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 چکیده
ا هحدیریتی حهمی اس  که حخاطرات زیس  حیطیی طبطعی و انسانی و اثرات گسترده آنارزیابی اثرات زیست  حیطیی اباار 

ا بر هنماید.  شااخ  درس  و دقطق از عهاحل یهدید کااده یا ابرا شتااستایی نمهده و حیاسبات کاتر ی حااسبی را یعططم حی

ی یر با ایم عهاحل و نطا یهطه و اجرایحقابله اصه ییهاند زحطاه را برای جلهگطری و ها حیثطرگذاری آنأاساس اهمط  و حطاان ی

های ها را فراهم آورد. روش ارزیابی آستتتطذ رذیری یا ابها و حدیری  حیطط زیستتتتی آنهای حفاظ  از یا ابدقطق طرح

یریم استت . برای ایم حارهر ابتدا حهم EFMEAرلدختر در ایم رژوهش بر استتاس روش ییایه و ییلطل حا ات شتت ستت  

های رلدختر در ستته دستتته یهدیدات اکه ه ی   و یهدیدات زیستت  حیطیی در حایقه شتت ار و صتتطد حماهب یا اب ریستت 

  احتمال وقهب  شدت وقهب و گستردگی اثرشااسایی  سپس بر اساس سه حتغططر  یهدید 72هطدرو ه ی  و اجتماعی به یعداد 

ها در راج دستتته ریبه بادی شتتدند. نتایج ندتتان داد که از نرر حقادیر عددی هر یهدید یعططم و بر استتاس داحاه یغططرات  رده

های گهری بلم  و رط ه  از  یاظ هطدرو ه ی  یهدید افاایش بار رسهب سهزی نطاارها  و زه دی یا ابآیش :اکه ه ی ی

ایطم نگرش و ها و  اجتماعی: ستتیپ رهای عمطق و نطمه عمطق در آبخهان یا ابای و حفر چاههای دورهحعلق  خدتت ستتا ی

بان یا ابی در اداره حیطط زیس  شهرستان ها یهسط جاحعه حیلی  عدم وجهد کارشااس و حیططدانش زیست  حیطیی یا اب

درصد از ریس   7/88باشاد. در حیمهب گانه شهرستان رلدختر حی 77یریم یهدیدات در اکهسطستم یا اب های و استتان حهم

ها در حد ریستت  زیاد و بی نهای  قرار دارند که درصتتد ریستت  8/78و یاها  در رده بدون ریستت   ریستت  کم و حتهستتط

 باشاد.ها حیها برای کاهش خیرات ایم ریس داری از یا ابنطازحاد اقداحات فهری از سهی حته طان حفاظ  و نگه

 

 EFMEAیا اب  شهرستان رلدختر  حدل   یستیز ططحی یهاس یر :کلیدی هایواژه
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 مقدمه
 تنوع حفظ نظير ارزشمندي اكولوژيكي خدمات هاتالاب

