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تاريخ دريافت94/11/11 :

ملک حسینی ،س.ف و س .دشتی .5331 .ارزيابی مخاطرات زيست محیطی منطقه حفاظت شده دنا با استفاده از روش تصمیم گیری چندد
معیاره ( ) TOPSISفصلنامه علوم محیطی.41-55 :)2(14 .
سابقه و هدف :مناطق تحت حفاظت مدت طوالنی است که به عنوان ابزار مهمی برای حفظ تمامیدت زيسدتگاه و تندوو گونده در نردر گرفتده
شدهاند .شناخت درست از عوامل تهديدکننده مناطق حفاظتشده و بررسی اهمیت و میزان تاثیر آنها مدیتواندد زمینده را بدرای گلدوگیری و
مقابله اصولیتر با اين عوامل و نیز تهیه طرحهای حفاظت از مناطق و مديريت آنها فراهم آورد.
مواد و روشها :اين بررسی در سال  ،1294با هدف ارزيابی مخاطرات زيستمحیطی منطقه حفاظتشده دنا واقع در شهرستان سیسخت ،بدر
اساس روش تصمیمگیری چندمعیاره  TOPSISانجام شد .منطقه حفاظتشده دنا يکی از غنیترين نقاط کشور از نردر تندوو زيسدتی و دارای
وسعتی معادل  92731هکتار است که در استان کهگیلويه و بويراحمد واقع شده است .در ابتدا با بررسی گزارشهای موگود ،بازديدد میددانی و
مصاحبه با کارشناسان و متخصصان محیط زيست مخاطرات اولیه منطقه مورد بررسی شناسايی و سپس با کمک پرسشنامه دلفی که بر اساس
طیف لیکرت تنریم شده بود ،مخاطرات نهايی مشخص شدند .برای تجزيهوتحلیل و اولويتبندی مخداطرات شناسدايیشدده از روش TOPSIS
استفاده شد .در اين روش مخاطرات بر اساس سه شاخص (شدت اثر ،احتمال وقوو و حساسیت محیط پذيرنده) اولويتبندی شدند .با توگه بده
مفهوم  ALARPريسکهای مورد بررسی در سه سطح ريسکهای باال ،ريسکهای متوسط و ريسکهای پدايین تقسدیمبنددی شددند .در ايدن
بررسی با توگه به تعداد رده و طول رده ،ريسکهای تحت بررسی در پنج سطح (ريسکهای غیرقابل تحمل ،قابلتوگه ،متوسط ،قابدلتحمدل و
گزئی) طبقهبندی شدند.
نتایج و بحث :در مرحله اول  25مخاطره شناسايی شد که در نهايت بر اساس روش دلفی  13ريسک در دو گدروه حدوادط طبیعدی و مخداطره
زيستمحیطی (ريسکهای فیزيکی ،بیولوژيکی ،اقتصادی-اگتماعی و فرهنگی) مشدخص شددند .تجزيدهوتحلیدل و اولويدتبنددی ريسدکهدای
شناسايیشده نشان داد که شکار غیرمجاز حیوانات با ضريب نزديکی  1/915در اولويت اول و رهاسازی پسماند ناشدی از حودور گردشدگران بدا
ضريب نزديکی  1/212در اولويت آخر قرار گرفتند .بر اساس سطحبندی مخاطرات ،در منطقه حفاظتشده دندا  11/1درصدد مخداطرات در رده
غیرقابل تحمل 27/3 ،درصد مخاطرات در رده قابل توگه 15/7 ،درصد مخاطرات در رده متوسط 22/2 ،درصد مخاطرات در رده قابل تحمدل و
 22/2درصد مخاطرات در رده گزئی قرار گرفتند .مهمترين مخاطرات در بخش زيستمحیطی که شامل زير بخدشهدای فیزيکدی ،بیولدوژيکی،
اقتصادی اگتماعی و فرهنگی میشود ،شکار غیرمجداز در زيدربخش اقتصدادی اگتمداعی ،ريشدهکندی گیاهدان مرتعدی و دارويدی در زيدربخش
بیولوژيک ،عدم حمايت سیستم قوايی کشور از محیطبانان در زيربخش فرهنگدی و تدثثیرات مخدرک کشداورزی محلدی در زيدربخش فیزيکدی
بیشترين مخاطرات را بر منطقه حفاظتشده دنا داشتهاند .همچنین در بخش مخاطرات محیط طبیعی ،فرسايش بدهعندوان مهدمتدرين ريسدک
شناسايی شد .در نهايت راهکارهای مديريتی برای کنترل و کاهش مخاطرات ارائه شد.
نتیجهگیری :نتايج بهدست آمده نشان داد که منطقه مورد بررسی با توگه به برنامهريزی مديريتی فعلی از وضعیت مناسبی برخدوردار نیسدت.
لذا به نرر میرسد بهترين گزينه برای حفظ تنوو زيستی و يکپارچگی اکوسیستم ،روش مبتنی بر مديريت تلفیقی اکوسیستم و گوامع انسدانی
است که چنانچه با آموزش و تبیین اهداف برای ساکنین منطقه همراه باشد زودتر و سريعتر به اهداف خود خواهد رسید.
واژههای کلیدی :مخاطرات زيستمحیطی ،منطقه حفاظتشده دنا.TOPSIS ،
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مقدمه
مناطق تحت حفاظت مدت طوالنی است که بده عندوان
يک ابزار مهم برای حفظ تمامیت زيستگاه و تنوو گونه در نردر
گرفتده شدده اسدت (Brooks et al., 2001؛ Butchart et al.,
2010؛  Coad et al., 2008و  .)Rodrigues et al., 2004در سال
 2112کنسرسیوم گستردهای از سازمانها (ازگمله موزه تداريخ
طبیعی امريکا ،حفاظت بینالمللدی پرنددگان ،صدندو گهدانی
حیاتوحش و سازمان ملدل) اقددام بده تهیده پايگداه دادههدای
گهانی در مناطق حفاظدتشدده کردندد و يدک کاتدالوا فودا
زمینی از مناطق حفاظتشدده منتشدر کردندد ( Chape et al.,
 .)2003در چند دهد اخیدر تعدداد منداطق تحدت حفاظدت در
سراسر گهان افزايش معنیداری داشته است و امدروزه بدیش از
 12/7درصد از سطح کرۀ زمین را پوشش میدهد ( Bertzky et
al., 2012؛ .)Geldmann et al., 2013
هدف از ايجاد مناطق حفاظتشده فراهمآوری شدرايط
برای حفاظت ،بازسازی يا بهسازی زيستگاهها و گوندههدا ،بده
خدداطر ارزشهددای علمددی ،اقتصددادی ،آموزشددی ،فرهنگددی و
تفرگی است ( .)Geldmann et al., 2011اولین سنگ بندای
مناطق حفاظتشده ايران در سال  ،1245نهاده شد .منداطق
حفاظتشده در ايران هم بده لحدات تعدداد و هدم بده لحدات
وسعت بزراترين منابع طبیعی کشور محسدوک مدیشدوند.
مناطق حفاظدتشدده ،محدیطهدای مناسدبی بدرای اگدرای
برنامههای آموزشی و پژوهشهای زيستمحیطدی بده شدمار
میآيند .انجام فعالیتهای گردشگری و بهرهبرداری مصدرفی
و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقده و بدر اسداس طدرح
گامع مديريت مناطق ،مجاز است .اسداس مدديريت منداطق
حفاظتشده در ايران بر حفاظت ،تحقیقات ،آموزش و تفدر
بنا نهاده شده است .ولی در عمل فقط امر حفاظدت ،آن هدم
فقط در يکپنجم امدن ايدن منداطق محددود شدده اسدت و
هیچگونه مديريتی بر اراضدی پیرامدونی ايدن منداطق اعمدال
نمیشود .هدف از مديريت در اين طبقه از مناطق نگهدداری
از چشماندازهای طبیعدی بدا اهمیدت در سدطح ملدی اسدت
(.)Majnoonian, 2000
وضعیت تخريب مناطق حفاظتشده در مقايسه با سابقه
تخريب مرتع و گنگلها نیز همچنان پردامنه و پرتنوو بوده و به
دلیل عدم توگه و شدناخت کدافی مدردم و مسد والن و شدمار
فراوانی عوامل تخريب همچون طرحهای اکتشاف و بهرهبرداری
از معادن ،پدروژههدای گدادهسدازی ،انتقدال بدر  ،نفدت و گداز،
توسعههای شهری و روستايی ،تغییر کاربری اراضی ،طدرحهدای
گنگلداری و حتی گنگلکاری کمتدبیر به مس له ای تکراری و

