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 چکیده

حفزظ و  هستند و لززو  اکوسیستم خدمات و زیستی تنوع حفظ ابزار ترینمهم از یکی شدهحفاظت مناطق

 منظور حفاظت شود. بدینمی محسوب پایدار ۀتوسع هايضرورت ازجمله ها،آن منابع از بهینه برداريبهره

 شزودد،می محسوب کشوري هر طبیعی ملی هايسرمایه از که شده حفاظتمناطق  تغییرات دائمی پایش و

پزار   ضزروري اسزت. مخرب عوامل رودد ادامه از گیريو پیش مناسب هاي مدیریتیشیوه اتخاذ هدف با

تزرین ارزشزمندترین و اسزتراتکی  یکزی ازر هکتا 11023با مساحتی معادل  دز شده حفاظتملی و منطقه 

حاضر با  پکوهش .که در استان خوزستان واقع شده است باشدمناطق چهارگاده تحت حفاظت در کشور می

صورت  دزحفاظت شده و پار  ملی تهدید کننده منطقه محیط زیستی  مخاطراتهدف شناسایی و تحلیل 

 16 اده از تکنیز  دلفزی،و استف ، گزارش وضع موجوددیبازدید میدا بر اساسدر این پکوهش  گرفته است.

اجتمزاعی و -بیولزوییکی و اقتازادي )فیزیکوشزیمیایی، محیط زیستیریس  در قالب دو محیط طبیعی و 

بزر اسزاس سزه  TOPSISبندي مخاطرات شناسزایی شزده از روش جهت رتبه شناسایی شددد. فرهنگی(

آمده دشزان داد کزه  به دستدتایج دده( استفاده شد. شاخص )شدت، احتمال وقوع و حساسیت محیط پذیر

ي عمزدي سوزآتش ن ریس  منطقه و ریس بالاتری 616622/0با ضریب دزدیکی  مجاز ریشکار غ مخاطره

بنزدي پس از سطح را به خود اختااص داددد.ترین اولویت کم 260162/0با ضریب دزدیکی  و غیرعمدي

 دردهایزت موجود در منطقه در سطح قابل توجه بوده است. مخاطراتترین مخاطرات مشخص شد که بیش
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 قدمهم -8

بزراي  مزثررطبیعی داردد و ابزاري هاي مناطق حفاظت شده دقش اساسی در حفاظت از اکوسیستمهاي ملی و پار 

توادنزد بزه حفاظزت از هاي ادسادی هستند. این منزاطق مزیهاي در حال ادقراض و تهدیدات داشی از فعالیتحفظ گوده

چنزدین دهزه  (.Orozco et al., 2016) ها کم  کننزدمحیطی در مقابل آشفتگیتنوع زیستی با حفظ فرایندهاي زیست

-اددرکاران حفاظت بزراي حفزظ تنزوعگیرددگان و دستتوسط تامیمهاي ملی و پار است که مناطق حفاظت شده 

جنبزه حفزاظتی  صزرفاً این مناطقاهمیت روز افزون  (.Jose- Miranda et al., 2015ادد )زیستی مورد توجه قرار گرفته

یکزی از اجززاي مهزم  ست. در حال حاضر مناطق حفاظت شزده بزه عنزوانست، بلکه اررات آن بر ادسان دیز هها دیآن

هزا به این دلیل که آن ؛اي باید مورد ارزیابی قرار بگیرددصورت دورهو به (Echeverria et al., 2008) ادداز هستندچشم

دقزش اصزلی  (.Pfaff et al., 2009) کننزدیمزکنند و منافع زیادي را براي جوامع فزراهم طبیعی را حفظ می يهاارزش

از طبیعت است. حفاظزت از طبیعزت بزه معنزاي جلزوگیري از تخریزب و ازبزین رفزتن فاظت ح شده مناطق حفاظت

. (Pressey et al., 2015) شزودزیسزت طبیعزی معنزا مزیهزاي محزیطهاي مختلف ارزشها و جنبهها، گودهاکوسیستم

پرتنزوع بزوده  چنان پردامنزه وها دیز همشده در مقایسه با سابقه تخریب مرتع و جنگلوضعیت تخریب مناطق حفاظت

هزاي اکتشزاف و تخریب همچزون طزر عوامل ن و شمار فراوادی ادلیل عد  توجه و شناخت کافی مرد  و مسئوله و ب

غییزر کزاربري هزاي شزهري و روسزتایی، تسازي، ادتقال برق، دفت و گاز، توسزعههاي جادهبرداري از معادن، پرویهبهره

)ملز  تکزراري و لاینحزل تبزدیل شزده اسزت يامسئلهتدبیر به کمکاري داري و حتی جنگلهاي جنگل، طر اراضی

شده در ابعاد گوداگون آموزشی، پکوهشی، تفزر  و با توجه به اهمیت و دقش مناطق حفاظت. (2371حسینی و دشتی، 

 منزاطق هزا،پزار  مزدیران (.2370توریسم مطالعات پکوهشی در این مناطق بسیار ضروري است )باقري و همکزاران،

 تازمیم آن، علزل و موجزود از وضزع دقیزق اطلزاع با است لاز  که مواجهند هاتامیم از بسیاري با دامنه شده ظتحفا

 بزر تأریرشزان هزا،آن چگزودگی در  هزدف بزا شده حفاظت مناطق در تغییرات مخاطرات کنند. پایش اتخاذ را صحیح

 در مخزاطرات اسزت. ارزیزابی مهزم مدت بسزیارادیطول در هاآن از حفاظت براي و احیا و بازسازي هايطبیعت، فرایند

؛ Wang, et al., 2009کنزد )کم  مزی دیاز مورد تامیمات اتخاذ در را مدیران مناطقی، اکولوییکی چنین شرایط و منابع

Jones, et al., 2009.) محیطزی داشزی از هاسزت کزه خطزرات زیسزتکزی از روشی 1محیطزیارزیابی ریس  زیست

و بلایاي طبیعی و سطح مناسبی از اقدامات مدیریتی متناسب بزا ریسز  بزراي کزاهش خطزرات و  هاي ادسادیفعالیت

. (2376آذر و همکزاران، دهد )جعفزريها تا رسیدن به سطح قابل قبولی از ریس  را مورد ارزیابی قرار میپیامدهاي آن

زیسزت و ر مطالعزات مزدیریت محزیطمحیطی یکی از ابزارهاي مهزم دهاي ارزیابی ریس  زیستلذا استفاده از روش

(. 2361قربزان، زیستی براي حاول به توسزعه پایزدار اسزت )جزانرسان محیطشناسایی و کاهش عوامل بالقوه آسیب

                                                           
1 Environmental Risk Assessment (ERA) 
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گیزرد. گیري چند معیاره جهت ارزیابی ریس  در بسیاري از مطالعات مورد استفاده قزرار مزیهاي تامیمامروزه روش

هزا بزه دهزد کزه ایزن روشهاي تامیم گیري چند معیاره در ارزیابی ریس  دشزان مزیبررسی سابقه استفاده از روش

 و مکودزدي) هاي دیگر براي ارزیابی ریسز  در مزوارد مختلزف مزورد اسزتفاده قزرار گرفتزه اسزتتنهایی یا با روش

اعتمزادي جهزت گیري چند معیاره با استفاده از دظزر خبرگزان متعزدد ابززار قابزل هاي تامیمروش (.2371 همکاران،

گیزري تزرین تکنیز  تازمیم(، کزه یکزی از معزروف2366باشد )مرادي و اخترکاوان، بندي ریس  میارزیابی و رتبه

و  جبرادزی دزوع از هزاي ریاضزی کزهیکزی از روش TOPSISروش  .اسزت TOPSIS1( روش MCDM2چندمعیاره )

 مسزائل حزل در بالزایی خزود، توادزایی ضزعف و قزوت در دقزا  پوشادی معیارهزادلیل همبه سازشی است و زیرگروه

 بزا منطبق کاملاً آن از حاصل دتایج و سرعت مناسب بوده و سادگی روش هاي اینویکگی از چنیندارد؛ هم ايچندگزینه

را  صزراحت و دقزت عزد  به موادع مربو  از پذیر بسیاريرویکردي ادعطاف ۀارائ روش با این تجربی است. هايروش

رویکردي است براي مواجهزه بزا  TOPSIS (.Hsu et al., 2010؛ 2371منوچهري و شیعه، ) دهدمی قرار پوشش تحت