 و سيل از جلوگيري آب، كيفيت حفظ زيستي،

وحش، نگه حيات زيستگاه و هاآلودگي خشكسالي،كاهش

داري و تجزيه رسوبات، تثبيت آب و هوايي در مقياس 

(.  Kim & Lee, 2011) كنندمي فراهم را ميكرو كليمايي

 رژيم تغييرات در مانند هااسترس از وسيعي طيف با امروزه

فيزيكي  تغييرات و آلوده هايرواناب ورود هيدرولوژيكي،

 اندمواجه سازي جاده وسيله شدن به تكه تكه مانند

(Klemas, 2011.)  آسيب پذيري محيط زيست ناشي از

 -فرآيندهاي پيچيده، از عوامل آب و هواشناسي، اقتصادي

 پذيردثير ميأاجتماعي، منابع زمين و توپوگرافي ت

(Nguyen et al., 2016.)  ارزيابي ريسک بر روي عوال

هاي انساني بروز و تحت فعاليتزايي كه به سبب استرس

هاي باشد، تمركز دارد. با اين حال پديدهثير آن ميأت

هاي باشد كه منجر تواند سبب القا استرسطبيعي نيز مي

به عوارض جانبي زيست محيطي شوند و بايد در فرآيند 

 ,Damian & Waverly) ارزيابي ريسک گنجانده شوند

زيست محيطي در پي تحليل و ارزيابي تهديدات  (.2012

كاهش تهديدات است اگر از تهديدات اجتناب نشود، به 

هزينه تبديل خواهد شد. به كمک روش تجزيه و تحليل 

حالات شكست و اثرات آن بر محيط زيست مي توان محيط 

ثير را شناسايي، تخمين ريسک مقايسه با أزيست تحت ت

چنين شناسايي اقدامات كاهش معيارهاي موجود و هم

 سک نمود. ري

اي به ارزيابي ( در مطالعه8932) تورک و ياراحمدي

گردشگري  هاي ناشي ازمحيطي و ريسکهاي زيستريسک

ها بيانگر وجود سه در درياچه گهر پرداختند و نتايج آن

هاي ناشي از تعداد گردشگران، تردد موتور ريسک آسيب

هاي بي نهايت ها و رشد نيزارها كه در رده ريسکسيكلت

 هاي ناشي از گردشگريترين ريسکقرار داشتند و مهم

تعداد زياد گردشگران، محدوديت فصل گردشگري و نوع 

 . جعفري آذر و همكارانباشندتردد و مسير پياده روي مي

( در تحقيقي به ارزيابي ريسک زيست محيطي در 8931)

هاي رودهاي شور، شيرين و ميناب جهت شناسايي تالاب

 بندياز روش دلفي و به منظور اولويت هاي شاخصريسک

ه گيري چند معيارها از روش تصميمو تعيين اولويت ريسک

اقدام و اعلام نمودند كه چهار عامل آلودگي نفتي، احداث 

سد در بالادست، پديده خشكسالي و تغيرات اقليمي و 

قاچاق سوخت در رده غير قابل تحمل براي تالاب قرار 

اي به ( در مطالعه8931) همكارانزاده و دارند. گزابي

تحليل و ارزيابي راهبردهاي حفاظتي تالاب هورالعظيم 

ها نشان داد كه ماتريس عوامل خارجي مبادرت و نتايج آن

، بيانگر وجود تهديدهاي بيشتري نسبت به 28/8با امتياز 

فرصت ها است و در محدوده مورد مطالعه به منظور تدوين 

در شرايط  SWOTاس ماتريس راهبردي حفاظتي، بر اس

، راهبرد تهيه QSPM( و بر اساس WT)استراتژي  تدافعي

(، داراي WT) هابانک اطلاعات از ميزان و نوع آلاينده

 باشند. رحيمي بلوچي و ملک محمديبالاترين اولويت مي

هاي محيط زيستي بر اساس ( به ارزيابي ريسک8938)

شادگان اقدام و هاي عملكرد اكولوژيكي  تالاب شاخص

ي طبيعي، هاتغييرات فيزيكي مانند تغيير كاربري زيستگاه

مين كننده تالاب مانند سدسازي، أتغيير در رژيم آب ت

 ها به درون تالاب وآلودگي آب ناشي از تخليه انواع فاضلاب

بهره برداري بي رويه از توليدات بيولوژيكي تالاب و وقوع 

هاي تهديد كننده کترين ريسپديده خشكسالي را مهم

المللي شادگان به ترتيب اولويت بيان كردند. تالاب بين

( به ارزيابي ريسک محيط 8938) مكوندي و همكاران

 EFMEAو  SAWهاي زيستي تالاب انزلي بر اساس روش

ها نشان داد كه آلودگي آب تالاب ناشي مبادرت و نتايج آن

اي اول و هاز فاضلاب صنعتي و غني شدن تالاب در رتبه

دوم قرار دارند. هدف از انجام اين پژوهش شناسايي احتمال 

هاي زيست وقوع، شدت وقوع و گستردگي اثر ريسک

محيطي در سه حيطه اكولوژيک، هيدرولوژيک و اجتماعي 

شهرستان گانه  88هاي در منطقه شكار و صيد ممنوع تالاب

 پلدختر است.

