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 مقاله: نوع

 پژوهشی

  چکیده

ها ای از شدت بروز ریسکتوان تا حدود قابل ملاحظهمی هاهای نوین در ارزیابی ریسککارگیری روشهبا ب

زیست کاست و در راستای نیل به توسعه پایدار حرکت نمود. در و به تبع آن از خسارات وارده بر محیط

های پلدختر در حیطه تالابزیستی های محیط( تهدیدات و ارزشDPSIR) فاده از مدلاین پژوهش با است

ها و ارتباط بین تهدیدها و ک و اجتماعی بررسی و بر اساس امتیاز تهدیدات، ارزشیاکولوژیک، هیدرولوژ

فشارها،  محرکه، هایها انجام و راهبردهای مدیریتی در پاسخ به نیروپذیری تالابها ارزیابی آسیبارزش

ه گردید. نتایج پژوهش نشان داد از نظر اکولوژیک، هیدرولوژیک و اجتماعی ئها اراوضعیت و اثرات ریسک

سوزی نیزارها و زهکشی تالاب منجر به کاهش تنوع زیستی، افزایش ها، آتشبه ترتیب: وقوع خشکسالی

های ید ممنوع تالابکدورت آب و کاهش نگه داشت ذخیره آب و کاهش کارکردی منطقه شکار و ص

و  1/11امتیاز  ثیر تهدیدات اکولوژیک بر پرندگان تالابی با میانگینأپلدختر گردیده است. بیشترین ت

زیستی  محیطهای باشد. ریسکمی 2امتیاز  زی با میانگینثیر تهدیدات بر گیاهان خشکیأکمترین ت

ها خواهند داشت و در دوره کم آبی تالاب بر کاهش نگه داشت آب 3/11 ثیری بیشتری با میانگین امتیازأت

ها ترین اثر ریسکماز نظر اجتماعی مه  1/7کاهش کارکردی منطقه شکار و صید ممنوع تالاب با امتیاز 

 بوده است.

 مقاله: تاریخچه
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 هـقدمم

گیری در کمیت و ارزش نهادن های چشماگر چه پیشرفت

ها و خدمات ارائه شده به برخی از محصولات کلیدی تالاب

چنان یک ها صورت گرفته است، اما همتوسط این زیستگاه

ها های اساسی نیز وجود دارد که بزرگترین آنسری چالش

ارتباط بین تغییرات ایجاد عدم دانش کافی در خصوص 

های شده در ساختار اکوسیستم و عملکرد این اکوسیستم

(. مدیریت Barbier, 2013) باشددر ارائه خدمات می

ها از فشارهای ها برای حفاظت، شامل حفظ تالابتالاب

 مستقیم انسان و نگهداری فرآیندهای طبیعی در 

ها و ابهای حاشیه تالاب است. پایش تغییرات تالزمین

تواند برای مدیریت این ها میهای پیرامون آنزمین

زاده و همکاران، )گزابی ها ارزشمند باشداکوسیستم

محیط ها کالاها و خدمات که تالاب(. با وجود این1308

کنند، اما امروزه این ارزشمندی را فراهم میزیستی 

ای به دلیل العادهها با ارزش تحت فشار فوقسیستم

ای انسانی، افزایش جمعیت شهرنشینی، صنعتی فشاره

 شدن و تشدید کشاورزی و گردشگری نابخردانه و 

باشند که برداری بیش از حد از منابع طبیعی میبهره

هیدرولوژیک، اقتصای و محیط سبب کاهش در عملکرد 

(. آسیب Bassi et al., 2014) ها شده استزیستی آن

ی پیچیده، از عوامل زیست ناشی از فرآیندهاپذیری محیط

اجتماعی، منابع زمین و  -آب و هواشناسی، اقتصادی

 mehdi_4531@yahoo.com* پست الکترونیکی نویسنده مسؤول: 
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بررسی  (.Nguyen et al., 2016) پذیردثیر میأتوپوگرافی ت

ابزاری مناسب برای ارزیابی و کسب زیستی محیطریسک 

ی زیستزا و اثرات محیطاطمینان از درک روابط استرس

(. Paustenbach, 2002ویژه در اکوسیستم تالابی است )به

زایی که به سبب ارزیابی ریسک بر روی عوال استرس

باشد، تمرکز ثیر آن میأهای انسانی بروز و تحت تفعالیت

تواند سبب القا های طبیعی نیز میدارد. با این حال پدیده

 محیطهای باشد که منجر به عوارض جانبی استرس

ه شوند و باید در فرآیند ارزیابی ریسک گنجاندزیستی 

(. برای ارزیابی Damian & Waverly, 2012) شوند

 های جامعه بیولوژیکیراهبردی تالاب، شناخت ویژگی

های پذیری و ارزش)ساختار، عملکرد، حساسیت، آسیب

باشند، ضروری ( که در معرض خطر میغیرهطبیعی و 

 (.Delange et al., 2010) است

Namaalwa ( عملکرد و خدمات 2113) و همکاران

ها و نیروی محرکه تغییر را بررسی کردند وسیستم تالاباک

و دستورالعمل برای استفاده پایدار پیشنهاد دادند. نتایج 

وری اطلاعات اکوسیستم طبیعی، منافع آحاصل از جمع

نفعان زمینه نهادی برای مدیریت تالاب، ارزیابی کیفی دی

 DPSIRخدمات اکوسیستم به صورت یکپارچه در مدل 

ثیر بر خدمات اکوسیستم و أحرکه تغییر و تنیروی م

 های احتمالی برای مدیریت تالاب را نشان داد.پاسخ

Zacharias ( در پژوهشی در زمینه 2112و همکاران )

برای یکپارچگی در  DPSIRساختار مدیریتی رویکرد 

یونان نشان دادند که نیروهای  NW- Kalamasرودخانه 

های دام و منابع آلودگیمحرکه اصلی، به فشار، کشاورزی، 

ای متعدد واقع در حوضه آبریز منجر شده است. نقطه

اقدامات پاسخ شامل حذف آلودگی منتشر شده، تقلیل بار 

آلی از طریق بهینه سازی عملکرد گیاهان و حفاظت از 

بود که از  Kalamasتنوع زیستی چندین بخش رودخانه 

و  Stratfordآمد. مناطق حفاظت شده به شمار می

ای به ارزیابی ( با کمک روش ساده2111) همکاران

ها پرداختند که از پذیری خدمات اکوسیستمی تالابآسیب

این طریق توانستند طرح مدیریت توسعه منطقه را تدوین 

به ( در پژوهشی 2117و همکاران ) Kagaloulنمایند. 

