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 چکیده

المللی شادگان، خوراالمیه و خورموسیی  بیا نظیر تاالب بین فردیمنحصربههای آبی ها و پهنهوجود تاالب

-محلی، ملی و بیین از جایگاه و اهمیتآیند، خاص عالوه بر اینکه یک ثروت ملی به شمار می هایویژگی

هیای ها امروزه با تنگناهای بسیاری از جملیه ریسیکاما متأسفانه این اکوسیستم؛ باشندالمللی برخوردار می

-مییت ففاتیت از محیی بنابراین با توجه به اه؛ های انسانی همراه هستندناشی از عوامل طبیعی و فعالیت

با هدف شناسایی عوامل تخریب  1911ها، این تحقیق در سال های آبی و تاالباکوسیستم باألخصزیست 

-و اتخاذ مکانیسم کارآمدوضع قوانین  منظوربهالمللی شادگان، خوراالمیه و خورموسی  و تهدید تاالب بین

و پایدار، صورت پذیرفت. بدین منظور ابتیدا و مدیریت صحیح  کنندگانتخریبهای مناسب در برخورد با 

بنیدی و مخیخص نمیودن رتبیه منظوربههای شاخص تاالب شناسایی و  با استفاده از تکنیک دلفی ریسک

اسیتفاده گردیید. نتیای   TOPSISو  AHPگیری چند معیاره های تصمیماولویت عوامل تهدید، از روش

، وشیییمیاییهییای فیکیکمحیطییی یریسیکو زیسییت عامیل ریسییک در دو گییروه طبیعیی 93بنییدی اولوییت

بر اساس سه شاخص شدت اثیر، افتمیال وقیو  و فساسییت  اجتماعی و فرهنگی(-بیولوژیکی، اقتصادی

پدییده خخکسیالی و  (،CL+پذیرنده فاکی از آن است کیه بیه ترتییب برفسیب مییکان نکدیکیی ی محی 

(، افیدا  سید در بیاال دسیت 1119/1آبیی ی هتوسع  طرح و باالدست در آب (، برداشت1تغییرات اقلیم ی

باشند. همچنیین نتیای  نخیان های اول تا چهارم می( به ترتیب در اولویت9111/1ی ینفت ( و آلودگی11/1ی
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توسعه آبی(، افدا  سد در  در باالدست یطرح آب اقلیم، برداشت تغییرات و خخکسالی دهد که پدیدهمی

بیرای  تحمیلرقابلیغهیا در رده ، شناور و قیایقلن  صنعتی و تردد هاینفتی، پساب رده بحرانی و آلودگی

هیا بیر اسیاس کننیده تیاالببنابراین بدون تردید شناخت درست و دقیق عوامیل تهدیید؛ تاالب قرار دارند

تر بیا ایین عوامیل و نییک تواند زمینه را برای جلوگیری و مقابله اصولیها میاهمیت و میکان تأثیرگذاری آن

 ها فراهم آورد.محیطی آنها و مدیریت زیستهای ففاتت از تاالبو اجرای دقیق طرحتهیه 

 .هگیری چندمعیارتصمیمالمللی، تاالب بینمحیطی، ، زیستمخاطراتارزیابی : هاکلیدواژه

 . مقدمه6

سیتمی قابیل های پایداری بر روی کره زمین هستند که مهیا کننده خصوصیات اکوسیهای آبی، اکوسیستماکوسیستم

باشیند کیه ها یکی از سه نو  عمیده اکوسیسیتم بیر روی زمیین میی(. تاالب1: 1909اورگانی، کریمیباشند یتوجهی می

 متقابیل ارتبیا  اطرافخیان محی  و خود عناصر با که بوده اکولوژیک درون و پیچیده رواب  از متعادلی هایدارای سیستم

 ,.Sugumaran et alآبیی بیوده ی های خخیکی وضی فد واس  بین اکوسیستمتاالب ارا .(0: 1911آذر، یجعفری دارند

 و اجتمیاعی اقتصیادی، تفرجیی، زیباشیناختی، هیایارزش دارای کیه هسیتند هیاییاکوسیستم ترینمهم از ( و2 :2004

زنید  هیمبیر را و کیفییت انسیاام ایین تواندمی طبیعیو غیر طبیعی عوامل دخالت هستند که دیگر هایارزش از بسیاری

هیا ممکین (. همچنیین تیاالب,Zedler & Kercher, 2005: 41; Kim et al., 2011: 29 Elmberg et al., 1994: 77ی

 Kellettها، جاری شدن سیل محسیوب شیوند یدر برابر رسوب و آلودگی آالیندهگیر یا ضربهاست به عنوان یک بافر 

et al., 2005: 14-15 سیازی، تولیید گیاهیان و سیتی، فراینیدهای بیوشییمیایی، ذخییرهزی( و نقش مهمی در ففظ تنیو

. طبق آمیار جهیانی ارزش اقتصیادی (USEPA, 2002; Clarkson et al., 2003:3)کنند فیوانات و تاکیه مواد آلی ایفا 

(. Schuyt and Brander, 2004: 2بیلییون دالر بیرآورد شیده اسیت ی 0/1بیلیون دالر در سال و در آسییا  1/9ها تاالب

( و نییک کاالهیا و Ten Brink et al., 2012: 2هیا نفیر بیوده یمیلییون کننیدهتیفماطیور مسیتقیم های تاالبی بهسیستم

 ,Ramsar Convention Official Websiteکنید یرسیانی مییها به خارج از سیسیتم تیاالبی نییک خیدماتخدمات آن

نهیادن بیه برخیی از محصیوالت کلییدی اکوسیسیتم و گییری در کمییت و ارزش های چخم(. اگرچه پیخرفت2010

های اساسیی نییک وجیود دارد ها صورت گرفته است اما همچنان یکسری چالشخدمات ارائه شده توس  این زیستگاه

ترین چالش عدم دانش کافی در خصوص ارتبا  بین تغییرات ایااد شده در سیاختار اکوسیسیتم و عملکیرد که بکرگ

(. به عبارتی نبود اطالعات علمی درباره تولییدات تیاالب و Barbier, 2013: 3ی استارائه خدمات ها در این اکوسیستم

کنید نداشتن آگاهی از توازن اکولوژیک آن سبب استفاده بیختر از منابع تاالب شده و رونید تخرییب آن را تخیدید میی

توانید در هیا مییها و اراضی پیرامیونی آناالب. بر این اساس، پایش روند تغییرات ت(9-9: 1919رش و همکاران، یعبداله

-زیسیت بررسیی ریسیک(. Ozesmi and Bauer, 2002:383های ارزشیمند راهگخیا باشید یمدیریت این اکوسیستم
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-محیطیی بیهاثرات زیست زا وعوامل استرسابکاری مناسب برای ارزیابی و کسب اطمینان از درك رواب  بین محیطی 

توانید بیولیوژیکی، فیکیکیی و ییا زا مییعوامیل اسیترس (.Paustenbach, 2002: 5-6است ی ویژه در اکوسیستم تاالبی

های انسانی بیروز و تحیت زایی که به سبب فعالیتدارای ماهیت شیمیایی باشد. ارزیابی ریسک بر روی عوامل استرس

هیایی باشید کیه منایر بیه ا اسیترستوانید سیبب القیهای طبیعی نیک میپدیده فالنیبااباشد، تمرکک دارد. تأثیر آن می

 Damian Shea & Waverlyمحیطی شوند و باید در فرایند ارزییابی ریسیک گناانیده شیوند یعوارض جانبی زیست

Thorsen, 2012: 327های جامعیه بیولیوژیکی یسیاختار، عملکیرد، (. برای ارزیابی یک سایت خاص شناخت ویژگی

 ,.De Lange et alباشند، ضیروری اسیت ی...( که در معرض خطر میهای طبیعی و پذیری و ارزشفساسیت، آسیب

 مطالعیات در مهیم ابکارهیای از یکیی محیطییریسیک زیسیت ارزیابی هایاز روش استفاده یطورکلبه(. 3872 :2010

 بیه فصیول جهیت تاالبی مناطق در محیطیرسان زیستآسیب بالقوه عوامل کاهش و شناسایی و زیستمحی  مدیریت

گیری چند معیاره جهت ارزییابی ریسیک در بسییاری از مطالعیات میورد های تصمیمامروزه روش .است پایدار توسعه

دهید کیه گیری چند معیاره در ارزیابی ریسک نخان میهای تصمیمگیرد. بررسی سابقه استفاده از روشاستفاده قرار می

سک در موارد مختلف مورد استفاده قرار گرفتیه اسیت. های دیگر برای ارزیابی ریروشتوس  یا  تنهاییبهها این روش

زیستی مناطق فساس اکولوژییک بیا اسیتفاده از روش ارزیابی و مدیریت ریسک محی "جانقربان در تحقیقی با عنوان 

-مخیاطرات ریسیک محیی  وتحلیلتاکییهشناسایی و  منظوربه AHPو  TOPSISاز روش  "گیری چند معیارهتصمیم

 ریسیک ارزییابی بیه ایهمکاران در مقالیه و مکوندی(. 1909یجانقربان، شده مند استفاده کرد  فاتتزیستی در منطقه ف

 هیا،ریسیک شناسایی از پس پرداختند. EFMEAو  SAW  هایروش از استفاده با المللی انکلیتاالب بین زیستیمحی 