الينحل تبديل شده است .همچنین به دلیدل عدواملی همچدون
سود سرشار اقتصادی و سهلالوصول بودن اين مناطق ،بسیاری
از مراکز مديريتی را متوگه استفاده از ايدن سدرمايههدای ملدی
نموده و موگب تخريبهای مناطق حفاظدتشدده شدده اسدت
( .)Ameri, 2001با توگه به اهمیت حفاظت از محدیط زيسدت،
باالخص اکوسیستمهای گنگلی ،شناسايی عوامل تخريب آن به
منرور وضع قوانین کارامد و اتخدا مکانیسدمهدای مناسدب در
برخورد با تخريبکنندگان دارای اهمیدت اسدت ( Irannezhad
 .)Parizi et al., 2012منداطق حفاظدتشدده و زيسدتگاههدای
طبیعی و گونههای گیاهی و گانوری آنها را مخداطراتی مانندد
آتشسوزی ،خشکسالی و مخاطرات ناشی از فعالیتهای انسانی
مانند شکار ،صید ماهی ،چرای بیش از حد دام و تغییر کداربری
زمین تهديد میکند و بعوی از ندواحی ايدن منداطق بده دلیدل
حساسیتهدای اکولدوژيکی از پتانسدیل ريسدکپدذيری بدااليی
برخوردار هستند .از اين رو ارزيدابی مخداطرات محدیط زيسدتی
مناطق حفاظتشده و ارائه برنامده مدديريت ريسدک مدیتواندد
شدت يا احتمال وقوو اين ريسکها را تا حد امکان کاهش داد.
در واقع اهداف حفاظت از محدیط زيسدت بده چدالش کشدیده
میشود که اين امر به طور فزايندهای سنجش ،نرارت و بررسی
عملکرد را در مديريت مناطق حفاظت شده میطلبد ( Bertzky
 .)and Stoll-Kleemann, 2009در گذشته مديران با استفاده از
تجربیات خود درصدی از هزينه و زمان را برای ريسک و فرصت
در نرر میگرفتند اما امروزه روشهايی برای بررسدی دقیدقتدر
موارد ناشناخته وگود دارد .استفاده از روشهای ارزيابی ريسک
زيستمحیطی يکی از ابزارهای مهم در پژوهشهدای مدديريت
محیط زيست و شناسايی و کاهش عوامل بدالقوه آسدیبرسدان
زيستمحیطی در مناطق حفاظتشده برای حصول بده توسدعه
پايدار اسدت .روشهدای تصدمیمگیدری چنددمعیداره از گملده
روشهايی هستند که در تصمیمگیری زيستمحیطی و ارزيابی
ريسک به کار میروند .در اين بین روش  TOPSISاز گامعترين
سامانههای طراحیشده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه
است که اين روش هم برای اولويدتبنددی عدواملی کده باعد
ريسک در منطقه میشوند و هم برای تعیین شاخصهای مهدم
به کار برده میشوند (.)Ming Wang, 2008
تددداکنون مطالعددداتی در زمینددده بررسدددی مخددداطرات
زيستمحیطی در مناطق طبیعی و حفاظتشده صورت پذيرفته
که میتوان به بررسیهای ارزيدابی چنددمعیاره کرانده سداحلی
استان مازندران با هددف سدنجش درگده حساسدیت و تعیدین
مناطق تحدت حفاظدت سداحلی (،)Rezaei Lael et al., 2008
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 52دقیقدده تددا  21درگدده و  14دقیقدده شددمالی و طددول
گغرافیايی  51درگه و  9دقیقه تا  51درگه و  27دقیقه
بده وسدعت  92731هکتدار قدرار گرفتده اسدت .شدکل 1
موقعیدت محددوده پدژوهش را در ايدران و اسدتان نشددان
می دهد .براساس نقشه اقلیم نمای ايران به روش دومارتن
اقلیم غالب منطقه مورد بررسی سرد و نیمه مرطوک است
(  .)Salehpoor et al., 2013به لحات پوشدش گیداهی در
مناطق کمارتفاو تر پوشش عمده گنگل های بلوط اسدت،
ولی با افزايش ارتفاو پوشش درختچه ای و بوته ای غالدب
می شود .منطقه حفاظت شده دنا به تنهايی به انددازه 45
کشور دنیا گونه گیاهی اندمیک دارد .حیات وحش دنا بدا
 159گونددده سیددددمای گاندددد وری زاگددددرس اسدددت
( .)Department of Environmental, 2014