 

 هامواد و روش
هاي پلدختر با مساحت تالابمنطقه شکكار و صيد ممنوع 

هكتار، تعداد يازده تالاب با مسککاحت عرصککه آبي  82811
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(.  بررسي 8داده است )شكل هكتار را در خود جاي 1/818

ها دهد كه اين تالابگانه نشککان مي 88هاي موقعيت تالاب

 (كوه لغزش كبيرزمين)اي موسککوم به چ ل جايدر در پهنه

درجه  98صات جغرافيايي دختر با مختدر جنوب شهر پل

ثانيه   98دقيقه و  1درجه  99ثکانيه الي  91دقيقکه و  93

ثانيه  3دقيقه و  91درجه  11عرض شمالي و طول شرقي 

ثانيه طول شکککرقي و در  92دقيقکه و  12درجکه  11تکا  

و ازنظر موقعيت   درصکککد 88اراضکککي با شکککيب كمتر از 

 جغرافيايي هيدرولوژي حوضکککه آبريز در حوضکککه اصکککلي

حوضکککه اصکککلي كرخه و  فارس و درياي عمان، زيرخليج

 اندقرارگرفته 8829محکدوده مطکالعکاتي مولکاب بکه كکد 

بندي (. بر اسکاس تقسيم8931 )مهدي نسکب و ميرزايي،

گانه پلدختر در دسککته  88هاي كنوانسککيون رامسککر، تالاب

ها و هکاي ماندابهکاي داخلي خشکککكي و زير ردهتکالکاب

ها و ( مکانکدابTp) دائميهکاي آب شکککيرين حوضکککچکه

( Ss) هاي شور، لب شور و قليايي فصلي و ادواريحوضچه

( Ts) هاي آب شيرين فصلي و ادواريها و حوضچهمانداب

 (.8931)مهدي نسب و ميرزايي،  قرار دارند
 

 
 در سطح شهرستان پلدختر و استان لرستانهای پلدختر موقعیت منطقه شکار و صید ممنوع تالاب -1شکل 

 

روش تکحکقکيک  در ايکن پژوهش از طري  مطککالعککات 

اي، بازديد ميداني و پايش كمي و كيفي شکککرايط كتابخانه

هيدرولوژيكي، اكولوژيكي و اجتماعي بر مبناي امتيازدهي 

ها شامل ها صکورت گرفته است. ارزيابي ريسکتريسدر ما

ها، مرحله سه مرحله است. در مرحله اول شناسايي ريسک

ها و در دهي به ريسکها و روش نمرهدوم انتخاب شاخص

ا هبندي و تعيين درجه مخاطره پذيري ريسککنهايت رتبه

ها از نظر بندي ريسکککاسککت. در اين پژوهش جهت رتبه
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قوع، احتمال وقوع و گسکککتردگي اثر سکککه معيار شکککدت و

تا  8اي بين مبادرت گرديد. هر ريسکککک در هر رده، درجه

را كسب و حاصل ضرب عددي سه معيار ياده شده نمره  9

( 9و  8، 8ول ا)جد كنکدنهکايي هر ريسکککک را تعيين مي

بندي و ارزيابي كلي بکدين ترتيکب امكکان مقايسکککه، رتبه

شود.ها فراهم ميريسک
 

  EFMEAبندی شدت وقوع روش مدل رتبه -1جدول 

 درجه شرح شدت

 9 بسيار مضر يا مخرب بالقوه/ اتلاف يا مصرف بسيار زياد مواد و منابع  شديد

 1 مضر اما مخرب بالقوه نيست/ اتلاف با مصرف زياد منابع جدي

 9 مضر/ اتلاف يا مصرف متوسط منابع اًنسبت متوسط

 8 اتلاف يا مصرف كم منابعظرفيت زيان كمي دارد/  خفيف

 8 ضرر ناچيز و قابل صرف نظر/ اتلاف يا مصرف ناچيز منابع ناچيز
  (Danielsson and Gunnarsson, 2001)  

 