-هاي مورد دظزر مزیگزینه ۀبندي میان چندین گزینه که به مقایسمربو  به اتخاذ تامیمات اولویت ۀهاي پیچیدسیستم

 متنزوعی ت خشکی و آبی مطالعزاتدر زمینه اهمیت مناطق تحت حفاظ (.2373اخلاق و همکاران، پردازد است )مل 

 بزه ارزیزابی ارزیزابی تزوانیمزها در زمینه ارزیابی ریس  و شناسایی مخاطرات آن صورت پذیرفته است. ازجمله آن

(، بررسزی 2371حسزینی و دشزتی، )مل  TOPSISروش  از استفاده با ددا شدهمنطقه حفاظت محیطیزیست مخاطرات

ن چهار  و پنجم تالاب هورالعظیم به منظور توسزعه میزدان دفتزی آزادگزان محیطی خش  شدن مخازمخاطرات زیست

المللزی محیطزی تالزاب بزینهاي زیستریس  تحلیلو  ارزیابی(، 2376روش تاپسیس )سعیدي و دشتی،  با استفاده از

رربخشزی (، ارزیزابی ا2376 آذر و همکزاران،)جعفزري گیزري چنزد معیزارههاي تامیمخورخوران با استفاده از روش

-( و ارربخشی مدیریت در پنج منطقزه حفاظزتQuan et al., 2011) METT3مدیریت ذخایر طبیعی در چین با روش 

( و ارربخشی مدیریت و شناسایی عوامل تهدیزد و فشزاردر Lu et al., 2012) RAPPAM4شده در تایوان با استفاده از 

( اشاره دمود. منطقزه دز بزا Garces et al., 2015فیلیپین ) سه منطقه حفاظت شده دریایی در جزایر کالامیادس در کشور

دارا بودن دو طبقه حفاظتی پار  ملی و منطقه حفاظت شده و از سوي دیگر زیست گودزه اسزتراتکی  و دزادر گزوزن 

محیطزی ایزن منطقزه زرد ایرادی و وجود منبع آبی رودخاده دز در این منطقه، موجب شد که شناسایی مخاطرات زیست

 مخزاطرات در ارزیزابی TOPSISگیزري چنزدمعیاره دظر گرفته شود. هدف کلی این پکوهش کاربرد روش تازمیمدر 

 منطقزه و ملزی پزار  مخزاطرات تزرینباشد و در این راستا مهممی دز شده منطقه حفاظت و ملیپار  محیطیزیست

 العه قرار گرفت.دز از لحاظ شدت، احتمال وقوع و حساسیت محیط پذیردده مورد مط شده حفاظت

                                                           
1 Multiple Criteria Decision Making 

2 The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 

3 Management Effectiveness Tracking Tool 

4 Rapid Assessment and Prioritization of Protect Area Management 
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 منطقه مورد مطالعه -2

و  11هکتار )مجموع پار  ملی و منطقه حفاظت شده( در موقعیزت جغرافیزایی  11023منطقه دز با وسعت حدود 

دز شزامل ادزواع  قزرار گرفتزه اسزت. درجه عزرض شزمالی 31و  21تا  32و  34درجه طول شرقی و  46و  46تا  46

 هزاجنگل. ایزن ردیزگیمزآغزوش  را دری دز دائمزگرمسیري است که رودخاده مهیو دي گرمسیري هااز جنگلخاصی 

 و لبنزاني جنوبی سلسله جبال زاگرس روئیده و تا کشورهاي عزراق، سزوریه هادر جلگهیی است که هاجنگلبازمادده 

اتی اداري این منطقه در استان خوزسزتان واقزع شزده اسزت. عرصزه مطالعز_طبق تقسیمات سیاسی کشیده شده است.

شرق شهر دزفزول آغزاز شزده و در محزل بنزد قیزر زاده اسحاق در جنوبمذکور از حوالی روستاهاي سردارآباد و اما 

تزرین از مهزم (.2374 یابد. )اداره کل حفاظت محیط زیست خوزسزتان،)محل اتاال رودخاده دز به شطیط( خاتمه می

و ، گزر،، شزغال گزوزن، کفتزار ،، روباه، راسوهاخارپشتادواع گوزن زرد ایرادی، توان میمنطقه و پرددگان پستادداران 

(. 2367)دبزوي و همکزاران،  را دزا  بزرد و فاختزه همچون درا ، کبوتر جنگلی، لیکو تالزابی، لیکزو معمزولیی پرددگاد

 است. شده داده دشان 2 شکل در مطالعاتی عرصه موقعیت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ان و کشورموقعیت جغرافیایی منطقه در است -8شکل 

 هامواد و روش -9

محیطزی منطقزه حفاظزت شزده دز بزر بندي مخاطرات زیستدظر به این که هدف اصلی از ادجا  این پکوهش رتبه

توان گفت پزکوهش حاضزر از دظزر هزدف در حیطزه تحقیقزات کزاربردي است، بنابراین می TOPSISاساس تکنی  
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هزاي میزدادی دظیزر اي و دیزز روشهزاي مطالعزه کتابخادزهعه از روشچنین با توجه به این که در این مطالباشد، هممی

توان گفت که پکوهش حاضر براساس ماهیت و روش، ی  پکوهش توصزیفی از دزوع پرسشنامه استفاده شده است، می

 دهد.( الگوریتم اجرایی پکوهش را دشان می1پیمایشی است. تاویر )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (8931پژوهش )نگارنده،  الگوریتم اجرایی -2 تصویر

 

در این پکوهش در مرحله شناسایی مخاطرات ابتدا با توجه به بازدیدهاي میزدادی، مازاحبه بزا کارشناسزان محزیط 

چنین گزارشات موجود، مخاطرات موجزود در منطقزه در قالزب دو بخزش بادان حاضر در منطقه و همزیست و محیط

اجتمزاعی و فرهنگزی( شناسزایی گردیزد. در  –یولوییکی و اقتاادي زیستی )فیزیکی، ببخش حوادث طبیعی و محیط

عضزو بزراي  6-21هوگارت معتقد اسزت  مرحله بعدي جهت شناسایی دهایی مخاطرات از روش دلفی استفاده گردید.

تزا  1هاي گوداگون اسزتفاده شزود بزین آل است و به زعم کلیتون اگر از ترکیبی از خبرگان با تخاصتکنی  دلفی ایده

دفزر اسزتفاده شزد کزه در ایزن  10که در این مطالعه از گروهی متشکل از (، Somerville, 2008) عضو کافی است 20

اي شامل معیارهزاي مزورد دظزر ارسزال و از اعضزاء طور جداگاده پرسشنامهتکنی  دخست به هری  از اعضاء گروه به

 مصاحبه با کارشناسان، متخصصان محیط زیست و بومیان مطالعات میدانی و بازدید از منطقه

 منطقه

 آوری اطلاعات پایهجمع

 

 بررسی محیط بیولوژیکی
_  های محیط فیزیکیبررسی ویژگی

 یشمیمای

 -های محیط اقتصادیبررسی ویژگی

 اجتماعی و فرهنگی

 

ادبیات تحقیق،  بر اساس دز  شدهحفاظتمنطقه پارک ملی و ی هاو شاخص مخاطراتین ترمهمتعیین 

 ها توسط خبرگاننامه دلفی و امتیازدهی به ریسکتهیه و تنظیم پرسش

و حساسیت ک، احتمال وقوع بر اساس سه شاخص شدت ریس مخاطرات محیط زیستیبندی الویت

 TOPSISبا استعانت از روش  محیط پذیرنده
 

 

 مخاطرات محیط زیستیبحث و نتیجه گیری و ارائه راهکارهای کاهش 
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آوري شزده و معیارهزایی ها جمزعمرحله بعد پرسشنامه اي اختااص دهند دردمره 1تا  2تا به هر معیار از  شدخواسته 

هزاي از روشمخزاطرات بنزدي رتبهارزیابی و سپس براي . شدددد، حذف نباش 3ها کمتر از که میادگین دمره دظرات آن

 و چندهدفزه دسزته دو بزه چنزدمعیاره، گیزريتازمیم هزايطزورکلی روشگیري چند معیاره اسزتفاده شزد. بزهتامیم

 بزین در مبادلزهگیزري چندشاخازه هزاي تازمیمدر روش (.2361زاده، )آذر و رجزب شزوددمزی قسیمت چندشاخاه

 شزوددمزی تقسزیم هماهنز  و سازشزی امتیزازدهی، و گذاريدمره گروه سه جبرادی به هايمدل است. مجاز هاشاخص