تجزيهوتحلیل ريسکهای محیطزيستی منطقده حفاظدتشدده
حله بوشهر با استفاده از فرآيند تحلیل سلسدلهمراتبدی ()AHP
( ،)Jozi and Shafiei, 2009ارزيابی ريسدکهای محیطزيسدتی
تدداالک بینالمللددی شددادگان بددر اسدداس شدداخصهای عملکددرد
اکولدوژيکی ( Rahimi Baloochaki and MalekMohammadi,
 ،)2013مديريت ريسک زيستمحیطی منطقده حفاظدت شدده
شددیمبار شهرسددتان مسجدسددلیمان بددر اسدداس مدددلهددای
تصددمیمگیددری چندددمعیاره ( ،)Jahedmanesh, 2013ارزيددابی
اثربخشی مديريت مناطق حفاظتشده در مغلوستان ( Batsukh
 ،)and Belokurov, 2005ارزيدابی اثربخشدی مدديريت منداطق
حفاظتشده در کشور نپال ( ،)Nepali, 2006ارزيدابی سدريع و
اولويتبندی در مديريت مناطق حفاظتشده اسلوونی با استفاده
از روش ،)Kus Veenvliet and Sovinc, 2009( RAPPAM
ارزيابی اثربخشدی مدديريت خداير طبیعدی در چدین بدا روش
 )Quan et al., 2011( METTاشاره کرد.
در ايددن پددژوهش تددالش شددد بددا بهرهگیددری از روش
تصدددمیمگیری چنددددمعیاره  TOPSISريسدددکهدددای بدددارز
زيستمحیطی منطقه حفاظتشده دنا شناسايی ،طبقهبندی
و همچنددین راهکارهددای بهیندده مددديريتی بددرای کنتددرل
ريسکهای موگود ارائه شوند.