 EFMEAرتبه بندی احتمال وقوع مدل  -2جدول 

 درجه شرح احتمال

 9 )با امكان رخداد هر روز(  ثيري عمي  و بلندمدتأرخداد حتمي با ت بسيار زياد

 1 )با امكان رخداد يک بار در هفته( ثيري زياد ميان مدتأرخداد معمول با ت زياد

 9 )با امكان رخداد يک بار در ماه( ثيري متوسط يا موقتأرخداد محتمل با ت متوسط

 8 )با امكان رخداد يک بار در سال( ثير محدود و كوتاه مدتأرخداد كم حد با ت كم

 8 سال يكبار رخ دهد( 82)امكان دارد هر  بعيدممكن/ رخداد غير بسيار كم
(Danielsson and Gunnarsson, 2001) 
 

 

 EFMEAجهت استخراج نمرات گستره ريسک از جداول 

( اگر ريسک وارده بر تالاب باعث 9)جدول  استفاده گرديد

اتلاف منابع تجديد ناپذير گردد و امكان برگشت شرايط 

اكولوژيكي و هيدرولوژيكي تالاب به حالت طبيعي مشكل 

تر باشد؛ ريسک نمره بالاتري را دريافت خواهد نمود. هر 

چه محيط پذيرنده ريسک حساسيت بيشتري داشته باشد، 

 دريافت خواهد نمود. ريسک نمره بالاتري را

 

  EFMEAرتبه بندی گستره مدل  -3جدول 

 درجه شرح عنوان

 9 در كل منطقه بسيار زياد

 1 در بيش از نيمي از منطقه زياد

 9 در حدود نيمي از منطقه يا تعدادي از نقاط متوسط

 8 در چند نقطه يا سطح محدودي از منطقه كم

 8 تنها در يک نقطه بسيار كم
 )Danielsson  and Gunnarsson, 2001( 
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 دسته بندي حدود ريسک ها عبارت است از: بدون ريسک

)اولويت  (، ريسک متوسط1)اولويت  (، ريسک كم9)اولويت 

(. 8)اولويت  ( و ريسک بي نهايت8)اولويت  (، ريسک زياد9

شود و در محاسبه مي 9و  8، 8هاي اساس نمرات جدولبر 

 گيرد( ريسک انجام ميRPN) گذاري نهايينهايت ارزش

 (. 1)جدول 

 
 EFMEAها مدل بندی حدود ریسکدسته -4جدول 

 توضیح اولویت ریسک نرخ ریسک حد ریسک عنوان

≥  1 بدون ريسک دسنه اول RPN ≥ 25 5 
L2 

هزينه برخورد با ريسک در مقايسه با نتايج 

 ناچيز و احتمالي، زياد است.

≥25 ريسک كم دسته دوم RPN ≥ 50 4 
L1 

نيازمند توجه به تغييرات آني در محيط يا 

 تغييرات در فرآيندهاست.

≥ 50 ريسک متوسط دسته سوم RPN ≥ 75 3 
M 

نيازمند اقدامات اصلاحي از طري  فرآيند برنامه 

 اي است.ريزي و بودجه

≥ 75 ريسک زياد دسته چهارم RPN ≥ 100 2 
H1 

 نيازمند اقدامات اصلاحي و فوري است.

≥ 100 ريسک بي نهايت دسته پنجم RPN ≥ 125 1 
H2 

نيازمند قطع فوري كار يا فرآيند يا اقدامات 

 اصلاحي است.
) Danielsson and Gunnarsson, 2001( 

 