محیطزی هزاي زیسزتیسز ر بنزدياولویزت شده براي ادتخاب هايشاخص بین کهاین به توجه با(. 2361)اصغرپور، 

 گزروه زیزر ( ازTOPSISآل )ایده به حالت دزدیکی روش دارد؛ وجود مبادله امکان منطقه حفاظت شده و پار  ملی دز

در ایزن روش (. 2372)مکودزدي و همکزاران، هاسزت گزینه بنديدر رتبه ترین دقصشد که داراي کم ادتخاب سازشی

هزاي شزدت ریسز ، احتمزال گیرد. در این مطالعزه شزاخصیابی قرار میشاخص، مورد ارز nي گزینه بوسیله mدیز 

دردظر گرفته شزددد. اسزاس ایزن تکنیز ، بزراین مفهزو  اسزتوار اسزت کزه  حساسیت محیط پذیرددهوقوع ریس  و 

حزل اهترین فاصزله را بزا رآل مثبت )بهترین حالت ممکن( و بیشحل ایدهترین فاصله را با راهي ادتخابی، باید کمگزینه

 آل منفی )بدترین حالت ممکن( داشته باشد.ایده

 حل مسئله با این روش، مستلز  طی شش گا  زیر است:

سزازي تزور  اسزتفاده مقیزاسسزازي، از بزیمقیاس(: براي بیNسازي ماتریس تامیم )مقیاس. کمی کردن و بی2

 شود.می
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 :آل منفیحل آیدهآل مثبت و راه. تعیین راه حل ایده3
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اي که دزدیکی دسزبی آن گزینه(. 2371حسینی و دشتی، )مل  (CLها براساس دزدیکی دسبی )بندي گزینه. رتبه6

، سطو  ریسز  بزا اسزتفاده از TOPSISدامه پس از تعیین عدد اولویت ریس  با روش تر باشد، بهتر است. در ابزر،

بندي در تکنی  تاپسزیس براسزاس سزه ها محاسبه و ارزیابی گردید. اولویتروش توزیع درمال براي هری  از ریس 

بزه ایزن سزه  امتیزازدهی ۀدحزو 2در جزدول  کزه باشدمی حساسیت محیط پذیرددهاولویت شدت ارر، احتمال وقوع و 

 شاخص بیان شده است. 

 

  (8931حسینی و دشتی، )ملک حساسیت محیط پذیرندهشدت اثر، احتمال وقوع،  به امتیازدهی نحوة -8جدول 
 نمره شاخص

 2 اگر شدت ارر داشی از عوامل ریس  خیلی کم باشد

 3 اگر شدت ارر داشی از عوامل ریس  کم باشد

 1 متوسط باشد اگر شدت ارر داشی از عوامل ریس 

 1 اگر شدت ارر داشی از عوامل ریس  زیاد باشد

 7 اگر شدت ارر داشی از عوامل ریس  خیلی زیاد باشد

 2 اگر احتمال وقوع پیامد داشی از عامل ریس  خیلی کم باشد

 3 اگر احتمال وقوع پیامد داشی از عامل ریس  کم باشد

 1 توسط باشداگر احتمال وقوع پیامد داشی از عامل ریس  م

 1 اگر احتمال وقوع پیامد داشی از عامل ریس  زیاد باشد

 7 اگر احتمال وقوع پیامد داشی از عامل ریس  خیلی زیاد باشد

 2 اگر محیط پذیردده حساسیت خیلی کمی دسبت به عامل ریس  داشته باشد

 3 اگر محیط پذیردده حساسیت کمی دسبت به عامل ریس  داشته باشد

 1 ط پذیردده حساسیت متوسطی دسبت به عامل ریس  داشته باشداگر محی

 1 اگر محیط پذیردده حساسیت زیادي دسبت به عامل ریس  داشته باشد

 7 اگر محیط پذیردده حساسیت خیلی زیادي دسبت به عامل ریس  داشته باشد

 

هزاي تعزداد رده و ولفزهو م شزدددها به صعودي و دزولی مرتزب عیین درجه مخاطر پذیري، ریس سپس جهت ت

 (:2371)مکوددي و همکاران،  شدددتعیین  1و  4هاي طول رده براساس رابطه

 تعداد رده Log n                  n = =1+3.3تعداد ریس                                    (          4) رابطه 

 ترین مقدار ریس = طول ردهبزر، -مقدار ریس  ترین کوچ  /تعداد رده                (           1رابطه ) 
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 نتایج و بحث -4

ریس  اولیه در قالزب دو گزروه  33در این پکوهش بر اساس بازدید میدادی، سوابق مطالعاتی مشابه و دظر خبرگان 

مطالعزه دهی به عوامل مزورد شناسی دلفی و امتیاززیستی جاي گرفتند. سپس با استفاده از روشحوادث طبیعی و محیط

مخززاطره  21مخززاطره بیولززوییکی،  3مخززاطره فیزیکوشززیمیایی،  1حادرززه طبیعززی،  1مخززاطره شززامل  16 دردهایززت

 .(1)جدول  شددد و مورد پذیرش درآمددد 3مخاطره فرهنگی حائز امتیاز بالاي  3اجتماعی و _اقتاادي
 

پارک ملی و منطقه حفاظت شده های بررسی دیدگاه خبرگان در مورد میزان اهمیت هر یک از ریسک -2 جدول

 دز
 نتیجه میانگین انواع مخاطرات

حوادث 

 طبیعی

 رد 16/1 خیزيزلزله

 پذیرش 66/3 وقوع سیلاب

 پذیرش 73/3 فرسایش خا 

 پذیرش 13/3 (ریزگردها)گرد و خا  

 پذیرش 16/3 هاي طبیعیسوزيآتش

 رد 66/2 تغییرات آب و هوایی

 پذیرش 46/3 سالیخش 

زیست 

 محیطی

 فیزیکی

فاده از کودهاي شیمیایی ازته و فسفاته و سمو  تخا  منطقه به واسطه اس آلودگی آب و

 کشاورزي
 پذیرش 06/4

 پذیرش 46/4 هاي ادتقالآلودگی آب و خا  در منطقه داشی از دشت دفت از لوله

تأریرات مخرب کشاورزي محلی در منطقه )فرسایش، از بین رفتن خا ، 

 گذاري در پایین دست رودخاده(برسو
 رد 6/2

 بیولوییکی

طاعون دشخوارکنندگان  زخم، شاربون، تب برفکی،وحش )سیاهوجود بیماري در حیات

ppr)میازیس، کنه ، 
 پذیرش 1/4

 پذیرش 46/4 هاي مهاجم )مگس میاز، ماهی تیلاپیا(گوده

 رد 66/2 کنی گیاهان مرتعی و داروییریشه

اقتاادي 

 اجتماعی

 پذیرش 4 تغییرات کاربري اراضی مرتع و جنگل

 پذیرش 73/3 شکار غیرمجاز

 پذیرش 66/3 هاي ارتباطی در منطقهها و پلایجاد راه

 پذیرش 66/4 افزایش جمعیت در روستاهاي اطراف منطقه

 پذیرش 6/3 پسماددهاي داشی از حضور گردشگران در منطقه

 پذیرش 33/4 چراي بیش از حد دا 

 پذیرش 4 برداري شن و ماسه از بستر رودخادهبهره

 پذیرش 06/3 هاي عمدي و غیرعمدي در منطقه توسط افراد متعارضسوزيآتش
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 2ادامه جدول 

 

مقیزاس ها براساس روش آدتروپی شادون محاسبه گردید. ماتریس بزیدهی شاخصسپس طبق روش تاپسیس وزن

 ارائه شده است. 4و  3حل آیده آل منفی در جداول مثبت و راه حل ایده آلموزون و تعیین راه 
 

 TOPSISمقیاس موزون در پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز بر اساس روش ماتریس بی -9جدول 

 احتمال وقوع شدت اثر اسیمقیب سیماتر
 تیحساس

 رندهیپذ طیمح

 24161242/0 21613011/0 12136141/0 لابیوقوع س

 12610122/0 2411646/0 21746714/0 خا  شیفرسا

 20711316/0 2411646/0 12136141/0 گرد و خا  )ریزگردها(

 20711316/0 21613011/0 24317263/0 یعیطب يهايسوزآتش

 12610122/0 1236167/0 21746714/0 یسالخش 

 26106716/0 21613011/0 11216136/0 ییایمیش يکودهاوسیله خا  منطقه ب آب و یآلودگ

 12610122/0 1236167/0 11216136/0 از دشت دفت یآب و خا  در منطقه داش یآلودگ

 11471476/0 14711301/0 11216136/0 رمجازیشکار غ

 12610122/0 21613011/0 12136141/0 مهاجم يهاگوده

 26106716/0 21613011/0 24317263/0 مرتع و جنگل یاراض يکاربر راتییتغ
 

 