 EFMEAو  AHP روش از ریسیک فتمالا نمره تعیین برای و SAWروش  از هاآن بندیرتبه و وتحلیلتاکیه جهت

پراتو  با استفاده از یک مدل فازی به شناسایی کلیه تهدییدات وارده بیر منیاطق  .(1919یمکوندی و همکاران، شد  استفاده

(. Prato, 2012گیذارد، پرداخیت یهیا تیأثیر مییها و خدمات ارائه شیده توسی  آنکارکرد بر نوعیبهشده که ففاتت

 Shiliangفازی انایام دادنید ی-AHPاساس ن تحقیقی به نام ارزیابی ریسک در سقو  از ارتفا  بر شیلیانگ و همکارا

et al., 2012)های برق آبی با روش های پروژه. ژانگ و همکاران در تحقیقی به شناسایی ریسکAHP  و توسعه آن بیا

هیای اییران وضعیت موجیود تیاالبمروری بر  (.Zhang et al., 2013در یک محی  فازی پرداختند ی TOPSISروش 

بیرداری نیامعقول، های میدیریتی، میدیریت غیرکیارا، بهیرهها در اثر عدم وجود شاخصدهد که بسیاری از آننخان می

هیا، راههیای عمرانیی، افیدا  بیکرگسیالی، اجیرای طیرحسازی، خخکهای تاالبی، سدتغییر کاربری و تبدیل زمین

هیای اییران شیده اسیت. ی و غیره سبب کاهش و خخک شدن و از بین رفتن تاالبهای سافلاکتخاف نفت در تاالب

 مختلیف هایفعالیت و خوراالمیه و خور موسی ،شادگان تاالب اجتماعی و اقتصادی اکولوژیکی، هایارزش به توجه با

 و تیاالب بیر نظارت است، بسیاری کرده مخاطرات دستخوش به روز روز را تاالب فیات آن به تبع که منطقه در انسانی
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با پاسی  بیه ایین سیکال کیه چیه پژوهش فاضر  .رسدمی نظربه ضروریعوامل تأثیرگذار بر آن امری  کردن مخخص

شناسیایی و بررسیی المللی شادگان، خوراالمیه و خورموسی وجیود دارد  بیه بین آمیکی در تاالبهای مخاطرهریسک

-هیای تصیمیمها با اسیتفاده از روشآن وتحلیلتاکیهو  مورد مطالعهب آمیک و تهدیدکننده تاالترین عوامل مخاطرهمهم

 است. پرداختهراهکارهای مدیریتی جهت کاهش پیامدهای این عوامل،  ارائه( و TOPSISو  AHPگیری چند معیاره ی

 منطقه مورد مطالعه. 2

 دشیت ییا جلگیه پسیت اراضیی شیادگان، خوراالمییه و خورموسیی در وفیشفییات پناهگاه المللی وتاالب بین

در  غربی کخور در جنوب شهر شادگان در استان خوزستان واقع شیده اسیت. ایین تیاالبدر نافیه جنوب و خوزستان

شرقی قرار دارد و از شمال به اهیواز، از غیرب بیه رودخانیه طول º10، 13´شمالی تا عرض 91º، 91´موقعیت مکانی 

فارس و از شرق به خورموسی و خیور غیکالن در  دخانه بهمنخیر و خلی اهواز، از جنوب به رو -کارون و جاده آبادان

 دلتیای رودخانیه در و خوزسیتان دشیت کیم شییب و مسطح بسیار اراضی شود. این تاالب درخلی  فارس محدود می

   (.1است یشکل  جنوب در فارس خلی  و شمال در جرافی بین رودخانه رابطی تاالب این واقع در دارد. قرار جرافی
 

 
 المللی شادگان، خوراالمیه و خورموسیموقعیت جغرافیایی حوزه آبریز رودخانه جراحی و تاالب بین. 6 شکل

 یمأخذ: نگارندگان(. 
 

 و سیو ییک از باالدسیت هیایرودخانیه در شیرین جاری آب منابع به تنگاتنگی بستگی تاالب شناسیوضعیت بوم

 بیاالی قسیمت در شییرین کیه آب تیاالب بخش؛ سه دارد و شامل ردیگ سوی از فارس مدی خلی  و جکر هایجریان

 و شیده شیرین نامییده آب نافیه تاالب از قسمت این شود.می تغذیه رودخانه جرافی شیرین آب از و داشته قرار تاالب

 لیی خ تأثیر جکر و میدهای تحت و داشته قرار تاالب جنوب در و مدی که جکر است. پهنه متراکم گیاهی پوشش دارای

 شیامل تیاالب کیه شور آب بخش یا و سافلی دارد. منطقه وجود این قسمت رشته آبراهه یخور( دارد. چند قرار فارس
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 .(1999راد، بهیروزیرسید یمیی متیر 9 بیه جکر شرای  در آن عمق آب که دریا از اینقطه تا خلی  فارس سافلی خطو 

 دهد.تاالب را نخان میهای اکولوژیکی و تولیدات و کارکردهای ( ارزش1ی جدول
 

 مللی شادگان، خورالمیه و خورموسیالها و کاردکرد تاالب بینارزش .6جدول 
 خصوصیات توضیحات

 111 های متنو ، نیکارهای پهناور، تنو  غنی گیاهی و جانوری، طبیعی بودن، مقیاس بیکرگ تیاالبزیستگاه
گونه پرنده مهاجر، فداکثر شمار پرنیدگان  191 گونه گیاهی در معرض خطر، 9جامعه،  19گونه گیاهی در 
معیارهیای کنوانسییون  %1گونه پرنده آبکی با جمعیت بیش از  10(، 1931یسال  901111فاضر در تاالب 

گونیه  13گونه ماهی تاالبی و  99 گونه پرنده در معرض خطر جهانی، 19گذار، گونه پرنده تخم 99رامسر، 
 گونه پستاندار. 11و  رها و در خ  سافلیگونه میگو در خو 1 ماهیان دریایی،

 اصلی اکولوژیکی یهاارزش

 تولیدات تاالب پرنده، میگو چوب نی، علوفه، ماهی، شکار
هیا میواد معلیق در آب، کنتیرل سییالب و انداز، تعدیل اقلیم، جذب آالیندهوفش، چخمفمایت از فیات

 تولید مواد غذایی، پروتئینی و علوفه
 کارکردهای تاالب

 خدمات تاالب توریسم، اکوتوریسم، تفرج، آموزش، تحقیقات، ففظ میرا  فرهنگی
کخیی شیور  بیر تیاالب، ورود پسیاب و ورود جریانیات زه ،کاهش ورودی جریان آب به داخیل تیاالب

 اثرگذارده است. تاالب های غیربومی برهای کخاورزی، صنعتی و شهری، رهاسازی گونهفاضالب
 صلیتغییرات اکولوژیکی ا

 (.1999راد، مأخذ: یبهروزی

 ها. مواد و روش9

در فاز اول این مطالعه برای شناسایی و غربال معیارهای اصلی انتخاب پیروژه از تکنییک جهت اناام این پژوهش، 

کیه فراینیدی ( 1991یایمیانی جیاجرمی، باشید های کسب دانش گروهی میدلفی استفاده شد. این تکنیک یکی از روش

آوری اطالعیات و در نهاییت، گیری در طی راندهای پیمایخیی، جمیعبینی و کمک به تصمیمار برای پیشدارای ساخت

(. دلفی رویکیرد ییا روشیی سیسیتماتیک در تحقییق Dunham, 1996:1؛ Kennedy, 2004:13اجما  گروهی است ی

( معتقید 1190ت یهوگیاراسیت.  سیکالبرای استخراج نظرات از یک گروه متخصصان در مورد یک موضو  ییا ییک 

-( اگر از ترکیبیی از خبرگیان بیا تخصیص1119ال است و به زعم کلیتون یعضو برای تکنیک دلفی ایده 13تا  9است 

در ایین مطالعیه پنیل میورد نظیر  .(Clayton, 1997 : 379عضو کیافی اسیت ی 11تا  3ه شود بین های گوناگون استفاد

نفیر اسیتفاده شید کیه در آن  91ای بیه فایم تعییین و از نمونیه های گوناگونبراساس ترکیبی از خبرگان با تخصص

( و 093: 1909 عیاملی و همکیاران،جبیلای اختصاص دادنید ینمره 3تا  1خبرگان به هر معیار بر اساس طیف لیکرت از 

رین و تیمعییار بیه عنیوان مهیم 93بود، فذف گردید. بدین ترتییب  9ها کمتر از معیارهایی که میانگین نمره نظرات آن

 وتحلیلتاکییهبنیدی و ترین ریسک برای تاالب شادگان، خوراالمیه و خورموسی شناسایی و جهیت اولوییتشاخص

-های تصیمیممعیاره استفاده شد. امروزه روشگیری چندهای تصمیمروش وارد مرفله دوم گردیدند. در این مرفله از
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بیرای  (.119: 1900یمحمیدمرادی و اخترکیاوان،  وانیی دارد( در بسیاری از علوم کیاربرد فرا1MCDMمعیاره یگیری چند

 گیروه بیه میدل این و رودمی کارگسترده به صورتبه  9AHP متغیره، چند مسائل و فل معیارها از زیادی تعداد ارزیابی

 آن کمیک هب را مسئله و کنند استفاده مدل این پذیریاز آزمون باشند گروهی که هر عضو دهدمی اجازه گیرندگانتصمیم