ناسایی وضعیت و توسعه مدیریت راهبردی برای ش

های موقت اروپا و یونان با رویکرد بحفاظت و احیای تالا

DPSIR  های انسانی و اعلام نمودند که فعالیتمبادرت

عنوان نیروی شامل کشاورزی، دامداری و توریسم را به

های مدیترانه که دارای آثار و هایی بر تالابمحرکه

کردند.   را معرفیاجتماعی بودند،  –فشارهای اقتصادی 

ای به ارزیابی مطالعه ( در1307) ترک و یاراحمدی

های ناشی از گردشگری و ریسکزیستی محیطهای ریسک

ها بیانگر وجود سه در دریاچه گهر پرداختند و نتایج آن

های ناشی از تعداد گردشگران، تردد موتور ریسک آسیب

های بی نهایت ها و رشد نیزارها که در رده ریسکسیکلت

ی از گردشگری: ترین ریسک های ناشقرار داشتند و مهم

تعداد زیاد گردشگران، محدودیت فصل گردشگری و نوع 

 . جعفری آذر و همکارانباشندتردد و مسیر پیاده روی می

در زیستی محیط( در تحقیقی به ارزیابی ریسک 1308)

های رودهای شور، شیرین و میناب جهت شناسایی تالاب

ی بندهای شاخص از روش دلفی و به منظور اولویتریسک

گیری چند ها از روش تصمیمو تعیین اولویت ریسک

معیاره اقدام و اعلام نمودند که چهار عامل آلودگی نفتی، 

احداث سد در بالادست، پدیده خشکسالی و تغیرات 

اقلیمی و قاچاق سوخت در رده غیر قابل تحمل برای این 

( به ارزیابی 1302) مکوندی و همکارانها قرار دارند. تالاب

های زیستی تالاب انزلی با استفاده از روشمحیط ریسک

SAW  وEFMEA  مبادرت و بیان نمودند که آلودگی آب

های صنعتی و غنی شدن تالاب تالاب ناشی از فاضلاب

بلوچی و باشند. رحیمیهای تالاب میترین ریسکمهم

های اکولوژیکی به ( بر اساس شاخص1302) محمدیملک

زیستی تالاب شادگان پرداختند های محیطارزیابی ریسک

ها نشان داد که تغییرات فیزیکی مانند تغییر و نتایج آن

مین أهای طبیعی، تغییر در رژیم آب تکاربری زیستگاه

سازی، آلودگی ناشی از تخلیه انواع کننده تالاب مانند سد

رویه از تولیدات برداری بیها به درون تالاب و بهرهفاضلاب

 چنین وقوع پدیده خشکسالی و همبیولوژیک تالاب 

های تهدید کننده تالاب به ترتیب اولویت ترین ریسکمهم

  هستند.
 

 هامواد و روش
دهد که این گانه نشان می 11های بررسی موقعیت تالاب

لغزش زمین)ای موسوم به چُل جایدر ها در پهنهتالاب

دختر با مختصات جغرافیایی در جنوب شهر پل (کوه کبیر
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دقیقه و  8درجه  33ثانیه الی  28دقیقه و  20درجه  32

دقیقه  30درجه  08ثانیه  عرض شمالی و طول شرقی  32

ثانیه طول شرقی و  37دقیقه و  07درجه  08ثانیه تا   0و 

و ازنظر موقعیت   درصد 12در اراضی با شیب کمتر از 

جغرافیایی هیدرولوژی حوضه آبریز در حوضه اصلی 

حوضه اصلی کرخه و  یای عمان، زیرفارس و درخلیج

 اندقرارگرفته 2212محدوده مطالعاتی مولاب به کد 

نظر مساحت تالاب  (. از1308 نسب و میرزایی،)مهدی

 3/1با  2هکتار و تالاب گری سیاه  7/38گری بلمک با 

بر اساس هکتار بزرگترین و کوچکترین تالاب هستند. 

گری بلمک  مساحت پهنه پوشش گیاهی آبدوست تالاب

هکتار بیشترین مساحت ولی از لحاظ تراکم پوشش  7با 

 0/28گیاهی نسبت به مساحت تالاب، گوری جمجمه با 

 باشددرصد مساحت تالاب بیشترین تراکم را دارا می

هدف بشر از تدوین و اجرای (. 1307)مهدی نسب، 

زیست کنترل شرایط محیطی ریزی در عرصه محیطبرنامه

وه قابل قبول است تا بتواند به نحوه و انسانی به نح

های تر زندگی کند، اما در طولانی مدت این برنامهمطلوب

با توجه به اهمیت مدیریتی نیازمند تحلیل راهبردی است. 

های آبی زیست بالاخص اکوسیستمحفاظت از محیط

منظور ها  به تالابی، شناسایی عوامل تخریب و تهدید آن

های مناسب در اتخاذ مکانیسموضع قوانین کارآمد و 

کنندگان حائز اهمیت است، بنابراین  در برخورد با تخریب

در پاسخ به این پژوهش هدف ارائه راهکارهای مدیریتی 

ها، فشارها، وضعیت ها و به اثرات تهدیدات و نیرو محرکه

های اکولوژیک، هیدرولوژیک و اجتماعی در منطقه ریسک

 باشد.گانه پلدختر می 11ی هاشکار و صید ممنوع تالاب

 

  
 های پلدخترپراکنش مکانی محدوده شکار و صید ممنوع و تالاب -1شکل 

 

جهت دستیابی به اهداف تحقیق در این پژوهش از مدل 

و  Strafordپذیری مدل ارائه شده توسط ارزیابی آسیب

( و شاخص خدمات اکوسیستمی به 2111) همکاران

های محیط زیستی تالاب به عنوان اثر و ارزش 1عنوان اثر 

دهی در از مدل مفهومی استفاده گردید، مبنای امتیاز 2

و زیستی محیطهای تالاب، تهدیدهای ها ارزشماتریس

های تالابزیستی محیطهای و تهدیدات ارتباط بین ارزش

 باشد.ات اسنادی، پایش میدانی میپلدختر از طریق مطالع

ماتریس تهدید تالاب: در این ماتریس تهدیدهای حاصل از 

شود که اولی شوند. دو نمره داده میوارد می DPSIRمدل 
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مربوط به شدت تهدید و دومی مربوط به احتمال وقوع 