 نتیجه میانگین انواع مخاطرات

 

اقتاادي 

 اجتماعی

 رد 66/2 مارف بیش از حد از منابع آبی

 یرشپذ 4 وجود دا  سنگین در منطقه

 پذیرش 73/3 وجود دا  سب  در منطقه

 رد 73/2 احداث خطو  ادتقال دیرو در منطقه

 رد 1/1 اي داهماهن  با طبیعت منطقه مادند احداث سدهاهاي توسعهطر 

 پذیرش 06/3 بان در منطقهکمبود محیط

شناس، رهشناس، حشزیست منطقه مادند ادگلکمبود کارشناسان مختلف در تیم محیط

 پزش  و ...دا 
 پذیرش 6/3

 پذیرش 6/3 کمبود امکادات و تجهیزات حفاظتی در منطقه

برداري از پوشش گیاهی و جنگلی منطقه با هدف تأمین سوخت، قطع اشجار وبهره

 تأمین علوفه دا  و فروش هیز 
 پذیرش 73/3

 فرهنگی

 پذیرش 6/3 زیستز محیطعد  آگاهی بومیان منطقه جهت مشارکت در امر حفاظت ا

 پذیرش 1/4 بادانعد  حمایت سیستم قضایی کشور از محیط

 پذیرش 66/3 زیستعد  مدیریت جامع کارآمد در حفاظت از محیط
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 9ادامه جدول 

 احتمال وقوع شدت اثر اسیمقیب سیاترم
 تیحساس

 رندهیپذ طیمح

 11471476/0 1236167/0 21746714/0 وحشاتیدر ح يماریوجود ب

 11471476/0 21613011/0 21746714/0 در منطقه یارتباط يهاها و پلراه جادیا

 26106716/0 21613011/0 21746714/0 اطراف منطقه يدر روستاها تیجمع شیافزا

 24161242/0 2411646/0 20167311/0 از حضور گردشگران در منطقه یداش يپسماددها

 20711316/0 14711301/0 11216136/0 از حد دا  شیب يچرا

 24161242/0 21613011/0 21746714/0 شن و ماسه از بستر رودخاده يبرداربهره

 24161242/0 20673641/0 24317263/0 يرعمدیو غ يعمد يهايسوزآتش

 24161242/0 2411646/0 21746714/0 در منطقه نیوجود دا  سنگ

 26106716/0 20673641/0 20167311/0 وجود دا  سب  در منطقه

 12610122/0 1612671/0 11216136/0 در منطقه بانطیکمبود مح

 26106716/0 14711301/0 11216136/0 منطقه ستیزطیمح میکمبود کارشناسان مختلف در ت

 11471476/0 12361670/0 11216136/0 در منطقه یحفاظت زاتیمبود امکادات و تجهک

 26106716/0 14711301/0 24317263/0 یاهیاز پوشش گ يبردارقطع اشجار وبهره

 12610122/0 2411646/0 24317263/0 عد  آگاهی بومیان منطقه جهت مشارکت در امر حفاظت

 12610122/0 1236167/0 12136141/0 بادانطیکشور از مح ییقضا ستمیس تیعد  حما

 11471476/0 14711301/0 24317263/0 ستیزطیجامع کارآمد در حفاظت از مح تیریعد  مد
 

 ارائه شده است.  4هاي موجود در منطقه در جدول بندي دهایی ریس ضریب دزدیکی و اولویت
 

 TOPSISبر اساس روش ظت شده دز در پارک ملی و منطقه حفابندی مخاطرات اولویت -4جدول 
 رتبه نهایی نزدیکی ضریب مخاطرات

 زیستی محیط

 (اجتماعی_اقتاادي)
 2 616/0 مجازریشکار غ

 زیستی محیط

 (اجتماعی_اقتاادي)
 1 612/0 بان در منطقهکمبود محیط

 زیستی محیط

 (اجتماعی_اقتاادي)
 3 161/0 کمبود امکادات و تجهیزات حفاظتی در منطقه

 زیستی محیط

 (فیزیکی)
 4 111/0 هاي ادتقالآلودگی آب و خا  در منطقه داشی از دشت دفت از لوله

 زیستی محیط

 (اجتماعی_اقتاادي)

شناس، زیست منطقه مادند ادگلکمبود کارشناسان مختلف در تیم محیط

 پزش  و ...شناس، دا حشره
111/0 1 
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 4ادامه جدول 
 رتبه نهایی نزدیکی ضریب مخاطرات

 زیستی محیط

 (فرهنگی)
 6 661/0 بادانطیکشور از مح ییقضا ستمیس تیعد  حما

 محیط زیستی

 )بیولویی (

زخم، شاربون، تب برفکی، طاعون وحش )سیاهوجود بیماري در حیات

 ، میازیس، کنه(pprدشخوارکنندگان 
662/0 1 

 محیط زیستی

 )فرهنگی(
 6 641/0 زیستعد  مدیریت جامع کارآمد در حفاظت از محیط

 زیستی محیط

 (اجتماعی_اقتاادي)
 7 621/0 یسالخش 

 زیستی محیط

 (بیولویی )
 20 172/0 هاي مهاجم )مگس میاز، ماهی تیلاپیا(گوده

 زیستی محیط

 (اجتماعی_اقتاادي)
 22 164/0 یارتباط يهاها و پلراه جادیا

 زیستی محیط

 (فیزیکی)

از کودهاي شیمیایی ازته و آلودگی آب و خا  منطقه به واسطه اسفاده 

 فسفاته و سمو  کشاورزي
111/0 21 

 زیستی محیط

 (اجتماعی_اقتاادي)
 23 161/0 چراي بیش از حد دا 

 زیستی محیط

 (اجتماعی_اقتاادي)

برداري از پوشش گیاهی و جنگلی منطقه با هدف تأمین قطع اشجار وبهره

 سوخت، تأمین علوفه دا  و فروش هیز 
146/0 24 

 21 417/0 وقوع سیلاب ث طبیعیحواد

 26 416/0 خا  شیفرسا طبیعی حوادث

 زیستی محیط

 (اجتماعی_اقتاادي)
 21 416/0 افزایش جمعیت در روستاهاي اطراف منطقه

 زیستی محیط

 (اجتماعی_اقتاادي)
 26 403/0 زیستعد  آگاهی بومیان منطقه جهت مشارکت در امر حفاظت از محیط

 زیستی محیط

 (اجتماعی_اقتاادي)
 27 371/0 تغییرات کاربري اراضی مرتع و جنگل

 10 361/0 برداري شن و ماسه از بستر رودخادهبهره طبیعی حوادث

 12 311/0 گرد و خا  )ریزگردها( طبیعی حوادث

 زیستی محیط

 (اجتماعی_اقتاادي)
 11 323/0 وجود دا  سنگین

 13 112/0 هاي طبیعیيسوزآتش طبیعی حوادث

 زیستی محیط

 (اجتماعی_اقتاادي)
 14 131/0 وجود دا  سب  در منطقه
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 4ادامه جدول 
 رتبه نهایی نزدیکی ضریب مخاطرات

 زیستی محیط

 (اجتماعی_اقتاادي)
 11 261/0 پسماددهاي داشی از حضور گردشگران در منطقه

 محیط زیستی

 )فیزیکی(
 16 260/0 ي عمدي و غیرعمديسوزآتش

 

بالاترین ریسز  منطقزه  616622/0دهد که مخاطره شکار غیرمجاز با ضریب دزدیکی شان میآمده د به دستدتایج 

ترین اولویت را به خود اختازاص داددزد. کم 260162/0ي عمدي و غیرعمدي با ضریب دزدیکی سوزآتشو ریس  

ی بززا ضززریب دزدیکززی سززالخشزز گیززرد همچنززین بالززاترین ریسزز  کززه باززورت طبیعززی در منطقززه صززورت مززی

هزاي هاي تعداد رده و طول رده بر اسزاس رابطزهها مثلفهپذیري ریس جهت تعیین درجه مخاطره باشد.می621616/0

