مسیرها مناسب و جلوگیر ازانتشار حریق
احداث ایستگاه آتشنشانی و اطفا حریق مجهز درحوالی روستا کرهبند
Ideal Solution
3. Analytical Hierarchy Process
4. Entropy Technique
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