و  قضیاوت کیه شیده نهیاده بنیا (،9 کمیتی ساعتی یجیدول 1بر اساس مقیاس  زوجی مقایسه مبنای بر  AHPکنند. فل

 (.19: 1901یزبردست، دهد نخان می را تصمیم ناسازگاری و سازگاری میکان همچنین کند.می آسان را محاسبات

 Expertافیکار بندی معیارها با استفاده از نیرمبی برای اولویتبنابراین در فاز دوم از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مرات

Choice11  9و جهت تخریح ریسک از مفهوم اصلALARP هیا هیای ارزییابی ریسیکاستفاده شده اسیت. شیاخص

هیا دارای ارزش و محیطی تیاالبشامل شدت اثر، افتمال وقو  و فساسیت محی  پذیرنده در ارزیابی ریسک زیست

-های مکثر در برآورد سطح ریسک و همچنیین اولوییتدهی به شاخصنیستند. بدین منظور برای وزن اهمیت یکسانی

جهیت  Excelافیکار ( و نیرم1TOPSISی آلاساس مخابهت به راه فل اییده روش ترجیح برهای ریسک از بندی گکینه

قیو ، شیدت اثیر و فساسییت هیای افتمیال ودهی به هر یک از شیاخصگیری شد. طیف امتیازاناام محاسبات بهره

-(. در ردییفsaaty, 1980( براساس طیف ساعتی انتخاب شیده اسیت ی1ی زیاد( تا خیلی1ی کمپذیرنده از خیلیمحی 

شیوند، قیرار بندی مییها رتبهها براساس آنهایی که گکینهها شاخصها( و در ستونها یریسکهای این ماتریس گکینه

ها، سیه شیاخص شیدت ها و همچنین روش تعیین نمره این شاخصکان تکرار شاخصدارد. پس از بررسی انوا  و می

هیا بیا اسیتفاده از بنیدی ریسیک( برای رتبهC3( و فساسیت محی  پذیرنده یC2ی (، افتمال وقو  ریسکC1ی ریسک

 ، انتخاب شدند. TOPSISمدل 
 

 هاکمیتی ساعتی برای مقایسه زوجی معیار 3مقیاس . 2 جدول
 وضیحت تعریف ردیف

 در تحقق هدف دو معیار اهمیت مساوی دارند. (Preferred Equally ترجیح یکسان ی 1
 باشد.می jنسبتًاً بیختر از  i تیاهمدهد برای تحقق هدف تاربه نخان می (Preferred moderatelyکمی مرجح ی 9
 باشد.می jبیختر از  i تیاهمدهد برای تحقق هدف تاربه نخان می (Preferred Strongly خیلی مرجح ی 3

9 
 very stronglyخیلی زیاد مرجح ی

Preferred) 
-می jاز خیلی بیختر  i تیاهمدهد برای تحقق هدف تاربه نخان می

 باشد.
 به طور قطعی به اثبات رسیده است. jنسبت به  i ختریباهمیت خیلی  (Extremely Preferred مرجح ی کامالً 1

 های میانه وجود دارد.هنگامی که فالت (Intermediate valuesیترجیحات بینابین  9،1،9،0

 .(91: 1999مأخذ: یتوفیق، 

                                                           
1 Multiple Criteria Decision Making 

2 Analytic Hierarchy Process 

3 As Low As Reasonably Practicable 

4 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
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بیا  (Ai) هر ریسک Cl)+(یهر چه میکان نکدیکی نسبی TOPSISروش  با ریسک اولویت عدد تعیین از پس ادامه در

 توزییع روش از اسیتفاده بیا ریسک حدهد( سطوخود اختصاص میتر باشد، رتبه باالتری را بهنکدیک 1 بهال مثبت ایده

صیورت  بیه هیاریسیک پیذیری،مخاطره درجه تعیین جهت .گردید ارزیابی و ها محاسبهریسک از یک هر برای نرمال

شیوند میی تعییین (9( و ی1ی هایرابطه اساس بر رده طول و رده تعداد هایمکلفه و گردندمی مرتب نکولی صعودی به 

. بیا توجیه بیه (1911 خیوزانی،شیمس و یجیوزیگردنید می بندیدسته هارده این اساس بر (.باشدها میتعداد ریسک nی

اسیت،  کاهش ریسک تا فیدی کیه منطقیی و قابیل اجیرا یعملیی(که اشاره به این موضو  دارد که  ALARPمفهوم 

نیدارد بایید  بیه صیرافت وجیودجهت کنترل ریسیک ای در مواردی که هیچ الکام و آیین نامهچنین هم صورت گیرد.

هیای های مورد بررسی در سیه سیطح ریسیکبنابراین ریسک؛ مورد توجه قرار گیرد ALARPکاهش ریسک تا سطح 

کنتیرل و کیاهش  منظوربه (،Low Riskی های پائینو ریسک (Medium Riskی های متوس ریسک، (High Riskیباال 

هیای تحیت مطالعیه در شیش د رده و طیول رده، ریسیکدر این مطالعه با توجه به تعدا .شوندمی بندیتقسیمریسک 

( 9بنیدی شیدند. شیکل یهای بحرانی، غیرقابل تحمل، قابل توجه، متوس ، قابل تحمل و جکئیی( طبقیهسطح یریسک

 دهد.فلورچارت اناام پژوهش را نخان می

 

                                                                                                               1+3.3 log (n) = تعداد رده 

 رده طول  = ریسک مقدار نیتربکرگ – ریسک مقدار نیترکوچکتعداد رده /                   (                       9ی
 

 

 

 

 

 

 

 فلورچارت مراحل انجام پژوهش .2 شکل

 (1ی 

. بازدید میدانی، مصاحبه، مطالعات 6

 ایکتابخانه

توس   . توزیع  و تکمیل پرسشنامه دلفی2

 خبرگان، کارشناسان و جوامع محلی

های قابل قبول برای . استخراج ریسک9

 تاالب

تشکیل درخت سلسله مراتبی و  . 6

با روش   هاریسک زوجی مقایسه

AHP افزارنرم در Expert 

Choice11 

 شدت براساس هاریسک دهی. رتبه6

 محیط حساسیت و قوع  و احتمال اثر،

 .TOPSISاز  استفاده با پذیرنده

های مخاطره آمیز منطقه . تعیین ریسک2

 مورد مطالعه

 آمیز های مخاطرهمرحله سوم: تعیین ریسک ها ی ریسکبندمرحله دوم: اولویت  های تاالبمرحله اول: شناسایی ریسک
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 . نتایج و بحث4

 افیکاراوزان نهیایی معیارهیا فاصیل از مقایسیات زوجیی در نیرمهیای پیژوهش طبق یافتهطور که اشاره شد همان

Expert Choice11 دست آمد. با توجیه بیه نتیای  فاصیل از افتمال وقو  هر ریسک به منظور به دست آوردن نمرهبه

ارهیای طبیعیی، مقایسات زوجی که بر اساس میانگین دانش کارشناسان و خبرگان صیورت گرفتیه اسیت. در بیین معی

سالی و تغییرات اقلیم، تخلییه و دفیع اجتماعی، اقتصادی، فیکیکوشیمیایی، بیولوژیکی و فرهنگی به ترتیب پدیده خخک

زباله در تاالب، افدا  سد، آلودگی نفتی، وجود گونه غیربومی و اسیتفاده از ادوات صیید غیرمایاز در اولوییت قیرار 

 (.9دارند یجدول 
 

 وراالمیه و خورموسیالمللی شادگان، ختاالب بین کنندهتهدید ی عواملبنداولویت .9 جدول
اولویت 
بندی 
 هاریسک

وزن نهایی 
 AHPدر 

اولویت 
بندی 
 هاریسک

وزن 
نسبی در 

AHP 

 سطح چهارم
سطح 
 سوم

سطح 
 دوم

اول سطح 
 هدف()

 کاهش تراکم پوشش گیاهی 19/1 19 119/1 10

بیولوژی

 کی

ریسک

های 

زیست

 محیطی

 ارزیابی
 ریسک
 محی 
 زیستی
تاالب 

المللی بین
شادگان، 
خوراالمیه 
و خور 
 موسی

 رویه  دامچرای شدید و بی 119/1 91 113/1 91

 آفات و بیماری گیاهی و جانوری 111/1 99 119/1 91

 کاهش زادآوری آبکیان 111/1 11 113/1 11

 گونه غیر بومی 191/1 19 199/1 19
 لودگی نفتیآ 193/1 9 199/1 1

فیکیکوشی
 میایی

 پساب کخاورزی 199/1 11 193/1 11
 پساب شهری و روستایی 193/1 11 191/1 11
 پساب صنعتی 19/1 3 130/1 9
 آلودگی خاك و رسوبات 119/1 99 119/1 99
 پرغذایی و بلوم جلبکی 113/1 91 113/1 91
 روریپساب استخرهای آبکی پ 11/1 93 11/1 93
 ادوات صید غیرمااز 199/1 19 113/1 91

 آتش سوزی 119/1 93 111/1 93 فرهنگی
 گردشگری ناپایدار 111/1 91 113/1 99
 افکایش روند توسعه شهری و روستایی 199/1 1 191/1 13

 اجتماعی
 تخلیه و دفع زباله 19/1 9 191/1 0
 منطقهدسترسی آسان به  111/1 99 119/1 91
 تردد وسای  نقلیه 113/1 91 11/1 99
 افدا  سد در باالدست 199/1 9 113/1 1