تزرین و طزول رده بزر اسزاس کزم 1(، تعزداد رده =16nتعیین گردید. در این مطالعه بر اساس تعداد مخاطرات ) 1و  4

( هزر CLگردیزد، سزپس بزر اسزاس میززان ) ( تعیزین616622/0ترین عدد ریس  )( و بیش260162/0عدد ریس  )

تهدیزد کننزده  هزايپذیري ریسز تعیین سطو  درجه مخاطره 1ها قرار گرفتند. جدول مخاطره، مخاطرات در این رده

 دهد.منطقه دز را دمایش می
 

 در پارک ملی و منطقه حفاظت شده دزهای تهدید کننده پذیری ریسکتعیین سطوح درجه مخاطره -1 جدول
 فراوانی ریسک تعریف رده حدود رده Cl ل ریسکعام

 616622/0 مجازریشکار غ

 612621/0 بان در منطقهکمبود محیط 3 تحملغیرقابل 616622/0 - 131602/0

 161641/0 کمبود امکادات و تجهیزات حفاظتی در منطقه

هاي آلودگی آب و خا  در منطقه داشی از دشت دفت از لوله

 ادتقال
111106/0 

 6 قابل توجه 131602/0 - 176372/0

زیست منطقه مادند کمبود کارشناسان مختلف در تیم محیط

 پزش  و ...شناس، دا شناس، حشرهادگل
1111171/0 

 661123/0 بادانطیکشور از مح ییقضا ستمیس تیعد  حما

زخم، شاربون، تب برفکی، وحش )سیاهوجود بیماري در حیات

 ، میازیس، کنه(pprارکنندگان طاعون دشخو
662310/0 

 641411/0 زیستعد  مدیریت جامع کارآمد در حفاظت از محیط

 621616/0 یسالخش 

 1 متوسط 176372/0 - 417262/0 172736/0 هاي مهاجم )مگس میاز، ماهی تیلاپیا(گوده
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 1ادامه جدول 
 سکفراوانی ری تعریف رده حدود رده Cl عامل ریسک

 164722/0 یارتباط يهاها و پلراه جادیا

   

آلودگی آب و خا  منطقه به واسطه اسفاده از کودهاي شیمیایی 

 ازته و فسفاته و سمو  کشاورزي
111321/0 

 161103/0 چراي بیش از حد دا 

برداري از پوشش گیاهی و جنگلی منطقه با قطع اشجار وبهره

 فه دا  و فروش هیز هدف تأمین سوخت، تأمین علو
146221/0 

 416713/0 وقوع سیلاب

 1 قابل تحمل 417262/0 - 337712/0

 416644/0 خا  شیفرسا

 416103/0 افزایش جمعیت در روستاهاي اطراف منطقه

عد  آگاهی بومیان منطقه جهت مشارکت در امر حفاظت از 

 زیستمحیط
403116/0 

 371346/0 ع و جنگلتغییرات کاربري اراضی مرت

 361211/0 برداري شن و ماسه از بستر رودخادهبهره

 311116/0 گرد و خا  )ریزگردها(

 323217/0 وجود دا  سنگین

 6 جزیی 337712/0 - 260162/0

 112341/0 هاي طبیعیيسوزآتش

 131622/0 وجود دا  سب  در منطقه

 261261/0 ن در منطقهپسماددهاي داشی از حضور گردشگرا

 260162/0 ي عمدي و غیرعمديسوزآتش

 

بینی آینده بر اساس اطلاعات گذشته و حال گیردده در پیشگیري یکپارچه، توادایی تامیمهدف واقعی تامیم

هاي صورت گرفته در مورد مطالعات ادجا  شده در مورد ارزیابی مخاطرات در مناطق حفاظت شده است. بررسی

؛ دهد که این دوع از تحقیقات خیلی کم به خاوص در کشورهاي در حزال توسزعه ادجزا  شزده اسزتان میدش

هزاي ها و تنشتوان از آسیبهاي این مناطق میمحیطی اکوسیستمبنابراین با ارزیابی و شناسایی مخاطرات زیست

وارده بر این مناطق جلوگیري کرد. در این پکوهش ارزیابی مخاطرات منطقه حفاظت شزده و پزار  ملزی دز بزا 

صزورت پزذیرفت. همزادطور کزه   TOPSISگیري از تجزیه و تحلیل توسزطریس  اصلی و با بهره16استفاده از 

مخزاطرات  که گردید مشخص (1)جدول  در تاپسیس تکنی  از آمده دستبه دهایی دتایج بررسی مشاهده شد با

 هزايریس  که داشته قرار جزیی و تحمل، متوسط توجه، قابل تحمل، قابلغیرقابل رده پنج ریتأر تحت منطقه دز

-با توجه بزه اولویزت .دهندمی اختااص خود به را فراوادی درصد ترینتحمل بیش قابل پذیريمخاطره درجه با

هاي کنترلی و اصلاحی در منطقه حفاظت شزده و حلبندي راهو اولویتتوان به مدیریت بندي عوامل ریس  می
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محیطی و راهکارهاي پیشزنهادي پار  ملی دز پرداخت. در قسمت ذیل به پیامدهاي حاصل از مخاطرات زیست

 گردد.ها اشاره میجهت کاهش آن

 بفزردي منحازر وحشحیات هايگوده حضور باعث دز منطقه اکولوییکی بارز هايویکگی شکار غیرمجاز:

. )اداره .. مادند بنی، بیزا ، شزیربت وادی ماهی صید براي الکتروشوکر از استفاده .است شده ایرادی زرد گوزن مادند

 ادزواع رفزتن بین از به توانمی آن پیامدهاي از که دارد زیادي ( روا 2374 کل حفاظت محیط زیست خوزستان،

 شزکار کلزی طزوربه .دمود اشاره... و آبی محیط در ايگوده تنوع زیان، کاهشآب دابالغ، لارو و بالغ آبزي هايگوده

 مواجزه تهدید با را منطقه این هايتوسط افراد ارزش ... فراتی و پشتشاهین، تیهو، لا  دظیر هاییگوده غیرمجاز

 طریق از مرد  هب وحشحیات هايگوده اقتاادي و اکولوییکی، فرهنگی هايارزش تبیین و سازيفرهن  کند.می

توادد در کنترل این مخاطره به منطقزه کمز  پایدار می گرديبو  در افراد و بکارگیري مثرر و کارآمد هايآموزش

 (2371)حسینی و دشتی مل  ( در منطقه حفاظت شده اشترادکوه،2367هاي یارعلی و همکاران )پکوهش کند. در

این مخاطره اشزاره دیز به در منطقه حفاظت شده بوشهر  (2374)همکاران  و جوزي و در منطقه حفاظت شده ددا

 .شده است

 طیجدامع کارآمدد در حفاظدت از محد تیریعدم مددبان، امکانات و تجهیزات حفاظتی و کمبود محیط

اي مدیریت درسزت محیطی کارآمد برریزي، مدیریت زیستادسادی، بردامه طورکلی منابع مالی وبه منطقه: ستیز

دز  ي_. باتوجه به وسعت منطقزۀ حفاظزت شزده(1026، 2مورد دیاز است )المدیا و همکارانشده مناطق حفاظت

 بان پاسخگوي کنترل تخلفزات متعزدد و زیزاد منطقزه دیسزت. کمبزودمحیطپرسنل تعداد محدود پرسنل به ویکه 

 و( پاسزگاه) بزادیمحزیط جدیزد مراکز همچون ها دسبت به مساحت عرصهمنطقه و داکافی بودن آن در تجهیزات

-بیشه در سوزيآتشگسترش  چونهم باريزیان دشادی، آبشخورها و ... پیامدهايآتش بادی، ادواتدیده هايبر 

 در را...  و حیوادزات و منطقزه مداو  پایش منطقه، عد  به دا  حد از بیش وحش، ورودحیات غیرمجاز ها، شکار

قوادین حفاظت و بهسازي محزیط، کنتزرل صزحیح اسزتراتکی   دارد که با اجراي بهینۀ کلیۀ ضوابط مندر  در پی

پذیر از پیامزدهاي یبآسزهاي حساس، مدیریت بحران، شناسایی دقزا  گیري از وقوع حادره در زمانمنطقه، پیش

 با خوزستان زیست محیط حفاظتاداره کل  مخرب در منطقه با مدیریت جامع صورت پذیرد. همچنین همکاري