  نتایج
تهديد: زهكش  9از نظر شکدت اثر ريسکک محيط زيستي 

هاي عمي  و تکالکاب گري بلمکک و گري پيكکه، حفر چاه

هاي ها، وقوع خشکککكسکککالينيمکه عمي  در آبخوان تالاب

اي در اقليم منطقه، احداث سککد با طول تاج شککديد و دوره

آبريز گوري بلمک و سکککطح كتر در حوضکککه  88كمتر از 

ها توسکککط پکايين نگرش و دانش زيسکککت محيطي تالاب

ترين ريسککک با شککدت شککديد و بسککيار جامعه محلي مهم

مضککر يا مخرب بالقوه/ اتلاف يا مصککرف بسککيار زياد مواد و 

باشند. از نظر احتمال وقوع هاي پلدختر ميمنابع در تالاب

 ودگيريسکککک زهكش تکالاب گري بلمک و گري پيكه، آل

 -صوتي ناشي از تردد وسايل نقليه جاده سرتاسري تهران 

جنوب و سکککطح پکايين نگرش و دانش زيسکککت محيطي 

هکا توسکککط جامعه محلي با احتمال رخداد زياد با تکالکاب

باشند. از نظر گستردگي اثر ثيري عمي  و بلند مدت ميأت

هککاي عمي  و نيمککه عمي  در آبخوان ريسکککک حفر چککاه

مسکککير خطوط انرژي )نفت و گاز( در حريم ها، عبور تالاب

ر اي دهاي شديد و دورهاكولوژيكي تالاب، وقوع خشكسالي

سکککوزي نيزارهکاي تکالاب، عدم وجود اقليم منطقکه، آتش

كکارشکککناس و محيط بان تالابي در اداره محيط زيسکککت 

شهرستان و استان، بالا بودن ورود رسوبات از حوضه آبريز 

در نتيجه افزايش كدورت آب و هکا به داخل تالاب تکالکاب

اي در كف تالاب، تضاد عملكردي بسکته شدن منافذ تغذيه

ها، وجود هاي مرتبط با تالاباي دسککتگاهو مديريت جزيره

شککكاف عمي  بين جوامع محلي تالاب و متولي حفاظت از 

ها و سکککطح پايين نگرش و دانش زيسکککت محيطي تالاب

ريسک بسيار زياد ها توسکط جامعه محلي با گسکتره تالاب

 (.9)جدول  باشنددر كل منطقه مي
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 ارزش گذاری و تعیین اولویت تهدیدات وریسک های زیست محیطی تالاب های پلدختر -5جدول 

شماره  ریسک

 تهدید

شدت 

 اثر

احتمال 

 وقوع

گستره 

 اثر
RPN 

رتبه 

 اولویت

 8 92 8 9 9 8 گري پيكهزهكش تالاب گري بلمک و 

 9 19 9 9 9 8 هاهاي عمي  و نيمه عمي  در آبخوان تالابحفر چاه

 8 12 9 1 1 9 هاهاي آبدوست درختي در حريم تالابكشت گونه

 8 89 9 8 9 1 عبور مسير خطوط انرژي )نفت و گاز( در حريم اكولوژيكي تالاب

 8 98 8 1 1 9 8تالاب لفانه متري  822احداث نهالستان گرمسيري در فاصله 

 8 86 8 1 1 6 8بالا بودن وضعيت تروفي تالاب لفانه 

 9 19 9 9 9 1 اي در اقليم منطقههاي شديد و دورهوقوع خشكسالي

 8 12 9 8 1 2 آتش سوزي نيزارهاي تالاب

 8 96 1 9 9 3 هاآب تالاب  BODكاهش

آلودگي صوتي ناشي از تردد وسايل نقليه جاده سرتاسري تهران 

 جنوب -
82 9 9 1 62 9 

بان تالابي در اداره محيط زيست عدم وجود كارشناس و محيط

 شهرستان و استان
88 1 1 9 22 1 

در   ها به داخل تالاببالا بودن ورود رسوبات از حوضه آبريز تالاب

ف اي در كنتيجه افزايش كدورت آب و بسته شدن منافذ تغذيه

 تالاب

88 1 9 9 62 9 

فعاليت كارخانجات گچ و معادن شن و ماسه بدون مجوز زيست 

 محيطي در منطقه شكار و صيد ممنوع تالاب
89 9 1 9 96 8 

هاي مرتبط با تضاد عملكردي و مديريت جزيره اي دستگاه

 ها تالاب
81 1 8 9 12 8 

كتر در حوضه آبريز گوري 88احداث سد با طول تاج كمتر از 

 بلمک
89 9 1 8 12 8 

وجود شكاف عمي  بين جوامع محلي تالاب و متولي حفاظت از 

 هاتالاب
86 9 9 9 19 8 

عه ها توسط جامسطح پايين نگرش و دانش زيست محيطي تالاب

 محلي
81 9 9 9 889 9 

 هاي تحقي منبع: يافته

 
 