 اقتصادی
9 11/1 1 199/1 

 توسعه  طرح و باالدست در آب برداشت
 آبی
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 9ادامه جدول 

اولویت 
بندی 
 هاریسک

وزن نهایی 
 AHPدر 

اولویت 
بندی 
 هاریسک

وزن 
نسبی در 

AHP 

 سطح چهارم
سطح 
 سوم

سطح 
 دوم

اول سطح 
 هدف()

 رویهصید غیرمااز و بی 139/1 9 191/1 9

 اقتصادی

ریسک

های 

زیست

 محیطی

 ارزیابی
 ریسک
 محی 
 زیستی
تاالب 

المللی بین
شادگان، 
خوراالمیه 
و خور 
 موسی

 وجود و افدا  استخرهای آبکی پروری 111/1 99 113/1 99
 ساخت و افدا  اسکله 199/1 13 193/1 1
 های موتوریها و قایقتردد لن  111/1 0 199/1 3
 رویه و غیرماازشکار بی 113/1 91 199/1 19
 افدا  صنایع و کارخاناات 19/1 10 19/1 19
 جاده سازی 191/1 19 199/1 11
 های نفتیعبور لوله 11/1 99 111/1 91
 وجود خطو  انتقال نیرو 119/1 91 111/1 91
 خاکبرداری 110/1 90 119/1 99
 برداشت بیش از فد علوفه 111/1 91 119/1 90
 پدیده خخکسالی و تغییرات اقلیم 119/1 1 131/1 9

  های طبیعیریسک
 

 گذاری غیر عادیرسوب 193/1 11 119/1 19
 فرسایش خاك 111/1 99 119/1 99

 

-ها استفاده شیده اسیت. رتبیهبندی ریسکجهت رتبه TOPSISها در این مطالعه از روش پس از شناسایی ریسک

صیورت پیذیرفت. ( C3ی پذیرندهو فساسیت محی ( C2ی ، افتمال وقو (C1ی بندی در این روش بر اساس شدت اثر

-بنیدی مییها رتبیهها براساس آنهایی که گکینهها شاخصستونها( و در ها یریسکهای این ماتریس گکینهدر ردیف

 (.  1جدول رار دارد یشوند، ق
 

 المللی شادگان، خوراالمیه و خورموسیدار تاالب بینشده وزن نرمالیزه ماتریس .4 جدول

C3 C2 C1  هاریسک 

1911111 1910319 1911199 A1 پدیده خخکسالی و تغییرات اقلیم 

1919900 1910319 1910191 A2 نفتی آلودگی 

1911111 1919119 1911199 A3 ر باال دستافدا  سد د 

1910119 1910319 1911199 A4 آبی توسعه  طرح و باالدست در آب برداشت 

1919999 1919119 1919093 A5 بومی غیر گونه 

1919900 1919119 1910191 A6 های صنعتیپساب 

1913999 1919991 1919093 A7 های شهری و روستاییپساب 

1919999 1919991 1919093 A8 زیهای کخاورپساب 
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 4ادامه جدول 

C3 C2 C1  هاریسک 

1919999 1919119 1910191 A9  هاها، شناورها و قایقتردد لن 

1919999 1919991 1913991 A10 وجود و ساخت اسکله 

1919999 1913919 1913991 A11 سازی جاده 

1913999 1913919 1913991 A12 روستایی  و شهری افکایش روند توسعه 

1919900 1919991 1913991 A13 افدا  صنایع و کارخاناات 

1919999 1919991 1911309 A14 رویه و غیر ماازصید بی 

1911991 1913919 1911309 A15 گذاری غیرعادیرسوب 

1913999 1913919 1913991 A16 خاك و رسوبات آلودگی 

1913999 1919991 1911309 A17 تراکم پوشش گیاهی کاهش 

1911991 1911939 1911309 A18 صید غیرمااز  اداوات 

1911991 1913919 1919199 A19 گردشگری ناپایدار 

1913999 1913919 1919199 A20 رویه و  غیرماازشکار بی 

1919999 1911939 1911309 A21 نفتی عبور لوله 

1913999 1913919 1911309 A22 خطو  انتقال نیرو 

1919999 1913919 1911309 A23 زباله و دفع تخلیه 

1913999 1913919 1911309 A24   نقلیه تردد وسای 

1911991 1919101 1919199 A25 آسان به منطقه دسترسی 

1911991 1913919 1911309 A26 دام رویه چرای شدید و بی 

1919199 1911939 1919199 A27 زادآوری آبکیان کاهش 

1911991 1911939 1919199 A28 پروری آبکیاستخرهای  پساب 

1913999 1911939 1911309 A29 خاکبرداری 

1919199 1919101 1919199 A30 ماهی پرورش وجود و افدا  استخرهای 

1919199 1911939 1919911 A31 علوفه برداشت بیش از فد 

1911991 1911939 1919911 A32 فرسایش خاك 

1919199 1919199 1919911 A33 بکیپدیده پرغذایی و بلوم جل 

1919199 1919101 1919911 A34 سوزی آتش 

1919199 1919199 1919911 A35 های گیاهی و جانوریآفات و بیماری 
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  J-ال مثبیت هیر سیتون و اییده J+ال مثبت و منفی مورد محاسبه قرار گرفیت یهر گکینه از ایده سپس میکان فاصله

ال مثبیت، بیا اییده (Aiی هیر ریسیک( Cl+نسیبی یدر نهایت مییکان نکدیکیی (. 3ال منفی هر ستون است( یجدول ایده

 (.9جدول ها مخخص شد یمحاسبه گردید و رتبه هر کدام از ریسک
 

 للی شادگان، خوراالمیه و خورموسیالمتاالب بین منفی و مثبت هایالایده .5 جدول

C3 C2 C1  

1911111 

1919199 

1031991 

9199191 

19911/1 

9111991 

J+ 

J- 

 

 موسی.المللی شادگان، خوراالمیه و خور بین تاالب کننده تهدید هایریسک بندیرتبه از حاصل نتایج .1 جدول
 هاریسک +Cj Dj- Dj رتبه هاریسک +Cj Dj- Dj رتبه

93 199199 1919311 1910119 A19 1 1 1911919 1 A1 

99 199909 1919119 1919911 A20 1 199111 1911330 1919111 A2 

91 199009 1911111 1919111 A21 9 191111 1911939 1911199 A3 

10 199011 1911131 1919111 A22 9 191119 1911999 1911133 A4 

19 191111 1913113 1919111 A23 9 199339 1919911 1911131 A5 

11 199011 1911131 1919111 A24 3 199919 1910009 1919999 A6 

91 191999 1911009 1911191 A25 11 193399 1919311 1913939 A7 

99 199191 1911199 1919909 A26 0 199119 1919111 1911111 A8 

90 199191 1919113 1911311 A27 9 199110 1910199 1919391 A9 

99 199911 1919999 1910093 A28 11 193319 1919911 1913191 A10 

91 199999 1919999 1919311 A29 19 193 1913930 1913930 A11 

99 191911 1911399 1911131 A30 11 191111 1913119 1919911 A12 

91 191913 1919199 1911991 A31 1 199199 1919110 1911391 A13 

91 191199 1919991 1911931 A32 19 191191 1913999 1913199 A14 

91 1 1 1911919 A33 91 199191 1911199 1919909 A15 

99 1910119 1911199 1911939 A34 13 191111 1913119 1919911 A16 

93 1 1 1911919 A35 19 191119 1913999 1919301 A17 

- - - - - 99 199099 1919911 1910109 A18 
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هیا پیذیری ریسیک، جهت تعیین درجیه مخیاطرهTOPSIS( با روش 9پس از تعیین عدد اولویت ریسک یجدول 

(، n=93هیا یتعیین گردید. در این مطالعه براساس تعداد ریسیک 9و  1های تعداد رده و طول رده بر اساس رواب  مولفه

تعییین شید و  1999/1(، 1عیدد ریسیک یو طول رده بر اساس کمترین عدد ریسک یصیفر( و بیخیترین  9تعداد رده 

بنیدی (. با توجه به نتای  این جدول و طبقیه9جدول بندی شدند یها طبقهها را در ردهریسک Cjسپس بر اساس میکان 

هیا شناسیایی ریکی در جهت کیاهش اثیرات و پیامیدهای ریسیکهای مدیریتی و برنامهتوان اولویتصورت گرفته می

زیست و عملکرد تاالب دارند، صورت پذیرد کیه که دارای تأثیرات جبران ناپذیری بر محی  هاییشده، به ویژه ریسک

کیه بیه شیود و سیپس پیخینهادات و راهکارهیایی ها پرداختیه مییدر ادامه بحث، ابتدا به تخریح و علل ایااد ریسک

طیور اسیتدالل محلی و همینزیست، خبرگان و جوامع باز و مصافبه عمیق با کارشناسان محی صورت پرسخنامه نیمه

ارائیه  فاصیل گردییده، در ایین زمینیهای مرتب  و در بازدید میدانی و پیخنهادات نگارندگان که در مرور منابع کتابخانه

 (.0جدول شده است ی
 

 خورموسی و خوراالمیه شادگان، المللیبین تاالب کنندهتهدید هایریسک پذیریمخاطره درجه .7 جدول