 آمزوزش و مسزتعد دیروهزاي از امریه و اسزتفاده قالب در دیرو جذب منظور به وظیفه دظا  و عالی آموزش مراکز

 بان در منطقه بکاهد.توادد تا حدودي از شدت مخاطره کمبود محیطمی منطقه به آشنا و بومی دیده

شناس، انگل مانند منطقه زیستمحیط تیم در مختلف کارشناسان وحش و کمبودوجود بیماری در حیات

 زرد گزوزن ادقراض خطر معرض در و دادر گوده ازجمله غنی وحشحیات وجود ...:و پزشکشناس، دامحشره

                                                           
1 Almeida et al.  
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 عوامزل ازجمله .باشد همراه بیشتري حساسیت با زیستگاه این مدیریت و حفاظت که شده سبب منطقه در ایرادی

 بزه توجزه بزا .هزا بالاسزتآن در بیمزاري بروز دارد، خطر وجود منطقه وحشحیات براي که مهمی تهدید بسیار

 دیگزر طزرف از و باشزدمزی خشز  و گزر  هزوایی و آب داراي سال اوقات اغلب در که منطقه اقلیمی شرایط

 زیاد منطقه در... و ویروسی، ادگلی هايبیماري ادواع شیوع اهلی، احتمال هايدا  با منطقه وحشحیات همجواري

 توادزدمی دشود مدیریت و کنترل بینی،پیش مناسب زمان در و درستیهب مهم عامل این اگر علت همینبه .باشدمی

شزناس، شزناس، دامپزشز ، ادگزلحشزره از اعزم کامزل تیم  ی وجود کند. لذا ایجاد را پذیريداجبران خسارت

 (.2373راد، بهروزي)است  دیاز مورد بشدت منطقه مدیریتی کادر در... و شناسیسم شیلات، متخااان مهندسان

 زیسزتی مهزم هزايشزاخص که منطقه وحشحیات رفتن بین از خطر زیادي حد تا تواددمی افرادي چنین جودو

 دماید. مدیریت و بینی، کنترلپیش را روددمی شماربه منطقه

 در بسزیاري مشزکلات ایجزاد به منجر که عواملی از یکی :بانانمحیط از کشور قضایی سیستم حمایت عدم

 و بادزانمحیط .باشدمی منطقه در حاضر بادانمحیط از کشور قضایی سیستم مناسب حمایت گردد، عد می منطقه

 بزه وحزش، متعرضزانحیزات غیرمجاز، قاچاقچیان شکارچیان با مبارزه هنگا  منطقه، در در حفاظت امر مجریان

 فرد اگر مواقعی ینچن در که گرددد خود سلا  از استفاده به مجبور و شده درگیري دچار است ممکن...  و منطقه

 بزه منجر تواددمی موضوع این .کنددمی پشتبادی بادانمحیط از خوبیبه موجود شود، قوادین ايسادحه دچار خاطی

 ادگیززه و تقویزت بادزانمحیط داامنی دتیجه در و منطقه در حاضر نیمأمور با متخلفین بیشتر خوردزدو و درگیري

 حزین در بادزانمحزیط رسزیدن شزهادت به همچون پیامدهایی متاسفاده شرایطی چنین .شود عمو  بین در تخلف

-تن  شدهحفاظت منطقه در بانمحیط ی  شهادت به توانمی راستا همین در که دارد ددبالبه را تیمأمور اجراي

اسزتان هرمزگزان  در گنزو شزدهحفاظزت منطقزه در بانمحیط دو ،(2371)بختیاري  و محال چهار استان در صیاد

 227 بزه هزاآن تعداد رسیدن و اخیر هايماه در( 2374)فارس  استان در بمو ملیپار  در بانمحیط ، ی (2374)

 دیگزر سزوي از قضزات بین در محیطیزیست دید وعد  دا آگاهی و موجود قوادین در ضعف. دمود اشاره شهید

 قزوادین اصزلا  .دگرددزد مجزازات خزوبیبزه قادون برابر در مجر  افراد موارد از ايپاره در که گشته این به منجر

  هاآن کردن آشنا و قضایی مسئولین و بخشیآگاهی براي ها، تلاشآن بازدارددگی ضریب افزایش و موجود قضایی

 جرایمزی با پیگیزري رابطه در قضایی دستگاه در دهادهایی زیست و ایجادمحیط از حفاظت ضرورت و اهمیت با

 باشند.راهکارهاي کاهش این مخاطره می ملهازجزیست محیط مسائل به مربو 

 هايبارش کمبود دچار جنوبی مناطق بخاوص و کشور از وسیعی هايبخش اخیر هايسال در :سالیخشک

 تبخیزر میزان و سال در مترمیلی 111 بارددگی میزان شده است. استان خوزستان با خشکسالی آن ددبالبه و جوي

 سزبب اتفزاق . ایزن(2371همکاران،  و شود )جعفريمی محسوب ایران گر  طقمنا جزء سال در مترمیلی 1044
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 شزور و اي، فرسزایشگودزه غنزاي کاهش و بروز در دتیجه و گیاهی پوشش رفتن بین از قبیل از منفی آرار ایجاد

-آن به جهتو با دیگر سوي از .شودمی...  و غذایی زدجیره آن ددبالبه و خوارانعلف تغذیه در خا ، اختلال شدن

 دهد، پدیزدهمی تشکیل گرگرفتگی مستعد علفی پوشش با مراتعی و زارهابیشه را منطقه از توجهی قابل بخش که

 بیشزتر هرچزه رفزتن بزین از آن ددبزالبه و طبیعی هايسوزيآتش تواددمی گر  فاول در بخاوص خشکسالی

 و بلزوچیرحیمزی پزکوهش در خشکسالی توان به ریس وحش را در پی داشته باشد. میحیات و گیاهیپوشش

شالو و منگشزت، شزیمبار و کرایزی در پزکوهش  شدهحفاظتمنطاطق  و در تالاب شادگان (2371)محمدي مل 

 ( اشاره دمود.2371محسنی )

تکه شدن زیستگاه از طریق ایجاد سد توادد باعث تکهآرار جاده می :منطقه در ارتباطی هایپل و هاراه ایجاد

اي را در مزورد هزاي عمزدهجداسازي آدها از منابع، جفت و دیگر دیازهاي زیستی شود. این آرزار دگرادزیو مادع، 

چنین وجزود (. هم2370وحش مجاور جاده برادگیخته است )وارسته مرادي، هاي حیاتپایداري و بقاي جمعیت

هزاي صزوتی و دزوري د آلزودگیوحش، ایجااي و از بین رفتن حیاتاین جاده در منطقه منجر به تاادفات جاده

تزر متخلفزین و شزکارچیان بزه هاي طبیعی جادوران، دسترسی راحتداشی از تردد خودروها و اختلال در سیستم

 جبزران جهزت محزیط بزا هماهن  مخاوص هايدالان و پل گردد. ایجادمنابع پار  و مشکلاتی از این قبیل می

-راهکارهاي پیشنهادي اصلاحی در این رابطه می ازجملهش وححیات جمعیت ارتبا  و زیستگاه شدن چند تکه

باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته در کشورهاي بوتان و برزیل دیز احداث جاده بیشترین فشار و تهدیزد را 

  (.Simoes et al., 2010؛ Tshering et al., 2007) بر مناطق تحت حفاظت داشته است

 دشزت دز، موجب رودخاده جوار از هالوله این عبور و دفت ادتقال ايهلوله فرسودگی  آلودگی آب و خاک:

 بین در کشاورزي شغل گسترش به توجه همچنین با .گرددیم آن در دفتی آلودگی و رودخاده درون به خا  دفت

 منطقزه در شزیمیایی کودهزاي از اسزتفاده علت به خا  و آب سنتی، آلودگی صورت به آن ادجا  و منطقه اهالی

خا ،  در موجود معددی مواد دادن دست از به توانمی هاآلودگی دوع این ایجاد منفی آرار ازجمله .گرددیم ادایج

 خطزر ایجزاد و سزمو  بزه آبزیان آبزیان، آلودگی رفتن بین زداها، ازآفت زیستگاه، تولید خا ، تخریب فرسایش

حسزینی مل  (،2374لعات جوزي و همکاران )مطا در ریس  این .دمود اشاره...  و غذایی زدجیره در مسمومیت

(2374)،Tshering  ( 1004و همکاران) و شزیمیایی سزمو  و کود کنترل و کشت الگوي تغییر .است شده اشاره 