روش کار
با توگده بده اينکده هددف اصدلی از انجدام ايدن
بررسددی ارزيددابی مخدداطرات زيسددت محیطی منطقدده
حفاظت شده دنا بدر اسداس مددل هدای تصدمیم گیدری
چندمعیاره است ،لذا می توان گفت اين تحقیق از نرر
هدف گزء تحقیقدات کداربردی اسدت و بدا توگده بده
ا ينکه در اين بررسی از روش های مطالعه کتابخانده ای
و نیز روش هدای میددانی نریدر پرسدش نامه اسدتفاده
شده است ،می توان گفت که پژوهش حاضر بر اسداس
ماهیددت و و روش ،يددک پددژوهش توصددیفی از نددوو
پیمايشی است.
الگوريتم اگرايی اين پژوهش در شکل  2آمده است.

مواد و روشها
موقعیت محدوده مطالعاتی
منطقه حفاظت شده دنا به عندوان يدک اکوسیسدتم
مهم کوهستانی زاگرس در شمال و شدمال شدر اسدتان
کهگیلويه و بويراحمد در عدر گغرافیدايی 21درگده و

شکل  -5محدوده جغرافیایی منطقه حفاظتشده دنا.
Fig. 1- Dena Protected Area Geographical Area.
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مصاحبه با کارشناسان ،متخصصان محیطزيست و بومیان منطقه
Interviews with experts, environmental experts
and local people

مطالعات میدانی و بازديد از منطقه
Field studies and visiting the
area

گمعآوری اطالعاتپايه
Basic data collection

بررسی ويژگیهای محیط فیزيکی
The survey of physical
environment characteristics

بررسی ويژگیهای محیط بیولوژيکی
The survey of natural
environment characteristics

بررسی ويژگیهای محیط اقتصادی -اگتماعی و فرهنگی
The survey of Socio-economic and
cultural environment characteristics

تعیین مهمترين ريسکها و شاخصهای منطقه حفاظتشده دنا بر اساس ادبیات
تحقیق ،تهیه و تنریم پرسشنامه دلفی و امتیازدهی به ريسکها توسط خبرگان
Determine the most Important Risk Factors of Dena
Protected area based on the literature, Preparation of Delphi
Questionnaire and Scoring the risks by the experts

اولويتبندی مخاطرات براساس سه شاخص شدت اثر ،احتمال وقوو ،حساسیت محیط پذيرنده بهوسیله تکنیک TOPSIS
Prioritize the risks based on three indicators of severity, probability, the sensitivity of
Receptive environment by TOPSIS technique

بح و نتیجهگیری و ارائه راهکارهای مديريتی کاهش ريسک
Discussion and conclusion and management
solutions to reduce the risk
شکل  -2الگوریتم اجرای پژوهش.
Fig. 2- The study algorithm.