Cj و حدود  رده تعریف ریسک 

 اقلیم تغییرات و خخکسالی پدیده 1
 بحرانی

09999/1-1 
 توسعه آبی( در باالدست یطرح  آب برداشت 11190/1

 افدا  سد 11119/1

 نفتی آلودگی 91119/1
 غیرقابل تحمل

99999/1- 09999/1 
 صنعتی های پساب 99191/1

 هاترددلن ، شناور و قایق 91103/1

 بومی غیر گونه 93391/1

 قابل توجه
3/1- 99999/1 

 

 های کخاورزیپساب 91199/1

 افدا  صنایع و کارخاناات 91999/1

 شهری و روستایی های پساب 33990/1

 وجود و ساخت اسکله 33191/1

 سازی جاده 3/1

 رویه و غیر ماازصید بی 11911/1

 متوس 
99999/1- 3/1 

 

 روستایی و شهری افکایش روند توسعه 11111/1

 خاك و رسوبات آلودگی 11111/1

 تراکم پوشش گیاهی کاهش /11193

 زباله تخلیه و دفع 111139/1

 خطو  انتقال نیرو 901119/1

 نقلیه تردد وسای   90111/1
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 7ادامه جدول 

Cj تعریف و حدود  رده ریسک 

 نفتی عبور لوله 90099/1
 متوس 

99999/1- 3/1 

 

 گذاری بیش از فد و غیرعادیرسوب 91919/1

 رویه دامچرای شدید و بی 91919/1

 مااز غیر و رویهشکار بی 99091/1

 خاکبرداری 99999/1

 قابل تحمل

19999/1-99999/1 
 

 گردشگری ناپایدار 91999/1

 اداوات صید غیرمااز 90991/1

 پروری آبکی پساب 99111/1

 زادآوری آبکیان کاهش 91911/1

 فرسایش خاك 11999/1

 رویه علوفهبی برداشت 19131/1

 آسان به منطقه دسترسی 19999/1

 جکئی
1-19999/1 

 

 ماهی پرورش افدا  استخرهای 19111/1

 سوزی آتش 10119/1

 پدیده پرغذایی و بلوم جلبکی 1

 های گیاهی و جانوریآفات و بیماری 1

 

فیاکی از آن اسیت پدییده  TOPSISیدکننیده تیاالب بیا اسیتفاده از هیای تهدبنیدی ریسیکنتای  فاصل از رتبه

نفتیی  آبی، افدا  سد در باالدسیت و آلیودگی توسعه  طرح و باالدست در آب خخکسالی و تغییرات اقلیم، برداشت

در   آب اقلییم، برداشیت تغیییرات و خخکسیالی (. پدییده3جیدول باشند یهای اول تا چهارم میبه ترتیب در اولویت

هیای نفتیی، پسیاب ( در رده بحرانیی و آلیودگی1 -09999/1توسعه آبی(، افدا  سد با فدود رده ی الدست یطرحبا

 (.9( در رده غیرقابل تحمل برای تاالب قرار دارند یجدول 09999/1 -99999/1ها ی، شناور و قایقصنعتی و ترددلن 

 از بخخیی و شیادگان شهرسیتان اداری ودهمحید کیل بیر مخیتمل تیاالب منطقیه جمعیتی، هایبررسی به توجه با

 دو دارای ،1903 سیال سرشیماری مبنیای بر شادگان باشد. شهرستانمی آبادان و ماهخهر هایشهرستان اداری محدوده

طیور دارد بیه جمعییت نفر 190113 و خانوار 99091 که باشدمی آبادی 111 با دهستان 9 و دارخوئین و شادگان شهر

 شیادگان و هفتگیل رامهرمیک، رامخییر، بهبهیان، ملک،باغ امیدیه، آغاجاری، شهرهای شادگان کآبری فوزه کلی جمعیت

 طرییق از و تولیید شیهری فاضیالب مترمکعیب میلییون 1/19 فیدود ساالنه %93فاضالب  تبدیل ضریب با که است

ی فیکیکیی و شییمیایی آب بیا نتای  بررسی پارامترهیا (.0: 1911میرشکاری، شود یمی ها روانه تاالبمسیل و هارودخانه

المللیی شیادگان، خوراالمییه و خورموسیی، دهد که عوامل آلودگی تاالب بییناستفاده از شاخص هیلسنهوف نخان می
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-های صنایع نیخیکر و فیوالد دارای اهمییت مییهای خانگی روستاهای اطراف تاالب و پس از آن پسابورود پساب

 دفین تیاالب محدوده در زباله تن 11 الی 91 روزانه خصوص این در ( که09: 1919روزبهانی و همکاران، محمدیباشد ی

شیده  منطقیه عخیایر هایدام شدن تلف تاالب، آب آلودگی موجب تاالب آب به هازباله این شیرابه نفوذ با که گردیده

 و دوامییینیدارد  همخیوانی ملی معیارهای و ضواب  با شادگان پسماندهای دفن دهد که محلاست. مطالعات نخان می

 به دنبال اجرای پروژه افیدا  بلیوار در منطقیه-،1909ماه سال  در آبانهای شهری عالوه بر زباله (.39: 1919همکاران، 

ای از آبادان، 93 هکار مترمکعب از زبالههای نفتی منطقه گیسی از زیر خاك خارج و در تاالب شادگان دفع گردیید. از 

دیگر معضالت تاالب شادگان وجود سه وافد کخت و صنعت نیخکر شرق کارون در مااورت شیمالغربیی تیاالب 

آب شیرین میباشد و در اثر ورود این زهاب، میکان امالح موجود در تاالب به شدت افیکایش یافیت بیه طیوری کیه 

متوس  شوری از 0/0 به 11/9 دسی زیمنس بر متر، کلر و فسفات به ترتیب از 99/9 به 191 و 91/0 به 19 میلی اکیی 

واالن در لیتر، نیترات از 9/1 به 9/9 میلیگرم در لیتر افیکایش داشیت یکوچیکزاده و همکیاران، 1911: 1(. در پژوهخیی 

نتای  شبیهسازی سیستم تاالب در سالهای قبل از توسعه وافدهای نیخکر فاکی از آن است که در 99 درصد میوارد، 

تاالب در شرای  مطلوب به سر میبرد. از تیر ماه 1901 به بعد، ورود زهاب وافدهای نیخکر، اثیر منفیی خیود را بیه 

 صورت مقادیر منفی زیاد در شاخص سالمت تاالب نخان میدهد یفرامرز، 1911: 11(.

 تیاالب فوضیه و خوزسیتان اسیتان اقتصیادی هیایبخیش ترینمهم از( پتروشیمیی وابسته صنایع نفت و صنعت

 هیایچیالش اکتخیافی، فراینید عملیات و نفتی مواد و فرآورده انتقال هایلوله جمله از نفتی تأسیسات. دباشمی شادگان

 از هکتیار 911 از بییش کنیون تیا 1993 سیال اسیت. از ایااد نموده آن فاشیه و تاالب برای زیادی را محیطیزیست

بیا توجیه ایین  (.11: 1911میرشیکاری، ی است هداد دست از را خود تاالبی ماهیت که طوری به آلوده شده تاالب اراضی

فارس ارتبا  تنگاتنگی با خلیی  فیارس دارنید هیر گونیه آلیودگی در آن نییک بیر  های سوافل جنوبی خلی که تاالب

 درییایی فسیاس منطقیه عنوان به فارس خلی  آبریک فوضه در موسی باشد. خورها نیک تأثیر گذار میاکوسیستم تاالب

 11کنید، میی متصیل فیارس خلیی  بیه را خمینی امام بندر که موسی کانال خور باشد.می برخوردار یاویژه اهمیت از

 کانیال طیول در و هاسیتکیشو نفیت بیاری هیایکخیتی آمید و رفت محل خورموسی اختصاصی و عمومی اسکله

کیرد.  اشیاره هیانفیت کیش بیارگیری و تخلیه نفتی مخصوص هایاسکله به توانمی که دارند قرار متعددی تأسیسات

 هیایآالینیده از فام عظیمی ورود موجبات خورموسی، هایدر کناره و بنادر بکرگ صنعتی مراکک شک استقرار بدون

 93 هیایسیال طی مختلف فصول در شده اناام هایبرداریداشت. طی نمونهخواهد  همراه به را صنعتیو غیر صنعتی

 رو رونید شیوری و( الکتریکی هدایتی EC  جمله از آب شیمیایی و کیفیکی پارامترهای همواره محققین توس  01 تا

-بیی افیکایش نیامطلوب اثیرات از. است آلودگی آب تاالب مبین که (1900 همکیاران، و زاده سبکعلیی داشته افکایخی به

-رفیمییدد یگیرمیی گرایییتغذیه فرآیند سبب نتیاه در که باشد آب در فسفات و نیترات رفتن باال تواندمی EC رویه
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دهید کیه پارامترهیای کیفییت آب از دیید دو کیاربری ففیظ اکوسیسیتم و اسیتفاده (. نتای  نخان می31: 1911بلوچی، 

در پژوهخی دیگر نییک بییانگر ایین موضیو   آمده دست به (. نتای 1: 1903کفاشی و یاوری، باشد یتفریحی نامناسب می

-میی( ضیعیف بیه رو متوس ی متوس  محدوده در فاضر فال در تاالب مناطق اغلب در آب کیفی است که وضعیت

المللی شادگان، خوراالمیه و خورموسی از لحیا  کیفییت (. به طورکلی تاالب بین3: 1901زاده و همکاران، فسونیباشد ی

 توان به آلودگی در سطح بسیار خطرنیاك، خطیر جیدیهای این رده میگیرد. از ویژگیآب ساالنه در رده پن  قرار می