(. میزان شدت و میزان احتمال وقوع 1)رابطه  تهدید است

( بر L( و کم )M) (، متوسطH) در سه سطح امتیاز زیاد

 شود. اساس پایش داده می

 امتیاز تهدید = اهمیت تهدید×  (       احتمال وقوع1)

ها ارزش DSPIR های تالاب: مطابق با مدلماتریس ارزش

 به سه دسته اکولوژیک، هیدرولوژیک و اجتماعی 

 شوند. به هر ارزش دو نمره در بازه زیادبندی میدسته

(Hمتوسط ،) (Mو کم ) (Lداده می ) شود. که نمره اول

مربوط به بزرگی ارزش و نمره دوم به اعتبار ارزش مربوط 

 (.2)رابطه  شودمی

 امتیاز ارزش= بزرگی ارزش ×(          اعتبار ارزش2)

ها شناسایی شد، های تالابکه تهدیدها و ارزشبعد از این

متیازهای هر کدام در ماتریس مربوطه وارد و برای ترکیب ا

 داده شده از ماتریس ترکیب عمومی امتیازاستفاده شد

 (.1جدول )
 

 ماتریس عمومی ترکیب امتیاز -1جدول 

  عامل اول ارزیابی

  (Low) کم (Medium) متوسط (High) زیاد

ی
یاب

رز
ل ا

ام
ع

 

M L L کم (Low) 

H M L متوسط (Medium) 

H H M (زیادHigh) 
 2111کاران منبع: استرافورد و هم    

 

ها: این ماتریس ماتریس ارتباط بین تهدیدها و ارزش

های تالاب با ثیر احتمالی هر تهدید را بر ارزشأچگونگی ت

کند. امتیازات توجه به دانش کاربر از سایت مشخص می

( در این U) ( و ناشناختهL) کم ،(M) (، متوسطH) زیاد

ای تالاب هماتریس بیانگر میزان اثر هر تهدید بر ارزش

 است.

پذیری: هنگامی که همه مقادیر ماتریس ارزیابی آسیب

تواند با استفاده از پذیری میوارد شدند، ارزیابی آسیب

به  Uو  L, M, H ( انجام گردد. زمانی که امتیازات3رابطه )

و صفر را داشته باشند، امتیاز نهایی  1، 2، 3 ترتیب ارزش

شود که ارزش صفر تا می 28ای بین صفر تا ارزیابی نمره

به رنگ  17تا  11های بین به رنگ سفید، ارزش 0

به رنگ سیاه کدگذاری  28تا  10های خاکستری و ارزش

ترین ها و مهمترین ارزششوند. این مرحله مهممی

 نماید. ها ارائه میتهدیدات تالاب را برای هر یک از ارزش
 

 اهمیت تهدید =و تهدیدامتیاز ارتباط بین ارزش ×امتیاز ارزش  (3)
 

 نهایت پس از ارزیابی  ارائه راهبردهای مدیریتی: در

های تالاب نسبت به تهدیدهای منطقه، پذیری ارزشآسیب

 به  DPSIRلفه پاسخ های احتمالی مدل ؤمطابق با م

 شودلفه های نیرومحرکه، فشار، وضعیت و اثر ارائه میؤم

  (.2)شکل 

 

 ۶۹۳۱منبع: جهانی شکیب و همکاران: 

 DPSIRهای مدل مفهومی لفهؤها به مبازخور پاسخ -2شکل 
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 نتایج
بر اساس شاخص های بارش ایستگاه پلدختر نتایج بررسی داده

SPI  تعداد  1308تا  1300سال از  20نشان داد که در طول

سال خشکسالی با چهار مقیاس بسیار شدید، شدید،  21

 میرزایی،نسب و )مهدی ملایم حادث شده است متوسط و

ها همراه با فرآیند تجزیه کاهش سطح زیستگاه (.1308

زیستگاه به عنوان بزرگترین تهدید تنوع زیستی و عامل اصلی 

تردد  ها در سطح جهان شناخته شده است.انقراض گونه

 خودروها و آلودگی صوتی، آلودگی هوا و روشنایی ناشی از 

تر از محل استقرار جاده واند در یک فضای گستردهتها میآن

تواند منجر به ایجاد مناطق آشفتگی اثرگذار باشد. این امر می

برای پرندگان و پستانداران شود. آثار کاهش سطح زیستگاه بر 

شدگی های حیات وحش بسیار بیشتر از آثار تجزیهجمعیت

کاهش ای، زیستگاه است. این آثار شامل کاهش غنای گونه

منطقه شکار  جمعیت و تغیر در الگوی پراکنش جمعیت است.

هکتار  17331های پلدختر با مساحت و صید ممنوع تالاب

هکتار  از مساحت آن در منطقه اثر اکولوژیک  2203حدود 

قرار دارد. در منطقه شکار و  1/27جاده با درصد اثر پذیری 

کولوژیک ثیر اأهای پلدختر منطقه تحت تصید ممنوع تالاب

گیرد که این امر به دلیل جاده در بخش میانه منطقه قرار می

)مددی و  باشدها میعبور جاده از میان مجموعه تالاب

  (.1301همکاران، 

های ی تالابزیستنتایج ارزیابی ماتریس تهدیدهای محیط

پلدختر نشان داد که از نظر تغییر رژیم هیدرولوژیک: زهکشی 

که، و از لحاظ تغییرات اکولوژیک:  عبور تالاب گری بلمک و پی

تهدیدات جاده از میان منطقه شکار و صید ممنوع و عامل 

تضاد منافع بین جوامح محلی و محیط اجتماعی و آموزشی: 