 هزايبردامزه تزدوین و یکپارچه باورت کشاورزي هايفعالیت آفات، ادجا  دفع بیولوییکی هايروش از استفاده

-آن ضخامت که خوردگی داراي هايلوله اي و تعویضدوره صورت به ادتقال لهلو خطو  از دگهداري و مراقبت

 گردد.است به عنوان راهکار پیشنهاد می شده کم زمان مرور به ها
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 ...(و کنیاشجار، بوته قطع از اعم)منطقه  گیاهی پوشش از برداريبهره مادند تعارضاتی وجود :خاک فرسایش

، (2373راد، بهروزي)اراضی  کابري رودخاده، تغییر بستر از ماسه و شن برداريرهمنطقه، به به اهلی هايدا  ورود

  .گردد منطقه در خا  فرسایش پدیده بروز سبب تواددمی...  و کشاورزي هايفعالیت ادجا 

 بزا زاربیشه صورت به آن از وسیعی هايبخش که دز منطقه اکولوییکی هايویکگی به توجه با :سیلاب وقوع

 منطقه این هايبارش اغلب که موضوع این گرفتن دظر در با دیگر طرف از و بوده ضعیف و مرتعی علفی پوشش

 .دارد وجود منطقه در سیلاب ایجاد دهد، امکانمی رخ زیاد شدت با و یکباره صورت به و کوتاه زمادی فواصل در

 بزه هزا، آسزیبآن رمیزدن و شزدن دیزدمنطقزه، داپ وحشحیات رفتن بین از به توانمی ریس  این منفی آرار از

-مل )مفید  معددی مواد از منطقه خا  شدن منطقه، شسته گیاهی پوشش رفتن بین منطقه، از در مستقر تجهیزات

  .دمود اشاره... و منطقه به طلبفرصت و مهاجم حشرات هجو  ، احتمال(2376حسینی و دشتی، 

برداری از پوشش گیاهی و جنگلی اشجار و بهره وجود دام سبک و سنگین، چرای بیش از حد دام، قطع

 در روسزتایی مسکودی مناطق وجود به توجه بامنطقه با هدف تأمین سوخت، تأمین علوفه دام و فروش هیزم: 

 محزدوده در چزرا منظزوربزه دا  بومی، وجود مرد  بین در الایا قدیم از داريدا  پیشه گسترش و دز منطقه جوار

 پیشزینه وجزود و طرفزی از منطقزه بومی مرد  درآمد سطح بودن پایین .شودمی دیده فوربو حفاظت تحت منطقه

 دامداري که است شده سبب دیگر طرف از هاآن سنتی مناسبات و اجدادي پیشه عنوان به دامداري شغل تاریخی

 پوشزش از اهزآن تعلیف و منطقه حریم در هادا  حضور موجب امر همین و شده ادجا  سنتی باورت منطقه در

. است برخوردار زیادي روا  از منطقه اهالی بین در گاومیش هايگله دگهداري مثال بطور .گرددمی منطقه گیاهی

 و منطقزه در مرتعی و علفی مرغوب هايگوده رفتن بین از قبیل از تبعاتی منطقه در دا  حد از بیش چراي وجود

مرغزوب،  هايگوده جايبه دامرغوب و طلبفرصت هايگوده علفخواران، جایگزینی غذاي رفتن بین از دتیجه در

جنگزل،  کزف اشکوب رفتن ، از بین(2376حسینی و دشتی، مل )خا   فرسایش و زیستگاه، کوبیدگی تخریب

  .شودمی...  و وحشحیات به بیماري زدی، ادتقال سرشاخه

 اکولوییز  لحاظ به دز رودخاده در جممها هايگوده از شاخص مثال عنوان به تیلاپیا ماهی های مهاجم:گونه

 غزذایی زدجیزره در اي، اختلزالگوده تنوع کاهش گوده، پدیده این بودن چیزخوارهمه علت به و بوده مضر بسیار

 به را داپذیريجبران خسارات و است گردیده ظاهر بومی هايگوده رفتن از بین و رودخاده آبی محیط در موجود

آبزي مهاجم منطقه و راهکارهاي مدیریتی کنتزرل و حزذف  يهاگودهتی در خاوص مطالعا .کندمی وارد عرصه

 آدها در حال ادجا  است.

 کسزب منظور به دز رودخاده بستر از ماسه و شن برداريبهره برداری شن و ماسه از بستر رودخانه دز:بهره

-مهزم .گرددمی داپذیريانجبر خسارات شدن وارد موجب منطقه بومی اهالی توسط شخای ماارف یا و درآمد
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 در و (2373راد، رودخاده )بهزروزي بستر شدن عمیق رودخاده، بستر از برداريبهره از داشی وارده خسارت ترین

بهره برداري از این منابع باید بر اساس ظرفیت و توان منطقه و با دظارت شزدید  باشد.می فرسایش افزایش دتیجه

 و مستمر محیط زیست صورت گیرد.

هزاي بین همه گروه مثررتنها از راه مشارکت این چالش  :از حضور گردشگران در منطقه یناش یسماندهاپ

 شود. زیست برطرف میهاي حفاظت از محیطها و گروهعلاقمند دظیر جوامع محلی، تورگردان

ی و هاي خزاص پوشزش گیزاهدلیل دارا بودن ویکگیمنطقه به های طبیعی، عمدی و غیرعمدی:یسوزآتش

-سزوزي مزیاي از آن در مسیر بادهاي داشی از برخورد جبهه هواي خش  مستعد آتشقرار گرفتن بخش عمده

هاي مختلف پار  باشد. همچنین افروختن آتش توسط مسافران، گردشگران، چوپادان، شکارچیان و... در قسمت

-در چندساله اخیر شده اسزت. آتزشها سوزيو همچنین تغییرات اقلیمی و گرمایش جهادی منجر به ازدیاد آتش

 آتش مادند ایمنی موارد دکردن و رعایت کننده بازدید افراد احتیاطی بی عوامل ارر بر بیشتر غیرعمدي هايسوزي

 داده رخ عمزدي هزايسوزيآتش .افتدمی اتقاق...  سیگار و ته عرصه، ادداختن در آن دکردن اطفا و کردن روشن

 کزار در اختلال دمایی، ایجادقدرت قبیل از هاییادگیزه با و منطقه بومی اهالی توسط موارد اغلب در دیز منطقه در

توادد به عنزوان متغیزري بازداردزده در گیرد. آتش میمی صورت... و اراضی کاربري زیست، تغییر محیط ماموران

هزاي مکزرر در سوزيشهاي پار  ملی به سوي کلیماکس، معرفی گردد اما بروز آتدینامیسم تکاملی، اکوسیستم

هاي آن را دسزتخوش اختلالزاتی سزاخته و از اعتبزار جهزادی آن توادد غناي محیط و ربات زیستگاهاین پار  می

 بادزان، اسزقرارمحیط توسط عرصه در زدیگشت کارهایی از قبیل، افزایش(. راه2362بکاهد )شکري و همکاران، 

 بزه ایمنزی مزوارد منطقزه، آمزوزش در حریزق اطفزا وسزایل دیگزر و دشزادی، بالگردهزاآتزش هايماشین دائمی

منطقه در جهت حفظ منطقه  در بحران مدیریت تیم و آمادگی ... و بروشور قالب در گردشگران و بازدیدکنندگان

دمزا، منطقزه شزده جهزاناز این مخاطره کم  کرد. در مناطق حفاظت شده استان گلستان از قبیل منطقه حفاظزت

 (.2371سوزي وجود دارد )محمدزاده، پار  ملی گلستان، دیز تهدید آتش شده لوه وحفاظت

 گیرینتیجه -4

گردد و است از مجموعه شرایطی که منجر به وضعیت مطلوب می آدچه در توسعه پایدار مددظر است عبارت

ه مدیریت منابع گردد. دیدگاه مدیریت محیطی بر پایاین هدف در سه زمینه زیستی، فرهنگی و اقتاادي ددبال می

کند که بشر دیاز به منابع طبیعی دارد و استفاده از این منابع طی سالیان طولادی باید میسر گزردد. بزا طبیعی بیان می

مخاطرات موجود در منطقه حفاظت شزده و پزار  ملزی دز  TOPSISگیري چندمعیاره استفاده از تکنی  تامیم

 تحمل، متوسط توجه، قابل تحمل، قابلغیرقابل رده پنج ریتأر تحت شناسایی و ارزیابی شددد. مخاطرات منطقه دز

 خزود بزه را فراوادزی درصزد تزرینتحمزل بزیش قابل پذیريمخاطره درجه با هايریس  که داشته قرار جزیی و
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هاي یسزتگاهزخزاص و  یستماکوستوان این یزي دقیق و مدیریت تلفیقی مناسب میربردامهبا  .دهندمی اختااص

فرد همان اکوسیستم را حفظ دمود. اگرچه مدیریت هر منطقه با توجه به ویکگی منحاربه فردمنحاربهو  حساس

المللی و مطالعات هاي بینهاي سازمانکردد، اما آگاهی از تجربیات مناطق و بهره بردن از دادش و روشوضع می

حفاظت حزداکثري از تنزوع زیسزتی میسزر  شده، رسیدن به توسعه پایدار را در کناردادشگاهی در مناطق حفاظت

زیستی به دلیل توادایی در دظر گزرفتن هاي محیطهمچنین روش تاپسیس در دامنه وسیعی از بررسیخواهد کرد. 