 آبخییک (. بیا توجیه بیه اینکیه، فوضیه1: 1909فعیال، های مرسوم اشاره کیرد یهای آبکی، عدم امکان استفادهبرای گونه

 و بلیوچیرفیمیییشیود محسیوب میی (%11ی تیاالب شیادگان آب تیأمین کننیده ترینمهم عنوان به جرافی رودخانه

 مقییاس در آبییاری توسیعه هیایطیرح اجیرای خاطر به رژیم آب تاالب گذشته دهه چند اما طی (19: 1911همکاران، 

 .اسیت داشیته قیرار فصیلی تغییرات و کیفیت در کمیت، عمده تغییرات معرض در رودخانه، فوزه باالدست در بکرگ

 هیایدشیت رسیانیآب و آبیاری هایپروژه و مارون مخکنی و تنظیمی انحرافی، سدهای افدا  بر مختمل فوق طرح

 سیطح در آبییاری شیبکه توسیعه بیا شیودمی زده تخمین .است شادگان آباد، اراضیطک  خلف اراضی جایکان، بهبهان،

. شیودمیی اسیتفاده محصیول تولیید برای رودخانه آبی منابع از مترمکعب میلیون 1311-1911فدود  در ساالنه فوضه

 بیه ورودی جریانیات عمیده کیاهش بیه منایر و اسیت 1991 دهه طی آب از استفاده میکان دو برابر از بیش رقم این

 بیه کخیاورزی برگختی جریانات از سال در مکعب متر میلیون 311-911 فدود کامل توسعه شرای  در. شودمی تاالب

 . همچنیین نتیای (3: 1919قنبیرزاده، یکننید میی وارد تاالب به شیمیایی آالینده زیادی مقادیر مستقیم غیر یا مستقیم طور

 درصید 9 فیدود بیه 9119 سیال در میکان این و درصد 19/1 خوب گیاهی وششپ سطح 9111 سال در دهدمی نخان

 کیاهش خیوب پوشیش سیطح مرور به 9119 سال از که فالی در است داشته ثابت روندی نیک 9119 سال تا و رسیده

 بیه سیطح ایین 9111 تیا 9111 سال از 9111 سال جک به همچنین. رسدمی درصد یک به باًیتقر 9111 سال در و یافته

توانید تحیت تیأثیر خخکسیالی و کیه ایین امیر میی (1: 1919همکیاران،  و بیاتی است یافته کاهش درصد 99/9 میکان

 تیاالب ماهییان منیابع بیه محلی خانوار 3911 از رویه از پوشش گیاهی تاالب باشد. همچنین بیشهمچنین برداشت بی

 موجیود، اطالعیات بر اساس. دارند وابستگی موسیخور در ماهی و صید میگو به خانوار 911 از متااوز و شیرین آب

. گیرددمیی صیید خورموسیی و شییرین آب تاالب از ترتیب به ماهی تن 311-911 و 3111-9311 فدود بین ساالنه

 وضیعیت این کیه فرض با گرددمی صید خورموسی از نیک میگو تن 191 فدود در فاضر ساالنه فال در این بر عالوه

فیدود  تیا را تاالب بالقوه منابع خوزستان شیالت تحقیقات مرکک. شود مقتضی ففظ نحوی به تاالب در محیطیزیست

است. استفاده از ادوات صید غیر مایاز ماننید جرییان الکتریسییته همچنیین سیم  کرده برآورد سال در ماهی تن 1311

 بیه توجیه بیا دسیتگاه ایین عمل باشد. شعا های اخیر میجهت صید یکی از معضالت مهم در تاالب شادگان در سال

. بیردمی بیین از را آبیی مارهیای ماننید هیا،آب در موجود جانداران دیگر ها،ماهی بر عالوه و است متغیر دستگاه ولتاژ
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شیوند. بعیالوه وجیود می تلیف هاآن ماهی از پس و شودمی هاماهی شدن فل  موجب برقی شوکر دستگاه از استفاده

باشد. عیالوه بیر ایین ترین عوامل کاهش میکان زادآوری و کاهش آبکیان در تاالب میاز مهمبومی تیالپیا یکی گونه غیر

 وفیشفییات ففاتیت بیرای تهدییدی است، محدود چند هر وفشفیات پناهگاه محدوده در غیرمااز شکار موارد

زارعیی،  و فیرغکالییی د شیونمیی شیکار تیاالب از پرندگان انوا  تن 11 تا  1 ساالنه موجود اطالعات طبق بر. باشدمی

1911 :01.) 

تیوان بیه از عواملی که در محدوده تاالب شادگان باعث تخریب و دخل و تصرف در این اراضی شیده اسیت میی

 -های اطراف، تغییرکاربری اراضی تاالبی به اراضی کخیاورزی، افیدا  جیاده شیادگانتوسعه شهر شادگان و روستای

-اهیواز کیه از وسی  بخیش آب -اهواز و آبادان -ره( یشهر چمران(، جاده شادگانیخمینی بندر امام  -آبادان، شادگان

 خمینیی امیام بندر یا شاهپور بندر صنعتی شهر های شیرین تاالب رد شده  و همین طور جاده دارخوین شادگان، ایااد

 مسییر در فیدا  سیداتمی، ا نیروگاه های مختلف، ایاادچمران، توسعه مکار  نیخکر و کخت و صنعت شهید یا( رهی

 شیادگان فیوالد جرافیی، صینایع روسیتای در دیگری و رامخیر شهرستان در یکی شادگان تاالب به جرافی رودخانه

، (افیدا  فیال دری شیادگان امام خمینیی، پتروشییمی بندر صنعتی شادگان، شهرك صنعتی ، شهرك(افدا  درفالی

هیای های نفتیی و افیدا  دکیله اراضی کخاورزی، عبور لولهشادگان، تغییر اراضی تاالبی ب تاالب گردشگری ایستگاه

هیای متعیدد در سیازی در بنیدر امیام و وجیود و افیدا  اسیکلهریکی در تاالب، توسعه شیهربرق فخارقوی و خاك

(. تمیام ایین سیاخت و 0-1: 1901زیست استان خوزسیتان، محدوده خور موسی اشاره کرد یاداره کل ففاتت محی 

 معنیای بیه تکه شدن زیستگاه و به اصطالح خردانگیی در زیسیتگاه شیده اسیت. خردانگییسبب تکهسازهای انسانی 

 هسیتهی اصیلی قطعیه از قطعیات فاصیله بیه شدت به دوباره تامع افتمال انقراض، از بعد و است جغرافیایی جدایی

 و جیانوری و هیگییا هیایگونیه روی معمیول طیور بیه دارد. خردانگیی بسیتگی اطراف زیستگاه کیفیت و( مرککی

 یابیدمیی کیاهش بیختر جمعیت تراکم تر،کوچک شده قطعهقطعه هایبلوك در. دارد منفی ریتأث شناختیبوم فرآیندهای

شود. به عنوان مثال این جاده از وس  تاالب یآب شیرین( رد شده است که افدا  ایین جیاده می زیاد انهدام ریسک و

که جانوران گیاهان دریازی و همچنین پرندگان ارتبا  خود را قطیع کننید. بیه باعث شده تاالب به دو لکه تقسیم شود 

وفیش معرفیی شیده اسیت؛ وجیود طوری که پرندگان تاالب فق  در محدوده لکه جنوبی که به عنوان پناهگاه فیات

-میلیی 9111 بخییرت میکان و سال در مترمیلی 933 بارندگی میکان خوزستان با استان دارند و لکه شمالی را ترك کردند.

 شیدید بسییار خخکسالی 9119 سال در آمده به دست نتای  طبق. شودمی محسوب ایران گرم مناطق جکء سال در متر

را  شیدید خخکسیالی 9113 و 9111 هیایسیال در مایدداًنداشیتیم و  خخکسیالی 9119 سال در ولی است داده رخ

 هایرودخانیه آورد خوزسیتان، مامیو  خخکسیالی سیتاد طبق گکارشات. (1: 1919همکاران،  و یجعفریتاربه کردیم 

 399 و میلییارد 9 هارودخانیه آورد اکنیون هیم امیا بیوده مترمکعیب میلیون 09 و میلیارد 19 طبیعی هایسال در استان
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 131 و میلییارد 1 بیا کیارون رودخانیه .دارد کیاهش درصید 39 طبیعیی وضعیت به نسبت که است مترمکعب میلیون

 مترمکعیب میلییون 090 و میلییارد ییک بیا دز رودخانیه درصد و 99 طبیعی هایسال به نسبت آورد عبمترمک میلیون

 بیه نسیبت کیاهش درصید 91 بیا میارون دهنید و فیوزهمی نخیان کاهش درصد 91 طبیعی هایسال به نسبت آورد

 میلییون 111 و اردمیلیی ییک از و دارد بهتیری وضیعیت اسیتان آبیی هیایفوزه دیگیر بیا مقایسه در طبیعی هایسال

 هیای اخییر اسیت. خخکسیالی شیده محقق مترمکعب میلیون 110 فاضر فال در طبیعی، هایسال در آورد مترمکعب

 اسیت شیده محلیی هایدام درصد 11 فدود کختار و مهاجرت و گیاهی جوامع  درصد 01 فدود شدن خخک سبب

 شیدت افیکایش باشید،میی مسطح و عمق کم مخکن یک شکل به تاالب شادگان که جاآن از (.11: 1911میرشکاری، ی