 (.2)جدول  باشند( میH) زیست دارای شدت زیاد

 
 های پلدخترماتریس ارزیابی تهدیدهای محیط زیستی تالاب -2جدول 

 یعامل ارزیاب

 شدت تهدید

 (H) زیاد

 (M) متوسط

 (L) کم

 (1) احتمال وقوع

 (H) در گذشته زیاد رخ داده و یا احتمال وقوع آن در آینده زیاد است

 (M) در گذشته رخ داده و احتمال وقوع آن در آینده وجود دارد

 (L) در گذشته کم رخ داده و احتمال وقوع آن در آینده کم است

امتیاز ارزیابی 

بق تهدید مطا

ماتریس 

 عمومی

تغییر رژیم 

 هیدرولوژیک

 L M L افزایش بار رسوب

 M L L احداث سد های آبخیزداری

 H L M زهکشی تالاب

 M M M کشت گونه های آبدوست

 M M M حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق

 M L L تخریب و دستکاری بستر تالاب

 تغییرات اکولوژیک

 M H H آتش سوزی نیزارها

 M L L داث نهالستان گرمسیریاح

 H H H عبور جاده از منطقه شکار و صید ممنوع

 L L L فعالیت بدون مجوز شرکت های نفت و گاز

 M H H خشکسالی

تهدیدات اجتماعی 

 و آموزشی

 H H H پایین بودن نگرش و اطلاعات تالابی

 H H H تضاد منافع بین جوامح محلی و محیط زیست
 

 

های پلدختر های اکولوژک تالاببی ارزشماتریس ارزیا

نشان داد که از نظر اهمیت گونه و زیستگاه،  تنها پرندگان 

های در معرض خطر یا در حال انقراض در تالابی گونه

های پلدختر هستند و از نظر حضور در منطقه به تالاب

های پلدختر زیستگاه گیاهان بن در آب، که تالابسبب این

ند آبزیان و پرندگان تالابی انر و جانورانی مور و شناوغوطه

کنند، دارای ها زیست میباشند که فقط در این تالابمی

 (.3)جدول  باشنداهمیت می
 

 

 



 ...شهرستان پلدختر  یهاتالاب یتیریمد یراهبرد نیتدو نسبمهدی

 

73 

 

 های پلدخترهای اکولوژیکی تالابماتریس ارزیابی ارزش -3جدول 

 عامل ارزیابی
 اهمیت زیستگاه و گونه

 (H) گونه در معرض خطر یا در حال انقراض
 (M) پذیریهای در معرض آسیبونهگ

 (L) های در آستانه تهدیدگونه

 حضور در منطقه
 (H) فقط در اکوسیستم تالابی حضور دارد

 (M) در اکوسیستم های اطراف تالاب حضور دارد
 (L) در تمام سطح اکوسیستم های حوضه حضور دارد

امتیاز ارزش 
 اکولوژیک

 نوع ارزش اکولوژیک

 گیاهان

 L L L زیخشکی

 M H H بن در آب
 M H H غوطه ور

 M H H شناور

 جانوران

 M H H آبزیان
 M M M دوزیستان

 L L L خزندگان

 H H H پرندگان
 M L L پستانداران

 M M M زیستگاه حیات وحش

 M M M تنوع زیستی

 

های عمیق و تغییر رژیم هیدرولوژیک به دلیل احداث چاه

های پلدختر باعث کم شدن تالاب نیمه عمیق در حریم

ها سطح ایستابی آبخوان و خشکاندن منابع تغذیه تالاب

احداث با شده است. جوامع محلی تالاب گری بلمک 

هفت کیلومتر   ی به طولهاکانالاز طریق حفر  یکشزه

 اینآب تالاب را به رودخانه کشکان تخلیه نمودند که 

دید به نحوی که ی منجر به کاهش مساحت تالاب گرکشزه

درصد  21/10مساحت تالاب در فصول مرطوب تنها 

ی گذشته گردد و در فصول هاسالمساحت تالاب در 

درصد و در سال  10/21به  1388خشک نیز در سال 

 مهدی نسب و میرزایی،) از یک هکتار برسد ترکم 1300

1308.) 
های های هیدرولوژیک تالابنتایج ارزیابی ماتریس ارزش

مند از ارزش ر نشان داد که از نظر جمعیت بهرهپلدخت

ها برای آشامیدن و زیست آبزیان و نگه کیفیت آب تالاب

و  3یا نمره  Hداشت آب در دوره کم آبی دارای ارزش 

امتیاز ارزش حفظ و نگه داشت آب برای دوره کم آبی بالا 

 (.0)جدول  است

 هایهای اجتماعی تالابارزشنتایج ارزیابی ماتریس 

در حیطه آموزش،  هانشان داد که این اکوسیستم پلدختر

 ای رهنگی دارای اهمیت منطقهاهمیت فمشارکت و 

 (.  2)جدول  باشندمی

ها و تهدیدات نتایج ارزیابی ماتریس ارتباط بین ارزش

 زیستی بر ریسک محیط 13ها نشان داد که تالاب

های اکولوژیک، هیدرولوژیک و اجتماعی تأثیر ارزش

گذارند. زهکشی تالاب بر گیاهان ناشناخته تا شدیدی می

آبزی شامل بن در آب، شناور، غوطه ور و آبزیان و 

ها و کاهش نگه پرندگان تالابی، افزایش کدورت آب تالاب

های کم آبی، عدم احیاء داشت ذخیره آب برای دوره

های گری بلمک و گری پیکه، عدم مشارکت ذینفعان تالاب

ها و کاهش کارکردی ای دفتر حفاظت تالابدر برنامه ه

شدیدی دارد. ها تأثیر منطقه شکار و صید ممنوع تالاب

کاهش تنوع زیستی های پلدختر منجر بهدستکاری تالاب

ها گیاهان آبزی و پرندگان آبزی و کنارآبزی و آبزیان تالاب

و کاهش امکان ذخیره آب برای دورهای خشکسالی و 

ید. عبور جاده ترانزیتی از وسط خشک منطقه خواهد گرد

ن منطقه شکار و صید ممنوع موجب از بین رفتن پرندگا

خزندگان، از بین رفتن تالابی، پستانداران، دوزیستان، 

وحش و در نهایت کاهش تنوع زیستی های حیاتزیستگاه

 منطقه خواهد شد.
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 رهای پلدختهای هیدرولوژیک تالابماتریس ارزیابی ارزش -4جدول 