)شدت وقوع،  چون حداكثر نمره در هر يک از سه معيار

است، بيشترين عدد  9احتمال وقوع و گستردگي اثر( 

خواهد بود.  اساس عدد اولويت  889ممكن براي هر ريسک 

ريسک از ضرب سه پارامتر شدت، احتمال وقوع و گسترده 

( سطح RPNريسک )گردد. براساس نرخ محاسبه مي

ه ها توسط جامعپايين نگرش و دانش زيست محيطي تالاب

يازمند نباشد كه ها پلدختر مينهايت تالابمحلي ريسک بي

 (.6)جدول  انجام فوري اقدامات اصلاحي است
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 های زیست محیطی تالاب های پلدخترطبقه بندی ریسک  -6جدول 

 میانگین نرخ شماره ریسک اولویت ریسک نرخ ریسک حد ریسک عنوان

≥  1 بدون ريسک دسنه اول RPN ≥ 25 5 
L2 

1- 6 9/89 

≥25 ريسک كم دسته دوم RPN ≥ 50 4 
L1 

8- 9- 9- 2- 3- 

89- 81 – 89- 86 

1/12 

≥ 50 ريسک متوسط دسته سوم RPN ≥ 75 3 
M 

8- 1- 82- 88 9/61 

≥ 75 ريسک زياد دسته چهارم RPN ≥ 100 2 
H1 

88 22 

≥ 100 ريسک بي نهايت دسته پنجم RPN ≥ 125 1 
H2 

81 889 

 منبع: يافته هاي تحقي        

 