تزوان بیزان داشزت کزه روش شزود. مزیهمزمان معیارهاي متفاوت قضاوتی و همچنین داسازگار، بکار گرفته می

TOPSIS گیزري هاي تامیمهاي سایر روشآیند، زیرا که دقصحساب میبندي بهههاي رتبیکی از بهترین روش

شود و با توجه به دتزایج ایزن پزکوهش روشزی بزا جواب دادن در آن مشاهده دمی ۀبر بودن و سلیقزمان ازجمله

 کارایی بالاست. 

 

 کتابنامه

 .دز حفاظت شده منطقه و لیم پار  مدیریت جامع طر  مطالعات .2374؛ خوزستان زیست محیط حفاظت کل اداره
 اهواز.

 ادتشارات دادشگاه تهران.  .چاپ ششم .هاي چندمعیارهگیريتامیم .2361؛ ،  اصغرپور

 ص.  210 .دگاه دادش .چاپ سو  .(M.A.D.Mگیري کاربردي )رویکرد تامیم .2361؛ زاده، عرجب ؛آذر، ع

-و ب .ها گیاهیزیست برتنوع گودهرسطو  مختلف حفاظت محیطار .2373؛ شافنر، ا ؛اول،  بنایان ؛قربادی، ر ؛باقري، ع

 .60 - 67صص  .(2) 6 .شناسی کشاورزي

واحد علو  و تحقیقات  .دادشگاه آزاد اسلامی .چاپ اول .شده حفاظت مناطق در گرديبو  مدیریت .2373؛ راد، ببهروزي

 اهواز. .خوزستان

دامه پایان .TOPSIS و AHP هايسرخ یاسو  با استفاده از مدل محیطی سد تنارزیابی ریس  زیست .2374؛ پناهی،  

 ص. 240 .دادشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز .زیستارشد محیطکارشناسی

 گیريروش تامیم از استفاده با اکولویی  حساس مناطق زیستیمحیط ریس  مدیریت و ارزیابی .2361؛ ش قربان،جان

 دادشگاه .زیستمدیریت محیط رشته .ارشدکارشناسی دامهپایان مودد. شده حفاظت منطقه موردي: مطالعه معیاره، چند

 ص. 216 .اهواز تحقیقات و علو  واحد .اسلامی آزاد

دهمین همایش  .ارزیابی تأریرات خشکسالی بر پوشش گیاهی تالاب شادگان .2371؛ قرمزچشمه، باقر ؛بیات، ر ؛جعفري، س

 آبان ماه. 7و  6 .دادشگاه یزد .رانملی علو  و مهندسی آبخیزداري ای

المللی محیطی تالاب بینهاي زیستریس  تحلیلارزیابی و  .2376؛ دشتی، س ؛توکلی،   ؛سبزقبائی، غ ؛آذر، سجعفري

 .11 -63صص  .(3) 40 .علو  و مهندسی آبیاري. گیري چند معیارههاي تامیمخورخوران با استفاده از روش
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 هاياساس شاخص بر شادگان المللیبین تالاب محیطیزیست ریس  ارزیابی .2371؛ مدي، بمحمل  ؛بلوچی، لرحیمی

 .221-202صص  .61 .شناسیمحیط .اکولوییکی عملکرد

-محیطی خش  شدن مخازن چهار  و پنجم تالاب هورالعظیم بهبررسی مخاطرات زیست .2376؛ دشتی، س ؛سعیدي، ي

 . 211-237صص  .(2-2) 40 .آبیاري یمهندس علو  و .ستفاده از روش تاپسیسمنظور توسعه میدان دفتی آزادگان با ا

منابع  .(؛ بررسی پیامد آتش بر پوشش گیاهی تختی ییلاق پار  ملی گلستان2362؛ چالی، عاتر  ؛صفائیان، ن ؛شکري،  

 .162-113صص  .(1) 11 .طبیعی ایران

ارشد دامه کارشناسی. پایانشده استان خوزستان مناطق حفاظت یتیریمد يبندتیو اولو عیسر یابیارز .2371؛ محسنی، ف

 ص. 221 .الادبیاء بهبهاندادشگاه صنعتی خاتم .زیستمحیط

ارشد دامه کارشناسیپایان بندي مدیریتی مناطق تحت حفاظت استان گلستان.ارزیابی سریع و اولویت .2371؛ محمدزاده، ز

 ص.  224 .یاء بهبهانالادبدادشگاه صنعتی خاتم .زیستمحیط

 . 74-16صص .1 .شهرآرمان .گیري چندمعیارههاي تحلیل تامیمشناسی مدلروش .2366؛ اخترکاوان،   ؛مرادي، ا

و  TOPSISهاي ها با استفاده از روشزیستی تالابارزیابی ریس  محیط .2372؛ ادوشه، ز ؛آستادی، س ؛مکوددي، ر

EFMEA 40-11(: صص 21) 3 .اکوبیولویي تالاب .و در استان همدانس)مطالعه موردي: تالاب شیرین . 

و  SAWهاي ها با استفاده از روشزیستی تالابارزیابی ریس  محیط .2371؛ چراغی،   ؛آستادی، س ؛مکوددي، ر

EFMEA 62 -13(: صص 21) 1 .اکوبیولویي تالاب .المللی ادزلی)مطالعه موردي تالاب بین. 

 روش به مربی گزینش اساسی هايمعیار تعیین .2373؛ توکلی، ناخوان ؛زاده،  مهدي ؛احمدي، ندرستکار ؛اخلاق، امل 

 داماش ورزشی اشگاه: بموردي مطالعه، یافته توسعه تاپسیس تکنی  از استفاده با مربی بهترین گزینش و فازي دلفی

 . 211-201 صص  .1 .ورزش توسعۀ و مدیریت .گیلان

شدۀ ددا بااستفاده از محیطی منطقۀ حفاظتهاي زیستبندي ریس ارزیابی و رتبه .2376 ؛دشتی، س ؛حسینی، سمل 

 .411-437(: صص 1) 10 .محیط زیست طبیعی .(AHPروش تحلیل سلسله مراتبی )

-تامیم از روش استفاده با شده دداحفاظت منطقه محیطیزیست مخاطرات ارزیابی .2371؛ دشتی، س ؛حسینی، سمل 

 .42-16(: صص3) 24 .محیطی علو  فالنامه .TOPSISیاره )چندمع گیري

اقتاادي استان خراسان شمالی با استفاده از مدل  _بندي میزان توسعه یافتگی اجتماعیسطح .2371؛ شیعه، ا ؛منوچهري، ب

 . 64-13(: صص24) 1 .مطالعات مدیریت شهري .تاپسیس

 .چاپ اول .لس پراکنش پرددگان و پستادداران استان خوزستاناط .2367؛ مینپاداش، ا هروز؛راد، ببهروزي ؛دبوي، س

 صفحه. 461.ادتشارات سازمان حفاظت محیط زیست

علو  کشاورزي و  .گلستان ملیمطالعه اکولویی  و دینامیز  جمعیتی خادواده گاوسادان در پار  .2363؛ وارسته مرادي،  

 .211 – 263(: صص 3) 22 .منابع طبیعی

( بر EIAتوسعه ) ارزیابی اررهاي محیط زیستی .2367؛ محمودي،   ؛غلامی، دمافی ؛جعفري، ع ؛ادی، عسلط ؛یارعلی، ن

 .11 – 23: صص 2 .زیست هاي محیطپکوهش .شده اشترادکوه با استفاده از مدل تخریبمنطقه حفاظت
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