 جمعیت بهره مند از ارزش عامل ارزیابی

 (H) هزار نفر 71جمعیت بیش از 

 (M) هزار نفر 71هزار تا  21جمعیتی بین 

 (L) هزار نفر 21جمعیتی کمتر از 

 امکان ارائه ارزش جایگزین

 (H) سیسات زیادی داردأمشکل و نیاز به ت

 (M) زیادی دارد سیسات نسبتاًأمتوسط و نیاز به ت

 (L) سیسات اندکی داردأبه ت ساده و نیاز

امتیاز ارزش 

 هیدرولوژیکی
 هیدرولوژیکنوع ارزش 

تالاب ها برای   کیفیت آب

 آشامیدن و زیست آبرزیان
H L M 

حفظ و نگه داشت آب در 

 دوره کم آبی
H H H 

 
 های اجتماعی تالاب های پلدخترماتریس ارزیابی ارزش -5جدول 

 عامل ارزیابی
 میزان اهمیت

 (Hای اهمیت جهانی)دار

 (Mدارای اهمیت منطقه ای)

 (Lدارای اهمیت محلی)

 میزان انحصاری ارزش
 (Hبی نظیر)

 (Mنادر)

 (Lشایع)

امتیاز 

ارزش 

 اجتماعی
 اجتماعینوع ارزش 

 M L L افزایش نگرش و اطلاعات تالابی جامعه محلی آموزشی
 

 

 مشارکت

 M L L تنوع بخشی به مشاغل جوامع پیرامون  تالاب

 M M M های گری بلمک و گری پیکهاحیاءتالاب

 M M M مشارکت ذینفعان در برنامه های دفتر حفاظت از تالاب

 

 

 فرهنگی

 M M M 1382تعریف منطقه شکار و صید ممنوع تالاب ها از سال 

محوطه باستانی باز مربوط به دوره عیلامان در  11وجود 

 منطقه شکار و صید ممنوع تالاب ها
M M M 

 
 

در شرایط فعلی اقدامات اداره منابع طبیعی شامل: احداث 

های آبدوست و فعالیت نهالستان گرمسیری  و کشت گونه

 زیستیمحیطهای بدون مجوز ها و فعالیتدر حریم تالاب

چون شرکت های مجری خطوط انتقال انرژی همشرکت

 های اکولوژیک،ثیر شدیدی بر ارزشأنفت و گاز ت

اند. های پلدختر داشتهیک و اجتماعی تالابهیدرولوژ

های پلدختر منجر به تخریب سوزی نیزارهای تالابآتش

چنین زیستگاه و کاهش تنوع زیستی پرندگان تالابی و هم

 (.1گردد )جدول ها میافزایش کدورت آب تالاب

 زیستی های محیطپذیری ارزشنتایج ارزیابی آسیب

که خشکسالی، وجود تضاد های پلدختر نشان داد تالاب

ها و دستگاه متولی بین جوامع محلی پیرامون تالاب

شهرستان، و  استان سطح در هاتالاب از دارینگه و حفاظت

سوزی نیزارهای تالابی، وجود زهکش در تالاب گری آتش

زیستی محیط نگرش سطح بودن پایین و پیکه گری و بلمک

زیستی محیطهای ترین ریسکدر بین جوامع محلی مهم

های تالاب اجتماعی و هیدرولوژیک اکولوژیک، هایارزش بر

 (.8باشند. )جدول پلدختر می
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 های پلدخترها و تهدیدهای تالابارتباط بین ارزش -6 جدول

                      

 کنندهعوامل تهدید  

 

 

 

 

 ها   اثرات بر ارزش

ب
ش بار رسو

افزای
 

ی
ی آبخیزدار

ث سد ها
احدا

 

ی
خشکسال

 

ب
ی بستر تالا

ب و دستکار
تخری

 

ی
ث نهالستان گرمسیر

احدا
 

ت
س

ط زی
ی و محی

ن جوامح محل
ضاد بی

ت
 

  
ت

ی آبدوس
ت گونه ها

کش
  

ب
در حریم تالا

 

  
ق

ق و نیمه عمی
ی عمی

حفر چاه ها
 

ی نیزارها
ش سوز

آت
 

ب
ی تالا

زهکش
 

ی
ت تالاب

ش و اطلاعا
ن بودن نگر

پایی
 

عبور جاده ترا
ب 

ی از منطقه شکار و صید مننوع تالا
نزیت

 

ت و گاز
ی نف

ت ها
ت بدون مجوز شرک

فعالی
 

 های اکولوژیکارزش

 خشکی زی                                      از بین رفتن گیاهان

 بن در آب

 غوطه ور

 شناور

 آبزیان                                             از بین رفتن جانوران

 

 تالابی ندگانپر

 پستانداران

 دوزیستان

 خزندگان

 زیستگاه حیات وحش  از بین رفتن زیستگاه حیات وحش

 کاهش تنوع زیستی                  تنوع زیستی              

L L M L L L L L L L L U M 

M M H H L L M M M H L U L 

M M H H L L M M M H L U L 

M M H H L L M M M H L U L 

M M H H M M M M M H M U L 

M M H H M M M M H H M H M 

L L L L L M L M M M M H L 

L L L L L M L L M M M H L 

L L L L L M L L M M M H L 

M M H M M M L M H M M H L 

M M H H M M M M H M H H L 

 های هیدرولوژیکارزش

 هاآب تالاب افزایش کدورت            کاهش کیفیت  آب

کاهش نگه داشت آب در   نگه داشت آب در دوره کم آبی

 دوره کم آبی

H H H L M L M M H H L U L 

M H H H L L M M M H L U L 

 ارزش های اجتماعی

 عدم احیاءتالاب های گری بلمک و گری پیکه

نفعان اولیه  در برنامه های دفتر حفاظت عدم مشارکت ذی

 از تالاب 

 تنوع بخشی به مشاغل جوامع پیرامون تالاب عدم ایجاد

کاهش کارکردی    تعریف منطقه شکار و صید ممنوع 

 1382ها از سال تالاب

محوطه باستانی باز مربوط به دوره عیلامان در  11وجود 

 منطقه شکار و صید ممنوع تالاب ها

L H H L L H U M L H H U L 

M L L L L H U U U H H U L 

U U L U U H U H M H H U U 

M M H M L H M H M M H U M 

U U U U U L U L U M U U M 
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 های پلدخترهای محیط زیستی تالابپذیری ارزشارزیابی  آسیب -7جدول

                      
 عوامل تهدید کننده  

 
 
 
 

 ها   اثرات بر ارزش

ب
ش بار رسو

افزای
 

ی
ی آبخیزدار

ث سد ها
احدا

 

خشکسالی
 

ب 
تخری

ب
ی بستر تالا

و دستکار
 

ی
ث نهالستان گرمسیر

احدا
 

ت
ط زیس

ضاد بین جوامح محلی و محی
ت

 
  