 کامیل شیدن خخیک بیه منار هاسال از برخی در که طوری به دارد تاالب آب سطح کاهش در توجهی قابل اثر تبخیر

 9119 ،9111 ،1111 هیایسیال طیی شادگان تاالب مسافت تغییرات میکان بررسی .شودمی تابستان هایماه در تاالب

 بیخیترین 1111 سیال در تیاالب مسیافت. اسیت هاسال این طی در تاالب مسافت درصدی 9 کاهش مبین 9111 و

رفیمیی یباشید میی سیال ایین در شدید خخکسالی پدیده وقو  دلیل به که بوده مقدار کمترین 9111 سال در و مقدار

 (.  19: 1911بلوچی و همکاران، 

ها از تکنییک (، جهت شناسایی ریسک1900ی ی( و جوزی و شفیع1919در این تحقیق همانند مطالعه جاهدمنش ی

هیا همچیون مطالعیه محیطیی و طبیعیی و زیرمعیارهیای آنهای زیسیتدهی به ریسکدلفی استفاده شد و جهت وزن

( از روش فراینید 1919(، رفیمیی بلیوچی و ملیک محمیدی ی1900(، جوزی و شفیعی ی1919مکوندی و همکاران ی

، بیرخالف مطالعیه مکونیدی و TOPSIS ها با اسیتفاده از روشبندی ریسکرتبه( و برای AHPتحلیل سلسله مراتبی ی

( و 1919بندی استفاده کردند؛ در این مطالعه همانند مطالعیه جاهیدمنش یشاخص برای رتبه 1(، که از 1919همکاران ی

ورد شاخص یشدت اثیر، افتمیال وقیو  و فساسییت محیی  پذیرنیده( می 9(، 1919محمدی یبلوچی و ملکرفیمی

های تیاالبی در معیرض دهد که همانند پژوهش فاضر اکوسیستمطور کلی نتای  نخان میقرار گرفت. به وتحلیلتاکیه

عوامل تهدیدکننده بسیاری قرار دارند که سبب برهم زدن تعادل اکولوژیکی و سیمای طبیعی تاالب شیده و موجودییت 

 کند. تاالب را از نظر فون و فلور با خطر نابودی مواجه می
 

المللی شادگان، خوراالمیه و تاالب بینجهت حذف یا کاهش فشارها و تهدیدات اقدامات مدیریتی  .8جدول

 خورموسی
 اقدامات مدیریتی انواع ریسک

آلودگی آب، خاك و 

رسوبات و کاهش 
 هاکیفیت آن

 های صنعتی، شهری  و روستایی قبل از تخلیه.تصفیه پساب
 ها و اعمال استانداردهای کیفیت آب.فیت آب تاالبنظارت و پایش مداوم بر کی

 های صنعتی موجود در سطح فوزه آبریک.تدوین برنامه و هماهنگی برای مدیریت آالینده
 فذف استفاده از سموم و تروی  فناوری مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات.
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 8ادامه جدول 

 اقدامات مدیریتی انواع ریسک

آلودگی آب، خاك 

و  و رسوبات

-کاهش کیفیت آن

 ها

 های کخاورزیکنترل زمان و مقدار استفاده از نهاده

 تدوین برنامه مدیریتی برای مصرف مواد شیمیایی کخاورزی در باال دست.

 روستایی و صنعتی. –شهری  یهازبالهتعبیه مکان مناسب با رعایت فاصله مناسب جهت دفن بهداشتی 

 کامات قانونی و  ایااد اشتغال برای افراد بومی.جلوگیری از قاچاق سوخت با ضواب  و ال

 بررسی ترفیت برد منطقه جهت  تردد و فمل و نقل دریایی

 ها و شناورهاتعیین مکان مناسب جهت اسکراب و شستخو و تعمیر لن 

 ها و شناورهاعدم تخلیه آب توازن کختی

 نفتی ایااد شده. یهایآلودگهای جدید جهت پیخگیری و کنترل استفاده از ادوات و فناوری

 زیست.توسعه روستاهای سازگار با محی 

 های صنعتی و انسانی مااور مناطق تاالبی.تدوین استانداردهای جدید برای خروجی فاضالب

پذیری کمتر در دراز زیستی خیلی زیاد و انتقال این صنایع به مناطقی با آسیبشناسایی صنایع با آلودگی محی 

 مدت

 تاالب. آلودگی کاهش راستای نیکارها در ففظ و پاالیی اهگی از استفاده

تصرف و تغییر 

 کاربری

 ای برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی.تدوین دستورالعمل الکام آور منطقه

 گذاری و تعیین فریم تاالب.ها از طریق عالمتجلوگیری و یا به فداقل رساندن اختالل در محدوده تاالب

 ای اطراف تاالب. های توسعهزمین برای به فداقل رساندن اثرات زیست محیطی فالیتاناام آمایش سر

 با بنادر و هااسکله مانند سافل کنار در عمرانی هایطرح و هافعالیت ایااد برای ریکیبرنامه و مدیریت

  محیطی. زیست استانداردهای

تغییر در رژیم 

 هیدرولوژیکی

ایدار سازی شرای  زیستی تاالب و تخصیص فداقل فقابه مورد نیاز برای تعیین فام آب مورد نیاز برای پ

 تاالب.

های غیر مااز در فوضه باال دست و مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح فوزه شناسایی و کنترل برداشت

 آبریک.

 کخت محصوالتی زراعی با نیاز آبی کم در باالدست فوزه آبریک رودخانه.

برداری بی بهره

ز منابع رویه ا

 تاالبی

 تعیین ترفیت چرای دام و برداشت علوفه و نی 

 بندی مناطق مناسب و مااز برای چرای دام و برداشت علوفه و آموزش صحیح برداشت نافیه

 نظارت بر عدم استفاده از ادوات غیر مااز صید همچون جریان الکتریسیته و  سم 

 نوعه.نظارت بر میکان صید و جلوگیری از صید در فصول مم

 های صید و بیمه صیادان.  ایااد تعاونی

های صیادی و تقویت یگان ففاتت منابع شیالت جهت مفابله با صید اشتغال و واگذاری بیختر امور به تعاونی

 غیر مااز

ی هامخاطره

 طبیعی

 طرافی شبکه پایش خخکسالی در سطح فوزه آبریک.

 محیطی تاالب.محاسبه و تخصیص فقابه زیست

گذاری غیر عادی  هایی که در محدوده و باال دست تاالب سبب افکایش فرسایش و رسوبی از فعالیتجلوگیر

 شود.می
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 گیری. نتیجه5

گییری چنید معییاره هیای تصیمیمبا استفاده از روش وتحلیلتاکیهطور کلی نتای  تحقیق فاکی از آن است که به 

هیای نیوین در روش کارگیریبیهبنیابراین ؛ دهیدقبولی را ارائیه مییمحیطی نتای  قابل ارزیابی ریسک زیست منظوربه

ها و بیه تبیع آن از خسیارات ای از شدت بروز ریسکتواند تا فدود قابل مالفظهمی محیطیارزیابی مخاطرات زیست

هیا االبمحیطی، به وییژه تیزیست بکاهد و در راستای مدیریت صحیح و بهینه منابع زیستهای وارده بر محی و زیان

هیای اییران را، فقیر اقتصیادی، ضیعف توان ریخه مخکالت تاالببه طورکلی مینیل به توسعه پایدار فرکت کند.   و

زیسیتی و خیدمات و کارکردهیای علمی و فرهنگی و طمع ورزی دانست و محصول نهایی آن نه تنها تضیعیف تنیو 

 رهنگی بوده است. های اقتصادی، اجتماعی و فهای کخور، بلکه نابسامانیتاالب

(، 1911های تاالبی صورت گرفتیه از جملیه سیبکقبایی و همکیاران یمطالعات بسیاری که بر روی اکوسیستمنتای  

( و 1919محمیدی یبلیوچی و ملیک(، رفیمی1919کار ی(، اسفنده و دانه1911(، پورخباز و همکاران ی1911مکرونی ی

همانند پژوهش فاضر عوامل بسییاری منیاطق تیاالبی را میورد است بیانگر این موضو  (، 1911مکوندی و همکاران ی

 اقلییم، برداشیت تغیییرات و خخکسالی دهد که پدیدهمیدهند. نتای  به دست آمده در این تحقیق نخان تهدید قرار می

ورود  ،قیایق و شیناور صینعتی، تیرددلن ،  هایپساب نفتی، سد، آلودگی ، افدا (آبی توسعه طرحی باالدست در  آب

 و روسیتایی، وجیود و شیهری هیایکارخاناات، پسیاب و صنایع کخاورزی، افدا  هایغیربومی ماهی، پساب گونه

کیه بیا باشیند آمیکترین عوامل تأثیرگذار بر تاالب مییسازی در محدوده تاالب به ترتیب مخاطرهاسکله و جاده ساخت

 توانیدمیی کنیونی شیرای  رونید ادامیه و خورموسیی شیادگان، خوراالمییه توجه به سیر تحوالت ناخوشایند تیاالب

 .کند مواجه ناپذیریجبران خطر با را هتاالب مورد مطالع یکپارچگی و موجودیت

فراینید  بتوانید کیه ریسک ارزیابی و تاالب علم سازییکپارچه منظوربه رویکرد توان گفت که بهتریندر نهایت می

 اکوسیسیتمی میدیریت .اسیت اکوسیسیتم بیر مدیریت مبتنی بخخد، بهبود تاالبی هایاکوسیستم در را ریسک ارزیابی