 بحث
هاي ارزيابي ريسک محيط زيستي يكي از استفاده از روش

ابزارهاي مهم در مطالعات مديريت محيط زيست و 

بالقوه آسيب رسان محيط زيستي شناسايي و كاهش عوامل 

ها براي حصول به توسعه در مناط  حساس مانند تالاب

(. در ارزيابي 8922)ميرجليلي و ميرجليلي،  پايدار است

اي هريسک محيط زيستي افزون بر بررسي و تحليل جنبه

مختلف ريسک، ضمن شناخت كامل از محيط زيست 

 ثر وأمنطقه تحت اثر، ميزان حساسيت محيط زيست مت

هاي خاص محيط زيستي منطقه نيز در چنين ارزشهم

 تجزيه و تحليل و ارزيابي ريسک منطقه در نظر گرفته 

هاي تالابي در معرض (. اكوسيستمHeller, 2006) شودمي

عوامل تهديد كننده طبيعي و زيست محيطي بسياري قرار 

دارند كه سبب بر هم زدن تعادل اكولوژيكي و سيماي 

ها را از نظر فون و ها شده و موجوديت تالاببطبيعي تالا

فلور با خطرات عديدي مواجه كرده است. در منطقه شكار 

ريسک و تهديد  81هاي پلدختر تعداد و صيد ممنوع تالاب

توانند عامل تهديد و زيست محيطي وجود دارد كه مي

در زمينه خطرات زيست ها باشند. آسيب اين اكوسيستم

حفر محطيي در دو رده خطرات اكولوژيكي و هيدرولوژيكي 

ها، وقوع هاي عمي  و نيمه عمي  در آبخوان تالابچاه

اي در اقليم منطقه و بالا بودن هاي شديد و دورهخشكسالي

ها به داخل تالاب در ورود رسوبات از حوضه آبريز تالاب

ي در ادن منافذ تغذيهنتيجه افزايش كدورت آب و بسته ش

 هاي پلدختر ترين تهديدات تالابها مهمكف تالاب

هاي پلدختر دو ريسک: عبور مسير باشند. در تالابمي

خطوط انرژي )نفت و گاز( در حريم اكولوژيكي تالاب و بالا 

با ميانگين نرخ ريسک  8بودن وضعيت تروفي تالاب لفانه 

درصد از  99دود باشند. و حدر حد بدون ريسک مي 9/89

هاي زيست محيطي منطقه شكار و صيد ممنوع ريسک

هاي پلدختر در رده ريسک كم با ميانگين نرخ ريسک تالاب

هاي متوسط با ميانگين نرخ ريسک قرار دارند. ريسک 1/12

هاي عمي  و نيمه عمي  شامل چهار ريسک: حفر چاه 9/61

اي دورههاي شديد و ها، وقوع خشكساليدر آبخوان تالاب

در اقليم منطقه، آلودگي صوتي ناشي از تردد وسايل نقليه 

جنوب و بالا بودن ورود رسوبات از  -جاده سرتاسري تهران 

ها به داخل تالاب در نتيجه افزايش حوضه آبريز تالاب

-اي در كف تالاب ميكدورت آب و بسته شدن منافذ تغذيه

-صد ريسکدر 1/16باشند. نتايج اين پژوهش نشان داد كه 

ها در درصد ريسک 1/88ها در طبقه ريسک كم و تنها 

نهايت قرار دارند كه اين نتايج  با سطح ريسک زياد و بي

( كه به ارزيابي و مديريت 8932) مطالعه جوزي و همكاران

ريسک زيست محيطي واحد پلي اتلين شركت پليمر 

 درصد  11/89آرياساسول مبادرت و اعلام كردند كه 

 3/82زيست محيطي در سطح ريسک پايين،  هايجنبه

ها درصد از جنبه 62/81درصد در سطح ريسک متوسط ، 

درصد در سطح ريسک خيلي  32/92در سطح ريسک بالا و 

بالا قرار دارند، متفاوت است. ريسک سطح پايين نگرش و 

ها توسط جامعه محلي با نمره تالابزيستي دانش محيط

ها قرار دارد كه نيازمند الابنهايت تدر رده ريسک بي 889
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اقدامات اصلاحي در جهت افزايش دانش زيست محيطي جامعه 

كه بر  (8932) پژوهش ترک و ياراحمديمحلي است با 

ها، ضرورت اقدام فوري و اقدامات اساس شدت ريسک

تهديدها زيستي سريع اصلاحي جهت كاهش اثرات محيط

ست. نوآوري در درياچه گهر را پيشنهاد دادند، يكسان ا

پژوهش حاضر در اين است: در ميان مطالعات ارزيابي 

هاي آبي تاكنون به ارزيابي جامعي هاي اكوسيستمريسک

كه آسيب پذيري اكولوژيكي، هيدرولوژيكي و اجتماعي را 

 ايم.زمان بررسي كند برخورد نكردههم
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Abstract 
Environmental Impact Assessment is an important management tool that identifies natural and 

anthropogenic environmental hazards and their wide-ranging impacts and determines 

appropriate control calculations. Correct and accurate knowledge one of the threatening 

factors of wetlands Based on their importance and impact can provide the basis for preventing 

and counteracting these factors more precisely, as well as preparing and implementing wetland 

conservation and environmental management plans. The vulnerability assessment method of 

Poldokhtar wetlands in this study is based on EFMEA failure states analysis method. for this 

purpose, first identify the most important environmental risks and threats in the hunting and 

hunting area of Poldokhtar wetlands in three categories of ecological, hydrological and social 

threats to 17 threats, then based on three variables: "probability, severity and extent of impact" 

Numerical values of each threat were determined and ranked according to the range of changes 

in five categories. The results showed that ecologically: wildfires and drainage in Gori Balmak 

and Piqué wetlands, hydrologically threatening to increase suspended sediment load, periodic 

droughts, and drilling deep and semi-deep wells in wetlands and social aquifers: low levels 

Environmental attitudes and knowledge of wetlands by the local community, lack of expert 

and wetland environments in the Department of Environment of the city and province are the 

most important threats in the 11 wetlands ecosystem of Poldokhtar. Overall, 88.2 percent of 

the risks were classified as risk-free, low- and medium-risk, and only 18.8 percent were high 

and infinite, requiring immediate action by wetland conservation and mitigation authorities.  
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