ت
ی آبدوس

ت گونه ها
کش

  
ب

در حریم تالا
 

ق
ق و نیمه عمی

ی عمی
حفر چاه ها

 

ی نیزارها
ش سوز

آت
 

ب
ی تالا

زهکش
 

ت تالابی
ش و اطلاعا

پایین بودن نگر
 

ب
ی از منطقه تالا

عبور جاده ترانزیت
 

ت بدون مجوز ش
فعالی

ت و گاز
ی نف

ت ها
رک

 

  ارزش های اکولوژیکی

 خشکی زی                                         از بین رفتن گیاهان
 بن در آب
 غوطه ور
 شناور

 آبزیان                                              از بین رفتن جانوران
 تالابی پرندگان

 پستانداران
 دوزیستان

 خزندگان
 ت وحش  از بین رفتن زیستگاه حیات وحشزیستگاه حیا

 کاهش تنوع زیستی                                تنوع زیستی           

۶ ۶ ۱ ۶ ۶ ۹ ۶ 2 ۹ 2 ۹ 0 2 

۱ ۱ 22 ۳ ۹ ۳ ۶2 ۶2 ۶1 ۶1 ۳ 0 ۹ 

۱ ۱ 22 ۳ ۹ ۳ ۶2 ۶2 ۶1 ۶1 ۳ 0 ۹ 

۱ ۱ 22 ۳ ۹ ۳ ۶2 ۶2 ۶1 ۶1 ۳ 0 ۹ 

۱ ۱ 22 22 ۱ ۶1 ۶2 ۶2 ۶1 ۶1 ۶1 0 ۹ 

۱ ۱ 22 22 ۱ ۶1 ۶2 ۶2 22 ۶1 ۶1 22 ۱ 

۶ ۶ ۹ ۶ ۶ ۱ ۶ 2 ۱ 4 ۱ ۳ ۹ 

2 2 ۱ 2 2 ۶2 4 4 ۶2 1 ۶2 ۶1 2 

۶ ۶ ۹ ۶ ۶ ۱ 2 2 ۱ 4 4 ۳ ۶ 

4 4 ۶2 4 4 ۶2 4 1 ۶1 1 ۶2 ۶1 2 

4 4 ۶2 ۱ 4 ۶2 1 1 ۶1 1 ۶1 ۶1 2 

 های هیدرولوژیکارزش

 هاافزایش کدورت آب تالاب                       کاهش کیفیت  آب

کاهش نگه داشت آب در دوره کم   نگه داشت آب در دوره کم آبی
 آبی

۱ ۱ ۶1 2 ۱ ۱ 1 1 ۶1 ۶2 ۱ 0 2 

۱ ۳ 22 ۳ ۹ ۳ ۶2 ۶2 ۶1 ۶1 ۳ 0 ۹ 

 های اجتماعیارزش

 عدم احیاءتالاب های گری بلمک و گری پیکه
 اظت از تالاب عدم مشارکت ذینفعان اولیه  در برنامه های دفتر حف

 عدم ایجاد تنوع بخشی به مشاغل جوامع پیرامون تالاب
کاهش کارکردی     تعریف منطقه شکار و صید ممنوع تالاب ها از 

 ۶۹22سال 
محوطه باستانی باز مربوط به دوره عیلامان در منطقه شکار  ۶۶وجود 

 و صید ممنوع تالاب ها

2 ۱ ۶1 2 2 ۶1 0 1 ۱ ۶1 ۶1 0 2 

4 2 ۱ 2 2 ۶1 0 0 0 ۶2 ۶1 0 2 

0 0 ۱ 0 0 ۶1 0 4 ۱ 1 ۶1 0 0 

4 4 ۶1 4 2 ۶1 1 ۶2 ۶2 1 ۶1 0 4 

0 0 0 0 0 ۱ 0 4 0 1 0 0 4 

 

های اجتماعی، اقتصادی، انسانی و نیروهای محرکه فعالیت

دهد. راهبردهای بخش شرایط آب و هوایی را نشان می

ستی زیمحیطهای ها ریسک( در پاسخ به نیرو محرکه1)

های های پلدختر عبارتند از: جلوگیری از حفر چاهتالاب

ها، الزام خطوط لوله عمیق و نیمه عمیق در حریم تالاب

، زیستیمحیطانتقال انرژی به داشتن مجوز ملاحظات 

ها، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در حوضه آبریز تالاب

 ها ازتعامل و همکاری بین دستگاهای ذینفع در تالاب

جمله اداره منابع طبیعی، صنعت و معدن، سازمان 

گردشگری و محیط زیست، جلوگیری و کاهش فرسایش 

های درختی آبدوست در خاک، جلوگیری از کشت گونه

ها، تنوع بخشی به معیشت جوامع محلی زیرا حریم تالاب
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سهم از ذینفعان اولیه پیرامون تالاب گری  70که معیشت 

 ضی تالابی وابسته است. بلمک به کشاورزی در ارا

کنترل سطح  ( در پاسخ به فشارها:2راهبردهای بخش )

ها، نصب کنتور زمینی آبخوان تالابهای زیرایستابی آب

های موجود تا سه سال آینده،  هوشمند بر روی چاه

طراحی مسیر خطوط انتقال انرژی به خارج از مرزهای 

ر کیفیت ها، پایش آنلاین مداوم عناصاکولوژیک تالاب

های تنظیم ها، نصب دریچهشیمیایی و فیزیکی آب تالاب

کننده بروی زهکش تالاب گری بلمک و گری پیکه، 

های درختی بومی؛ سازگار با اقلیم پلدختر و انتخاب واریته

ها، بررسی نحوه اثر و گستره نفوذ پایین بودن نیاز آبی آن

مهاجرت کریدورهای  و فصلی روزانه، خانگی گستره بر جاده

 حیات وحش در بازهای زمانی مختلف شب و روزمی باشد.