طیور کلیی مناطق تاالبی قابل اجراست. بیه عمده تهدیدهای کاهش منظوربه برنامه مدیریتی یک تدوین طریق از تاالب

 از گییریبهیره در توسیعه فرآینید های سافلی دریایی، شیامل: سیاماندهیخصوص تاالبمناطق سافلی و به مدیریت

 طبیعیی هیایسیسیتم از یکیی درییایی-سیافلی نوافی دیگر، به عبارت؛ است ایرشته میان ریکیبرنامه طریق از منابع

 بیه طیور کلیی میدیریت. هسیتند پایدار به توسعه دستیابی برای مدیریتی نوین هایشیوه اتخاذ نیازمند بسیار که هستند

 جامعیه و دولیت، سیه رکین بیین منطقیی و معقیول توازنی یاادا جهت در پویا فرآیندی توانرا می سوافل یکپارچه

 دریایی دانست. -سافلی مناطق در پایدار توسعه به رسیدن برای فرهنگ
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 ص.199تان، خوزس تحقیقات و علوم وافد

گییری بنیدی ریسیک پیروژه بیا اسیتفاده از فراینید تصیمیمرتبیه .1909؛ فر، آ.، لنگرودی،  عاملی، م. ح.، رضاییجبل

 .091-099(، صص 9ی11چندشاخصه، نخریه دانخکده فنی، 

میین ارزیابی تأثیرات خخکسالی بر پوشش گیاهی تیاالب شیادگان، نه .1919؛ جعفری، س.، بیات، ر.، قرمکچخمه، ب

 آبان ماه. 1و  0همایش ملی علوم و مهندسی آبخیکداری ایران، دانخگاه یکد، 

نامه کارشناسیی المللی سوافل جنوبی ایران. پایانهای بینمحیطی تاالبارزیابی ریسک زیست .1911؛ آذر، سجعفری

 ص. 199االنبیاء بهبهان. زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین. دانخگاه صنعتی خاتمارشد محی 

شیده فلیه بوشیهر بیا اسیتفاده از زیستی منطقه ففاتتهای محی ریسک وتحلیلتاکیه .1900؛ جوزی،  .، شفیعی، م

-99. شیماره سیوم، صیص 1های ماله علوم و فنون دریایی، دوره (، پژوهشAHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی ی

91. 
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 شیهید فرارتیی نیروگیاه گیاز وافید محیطییزیست هایریسک ارزیابی .1911؛ خوزانی، نشمس و ،.  سید جوزی،

(. پنامیین EFMEAی زیسیتمحی تاکیه و تحلیل فالت شکسیت و اثیرات آن بر روش به اهواز زرگان مدف 

 اردیبهخت ماه. 11ها، اهواز. محیطی ایران و راهکارهای بهبودآنهای زیستهمایش ملی بحران

بررسی کیفیت آب تیاالب شیادگان بیا اسیتفاده از  .1901؛ بهبهانی، مزاده، ه.، صادقی، ل.، جامعی، ن.، محمدیفسونی

 اسفند ماه. 19و  11، همایش ملی آب پاك، تهران، WQIشاخص 

 هیایمحیی  در شیهری پسیماندهای دفین مکیان ارزشیابی .1919؛ نژاد، ن.، منوری، م.، شریعت، مدوامی، ا. ح.، محرم

 .39-99صص  ،11 شماره شخم، سال تاالب، وژیشادگان، اکوبیول شهر: موردی مطالعه -تاالبی

محیطی با استفاده از سناش از دور و بررسی تغییرات زیست .1911؛ محمدی، بملک کار، ا.، زر  بلوچی، ل.،رفیمی

در علوم منابع  GISالمللی شادگان(، ماله کاربرد سناش از دور و شاخص کیفیت آب یمطالعه موردی: تاالب بین

 .19-33، صص 1، شماره طبیعی، سال سوم

اسیاس المللیی شیادگان بیر زیستی تیاالب بیینهای محی ارزیابی ریسک .1919؛ محمدی، ببلوچی، ل.، ملکرفیمی

 .119 -111، صص 1شماره شناسی، سال سی و نهم، های عملکرد اکولوژیکی، محی شاخص

ای، نخریه هنرهای زیبیا، شیماره کی شهری و منطقهریکاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه .1901؛ زبردست، ا

 .19-91صص ، 11

 اساس پارامترهای بر شادگان تاالب آب کیفیت بررسی .1900؛ مغینمی، س ساز، ن.، رفیمخلفه نیل ،.س زاده،سبکعلی

 ص. 10اهواز،  کخور، پروری جنوبآبکی شیمیایی، پژوهخکده و فیکیکی

-ای فخارها و تهدیدات تیاالبآنالیک مقایسه .1911؛ ی، ب.، خراسانی، ن. ا.، کرمی، مسبکقبایی، غ.ر.، منوری، م.، ریاض

های استان خوزستان(. اکوبیولیوژی یمطالعه موردی: تاالب RAPPAMشناسی های گرمسیری با استفاده از روش

 .33-90(: 9ی 1تاالب. 

هیا و ها و راهکارها، کنفرانس مدیریت چیالششها، چالمدیریت تاالب .1919؛ رش، م.، بخیری، م.، فقیقی، فعبداله

 .دی ماه 3راهکارها،. شیراز. 

 مطالعهی خوزستان استان هایتاالب شناختیبوم هایویژگی و محیطیزیست هایارزش .1911؛ ح زارعی، ن.، فر،غکالی

 هیایتیاالب پاییدار توسیعه و زایییبیابیان با مقابله ملی همایش سومین مقاالت ماموعه ،(شادگان تاالب: موردی

 .00-19 صص اراك، ایران، کویری

ای محیطی تاالب شادگان، همایش منطقیهبررسی و ارزیابی چگونگی تأثیرات برآورد نیاز آب زیست .1911؛ فرامرز، م

 اردیبهخت ماه. 19مهندسی عمران و بحران آب و انرژی، دانخگاه آزاد اسالمی وافد مخکین شهر، 

منابع آالینده و کیفیت آب تاالب شادگان براساس نظام شاخص کیفیت آب، اولین همایش ملی  بررسی .1909؛ فعال، ز

 اسفندماه. 13و 11های ایران، دانخگاه آزاد اسالمی وافد اهواز. تاالب

 از ففاتیت ملیی همیایش شیادگان، اولیین تیاالب پذیریفساسیت بندیطبقه و هاپتانسیل بررسی .1919؛ قنبرزاده، ل

 فروردین ماه. 91آبی، همدان،  هایاکوسیستم و هاتاالب
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 همیایش اولینها، ها، یک ابکار مناسب جهت مدیریت تاالبگذاری اقتصادی تاالبارزش .1909؛ اورگانی، فکریمی

 10و  19، فوزه معاونت پژوهخی دانخیگاه آزاد اسیالمی وافید بوشیهر، ایران داخلی آبی هایاکوسیستم ایمنطقه

 آذرماه.

های سومین همایش ملی بحران شادگان، تاالب بر آب آلودگی از ناشی خسارت برآورد .1903؛ م یاوری، س.، ،کفاشی

 دی ماه. 9، اهواز، محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنهازیست

 نیخکر مکار  هایآبزه تأثیر بررسی  .1911؛ پور،  .، شهبازی،  .، شایان، مفسینی، س.، یکدیزاده، ا.، شریفیکوچک

شادگان، اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کخاورزی پایدار،  تاالب گیاهی پوشش بیوماس و آب کیفیت بر

 خرداد ماه. 9و  3دانخگاه پیام نور خوزستان، 

، 9شیماره شیهر، معییاره، نخیریه آرمیانگیری چندهای تصمیمشناسی مدلروش .1900؛ محمدمرادی، ا.، اخترکاوان، م

 .119-193صص 

 یلسنهوفهارزیابی زیستی تاالب شادگان با استفاده از شاخص  .1919؛  .، جعفرآقایی، ح روزبهانی، م.، راس ،محمدی

 .93-09صص  ،19 شماره پنام، سال تاالب، (، اکوبیولوژیHFBIی

. GISآشکارسازی روند تغییرات کاربری اراضی تاالب هورالعظیم با استفاده از سناش از دور و  .1911؛ مکرونی، س

 ص. 111االنبیاء بهبهان. زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین. دانخگاه صنعتی خاتمی ارشد محی نامه کارشناسپایان

 TOPSIS هیایروش از استفاده با هاتاالب زیستیمحی  ریسک ارزیابی (،1911؛ ز انوشه، ،.س آستانی، ،.ر مکوندی،

-11. 19 شیماره سوم، سال االب،ت اکوبیولوژی ،(همدان استان در سوشیرین تاالب: موردی مطالعهی  EFMEA و

93.         

و  SAWهیای  ها با استفاده از روشزیستی تاالبارزیابی ریسک محی  .1919؛ مکوندی، ر.، آستانی، س.، چراغی، م

EFMEA 91-91صص ، 19تاالب، سال پنام، شماره  المللی انکلی(، اکوبیولوژییمطالعه موردی: تاالب بین. 

ای مطالعیات کیاربردی در شییالت و های آن، همایش منطقهکوسیستم تاالب شادگان و آلودگیا .1911؛ میرشکاری، م

 اردیبهخت ماه. 91زیست، دانخگاه آزاد اسالمی کرمانخاه، محی 
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