گذارد. راهبردهای ثیر میأفشارها بر وضعیت اکوسیستم ت

ها شامل: تخمین و برآورد ( در پاسخ به وضعیت3بخش )

حجم رسوب معلق و نشین شده و ارزیابی اثرات آن بر  

ای های حیات وحش، حفظ تنوع گونهفون، فلور و زیستگاه

های ها،  انجام فعالیتزیستگاهی در اکوسیستم تالابو 

آبخیزداری در حوضه آبریز تالاب از طریق عملیات 

ها، جلوگیری بیولوژیک و مکانیکی با رعایت حق آبه تالاب

کنی و چرای بیش از حد دام، سنجش نگرش از بوته

تحصیلی آموزان تمامی مقطع و تالابی دانشزیستی محیط

 ای پیرامون تالاب است.در مدارس روستاه

شود که مفهومی چند تغییر وضعیت منجر به آثاری می

های اقتصادی، اجتماعی و محیط بعدی شامل جنبه

( در پاسخ به اثرات 0) زیستی است. راهبردهای بخش

شامل: اقدامات جدی در راستای آموزش و ارتقاء دانش 

و کارکردهای تالاب برای جوامع محلی، زیستی محیط

یش اعتماد سازی برای جوامع ذینفع اولیه تالاب گری افزا

بلمک توسط اداره کل محیط زیست استان لرستان، تنوع 

ها، مدیریت بخشی به مشاغل پایدار مردم پیرامون تالاب

ها. حفظ و پایدار منابع آب و خاک در حوضه آبریز تالاب

های پلدختر، احیاء ذخایر ژنتیکی و مسائل اکولوژیک تالاب

تهیه  قرار سیستم یکپارچه مدیریتی اکوسیستمی،است

های تالاب با هدف بانک اطلاعات از تهدیدها و ریسک

ها و تشکیل ستاد ها و پایش آنحفاظت از این اکوسیستم

مدیریت بحران تالاب و تهیه برنامه جامع مدیریت بحران  

گیری و مواجه با حوداث انسانی و ها به منظور پیشتالاب

بندی منطقه شکار و صید ممنوع به نهایت زون طبیعی، در

 صید منظور توسعه حفاظت و ارتقای منطقه از شکار و

-پیشنهادات میترین مهم شده حفاظت منطقه به ممنوع

 باشند.

 

 بحث
توانایی  کهای است ل بین رشتهدیک م  DPSIRمدل

های علمی و مسائل جهان واقعی افتهبین یبرقراری ارتباط 

های مدیریت منابع گیرین مدل در تصمیمرا دارد. ای

 Tscherning) گیردمحیط زیستی مورد استفاده قرار می

et al; 2012.) 

 پنجهای پلدختر به عنوان زیستگاه زمستانه کمتر از تالاب

 عدد( عدد پرنده تالابی  2011 )به طور متوسط هزار

ها فراهم باشند که محل تغذیه و استراحت را برای آنمی

 02گونه پرنده تالابی پلدختر تعداد  03آورند. در بین می

تنها گونه اردک  و (LC) گونه در رده کمترین نگرانی

)مهدی  ( قرار داردNT) بلوطی در رده نزدیکی تهدید

 (.1307 نسب،

های تالابزیستی محیطنتایج ارزیابی ماتریس تهدیدهای 

  پلدختر نشان داد که زهکشی تالاب گری بلمک و پیکه،

عبور جاده از میان منطقه شکار و صید ممنوع و تضاد 

ترین مهمزیست منافع بین جوامح محلی و محیط

های تهدیدات هیدرولوژیک، اکولوژیک و اجتماعی تالاب

 احتمال وقوع ز نظر ا (.2)جدول  باشندپلدختر می

تضاد منافع بین جوامح های پلدختر: های تالابریسک

ر جاده از منطقه شکار و صید محلی و محیط زیست، عبو

پایین بودن نگرش و اطلاعات تالابی و  ،خشکسالیممنوع، 

در گذشته زیاد رخ داده و یا احتمال آتش سوزی نیزارها 

پایین وقوع آن در آینده زیاد است و امتیاز تهدیدهای 

سوزی نیزارها، عبور بودن نگرش و اطلاعات تالابی، آتش

و تضاد  خشکسالیمنوع، جاده از منطقه شکار و صید م

های منافع بین جوامح محلی و محیط زیست در تالاب

(. امتیاز 2)جدول  ترین نمرات را داشتندپلدختر بالا

های پلدختر از لحاظ اهمیت های تالاباکولوژیک ارزش

 00زیستگاه و گونه تنها مربوط به پرندگان تالابی به تعداد 

های که تالابب اینگونه و  از نظر حضور در منطقه به سب
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پلدختر زیستگاه گیاهان بن در آب، غوطه ور و شناور و 

باشند، که فقط جانورانی مانند آبزیان و پرندگان تالابی می

(. از 3)جدول  کنند، بالا استها زیست میدر این تالاب

امکان ارائه ارزش  مند از ارزش ونظر جمعیت بهره

های پلدختر نشان بهای هیدرولوژیک تالاجایگزین ارزش

های کم آبی بالاترین داد که حفظ و ذخیره آب برای دوره

های پلدختر های هیدرولوژیک تالابنمره ارزیابی در ارزش

های اجتماعی (. ارزش0)جدول  را به خود اختصاص داد

و های پلدختر نشان داد که  میزان انحصاری ارزش تالاب

بخشی  ا است. تنوعهاین اکوسیستمامتیاز ارزش اجتماعی 

به مشاغل جوامع پیرامون تالاب و افزایش نگرش و 

 11و وجود  1اطلاعات تالابی جامعه محلی دارای امتیاز 

محوطه باستانی باز مربوط به دوره عیلامان در منطقه 

ها، تعریف منطقه شکار و صید شکار و صید ممنوع تالاب

 نفعان درمشارکت ذی 1382ها از سال ممنوع تالاب

های گری تالاب های دفتر حفاظت از تالاب و احیاءبرنامه

(. 2)جدول  بود 2یا  Mبلمک و گری پیکه دارای امتیاز 

 زیستی محیطهای پذیری ارزشنتایج ارزیابی آسیب

های پلدختر نشان داد که خشکسالی، وجود تضاد تالاب

ها و دستگاه متولی بین جوامع محلی پیرامون تالاب

ها در سطح استان و داری از تالابحفاظت و نگه

سوزی نیزارهای تالابی، وجود زهکش در شهرستان، آتش

تالاب گری بلمک و گری پیکه و پایین بودن سطح نگرش 

های  ترین ریسکدر بین جوامع محلی مهمزیستی محیط

 باشندهای پلدختر میهای  تالاببر ارزشزیستی محیط

های های تالابارزشگذار بر ثیرأریسک ت 13 که این

ثیر را به ترتیب بر پرندگان تالابی، أپلدختر بیشترین ت

آبزیان و کاهش نگه داشت ذخیره آب برای دوره کم آبی و 

 محیطهای ثیرات ریسکأدر مجموع تخشکسالی دارند. 

های اکولوژیک، هیدرولوژیک و اجتماعی بر ارزش زیستی

و  0/7، 0/7ای های امتیازههای پلدختر با میانگینتالاب

 (.8 و 1)جداول  های کم قرار دارنددر رده ریسک 2/2

 ها، فشارها، وضعیت و آثار ها به نیرومحرکپاسخ

در منطقه شکار و صید ممنوع زیستی محیطهای ریسک

های جامعه یا های پلدختر نشان دهنده اقدامتالاب

گیران در پاسخ به مسائل محیط زیستی است. تصمیم

 و همکاران جهانی شکیب تایج این پژوهش، همسو با ن

( که به تدوین راهبردهای مدیریتی برای تالاب 1301)

ها نشان داد که بیشترین چغاخور مبادرت و نتایج آن

های اکولوژیک بر ارزشزیستی محیطاثرات تهدیدهای 

وحش و شامل از بین رفتن پرندگان و زیستگاه حیات

وی تالاب و خشکسالی افزایش ارتفاع سد ساخته شده بر

مین حق آبه تالاب گندمان در پایین أاثر نامطلوبی بر ت

 گذارد، یکسان است.دست می

های مدیریتی و با توجه به نتایج بدست آمده اولویت

ریزی در جهت کاهش اثرات و پیامدهای عوامل برنامه

ناپذیری بر محیط زیست و ثیرات جبرانأتهدید که ت

بایست مورد توجه ختر دارند میهای پلدعملکرد تالاب

جهت پایداری جدی قرار گیرند به منظور رفع مخاطرات 

های تالابی شهرستان پلدختر: استقرار سیستم اکوسیستم

یکپارچه مدیریتی اکوسیستم تالابی با مشارکت همه 

سازی برای جوامع محلی ذینفع ذینعفان، افزایش اعتماد

ر این جوامع دابلمک و تنوع بخشی به مشاغل پای گوی

که  این نتایج همسو با  ترین راهبرد پیشنهادی استمهم

 بیان نمودند ( که 2113) و همکاران Namaalwaنتایج 

برای مدیریت تالاب، نیاز به همکاری افقی و عمودی در 

 کارگیری سیاست تالاب، کاربرد کشاورزی پایدار و به

 مدیریت آب و مواد غذایی و پایشهای یکپارچه فن

سازی برای حمایت از مدیریت مستمر، تحقیق و ظرفیت

 تطبیقی وجود دارد.

 

 منابع
توسعه  .13۳۱ م. .یاراحمدی، ع . وترک، ل .1

ثیر آن بر محیط زیست أبدون برنامه گردشگری و ت

)مطالعه موردی: دریاچه گهر لرستان(،  هادریاچه

)دانش مخاطرات سابق(،  مدیریت مخاطرات محیطی

 .02تا  73، صفحات 1، شماره 1دوره 

توکلی، م؛ و  .م .سیزقبایی، غ .آذر، سجعفری .2

محیطی تالاب ارزیابی ریسک  زیست .13۳۱ دشتی، س،

المللی رودهای شور، شیرین و میناب، تحلیل فضایی بین

 .77تا  12، صفحات 0، شماره 2مخاطرات محیطی، سال 

ملک محمدی، ب؛ یوسفی  .جهانی شکیب، ف .3

تدوین راهبردهای  .13۳6پور، م،.  روبیات، ا؛ و عالی

پذیری  مدیریتی به کمک روش نوین ارزیابی آسیب

)مطالعه موردی: تالاب چغاخور(،  های تالابیاکوسیستم
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، ویژه نامه شماره 10علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 

 .301تا  388، تابستان، صفحات 2
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شادگان بر اساس شاخص های عملکرد اکولوژیکی، محیط 
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و دشتی، س.،  .سبز قبایی، غ ر .گزابی زاده، م .5

تحلیل و ارزیابی راهبردهای حفاظتی تالاب  .13۳6

، QSPMو  SWOTهای هورالعظیم با استفاده از ماتریس

 02، صفحات 0ی ، شماره01علوم و مهندسی آبیاری، جلد 

 .20تا 

و  .ر .سفیانیان، ع .،مرادی، ح .،مددی، ح .6

کاربرد مدلسازی صدای  .13۳6 ر. .سلمان ماهینی، ع

 ها در شناختی جادهترافیک در تعیین منطقه اثر بوم

شناختی کاربردی، های طبیعی استان لرستان، بومزیستگاه

 . 71تا  10، صفحات 2ره ، شما1سال 

 .13۳2و چراغی، م.  .آستانی، س .،مکوندی، ر .۱

 ها با استفاده از زیستی تالابارزیابی ریسک محیط

)مطالعه موردی: تالاب بین  EFMEAو  SAWهای روش

، شماره 2المللی انزلی(، فصلنامه اکوبیولوژی تالاب، سال 

 .80تا  11، صفحات 18

ها با تالاب. 13۳۱و میرزایی، ر. .مهدی نسب، م .۱

 محیطی و ژئوتوریستی های زیستکید بر ارزشأت
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ارزیابی تروفی بر اساس . 13۳۱مهدی نسب، م.،  .11
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Abstract 
New methods of risk assessment can significantly reduce the severity of risks and 

consequently the environmental damage and move towards sustainable development. In this 

study, using the DPSIR model, the threats and environmental values of Poldokhtar wetlands 

in the ecological, hydrological and social areas were evaluated and based on the threat score, 

values and relationship between threats and values, the assessment of wetlands vulnerability 

and strategies Management was provided in response to the driving forces, pressures, 

situation and effects of risks. The results showed that ecologically, hydrologically and 

socially, droughts, fires, and wetland drainage resulted in reduced biodiversity, increased 

water turbidity and reduced water retention and functional reduction of hunting and hunting 

area of Poldokhtar wetlands. Effortless. The highest impact of ecological threats on wetland 

birds was 16.1 on average and the least impact on threats on arid plants with average 2 

Environmental risks with a mean score of 10.3 would have an impact on water retention 

during the period of wetland dehydration, and a functional reduction of 8.6 percent wetland 

hunting and fishing area was the most important social risk impact. 
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