عوامل ريسک از آن دسته از عوامدل ريسدک کده نمدرهای
باالتر از ( 2میانگین حسابی) داشتهاند ،پذيرش و بهعنوان
فاکتور نهايی انتخاک شدند تعدادی از عوامل که میدانگین
حسابی کمتر از ( 2میانگین کل) داشتند رد شدند.
سپس رتبهبندی ريسکها بر اساس سه شاخص شدت
ريسددک ،احتمددال ريسددک و حساسددیت محددیط پذيرنددده در
تکنیک تاپسیس مورد بررسی قدرار گرفدت .مددل TOPSIS
توسط هوانگ و يون در سال  1931پیشنهاد شد .ايدن مددل
از گمله مدلهای تصمیمگیری چندمعیداره اسدت و از گدروه
مدلهای گبرانی محسوک میشود .در اين مدل  Mگزينه به
وسیله  Nشاخص مورد ارزيابی قرار مدیگیدرد .اسداس ايدن
روش ،بر اين مفهوم استوار اسدت کده گزينده انتخدابی ،بايدد

همانطور که در شکل  2مشاهده میشود بدر اسداس
بازديد میدانی ،گزارشهدای وضدع موگدود و مصداحبه بدا
کارشناسان و بومیان ريسک های اولیه منطقه حفاظتشده
دنا شناسايی شده و بر اساس پرسش نامه دلفی که مطدابق
با طیف لیکرت تنریم شد ريسدک هدای نهدايی شناسدايی
شدددند .در واقددع هدددف از تکنیددک دلفددی به دسددت آوردن
قودداوتهددای افددراد بدده منرور تسددهیل در حددل مسدد له،
طددرحريددزی و تصددمیمگیددری اسددت (.)Dunhum, 1998
پرسدددش نامه دلفدددی بدددین کارشناسدددان و متخصصدددان
محیط زيست و آشنا به منطقده مدورد بررسدی توزيدع و از
نمره هددای اعوددا کدده بدده هددر فدداکتور داده شددده اسددت
متوسط گیری شد .برای تلفیق نردرات و شناسدايی نهدايی
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سیده فهیمه ملکحسینی و سولماز دشتی

کمترين فاصله را با راه حدل ايددهآل مثبدت (بهتدرين حالدت
ممکن) و بیشترين فاصله را با راه حل ايدهآل منفی (بدترين
حالت ممکن) داشته باشد .حل يک مساله به روش TOPSIS
شامل  5مرحله يا گام است:



i  1,2,..., m

, j  1,2,..., n, i  1,2,..., m

1
2

1

2
m
2
   Vij  V jMax  
 j 1


1
2

Rij 



  X ij2 
 i 1

m

S iMin

 -5محاسبه نزديکی نسبی تا برترين گواک
در اين مرحله با استفاده از پارامتر * C iمیزان نزديکدی
نسبی گزينهها را با گواک ايدهآل محاسبه می کنیم:
S iMin
)S iMax  S iMin (i  1,2,..., m

C i* 

چنانچه  Ai  Aiباشدد ،آنگداه  SiMax  0و Ci  1

میشددود و در صددورتیکه  Ai  Aiباشددد ،آنگدداه  SiMin  0و
 Ci  0خواهد شد .بنابراين هر گزينه  Aiکه به راه حل ايدهآل
نزديکتر باشد ،مقدار  Ciآن به  1نزديکتر خواهد بود.
 -5مرتب کردن گزينهها بر حسب بزرگی مقدار ( Momeni,
.)2008
در اين تحقیق با بهرهگیری از روش عمومی ريسدک و
روش ويلیام فاين رابطه ( )1برای محاسبه میزان ريسکها در
نرر گرفته شد (:)Brauer, 1990
()1



n

i 1

W  W1 , W2 ,...,Wn 
Vmn  Wn Rmn V11  W1 R11 ,...,

 -2تعیین برترين گواکها (پرسودترين و پرهزينهترين)
در اين مرحله برای مشخص کردن برترين گدواکهدا و
نیز کم اولويتترين گواکها به ترتیب از دو پدارامتر  A و A 
استفاده میکنیم .نحوه به دست آوردن اين پارامتر بده شدرح


2
   Vij  V jMin  
 j 1

m

)(i  1,2,..., m
 S iMinفاصله گزينه ( )iبا بدترين گواک است.

نشان میدهند.
 -2تهیه ماتريس نرمالیزه و وزندهیشده (ماتريس )V
برای هدمارزش کدردن مقدادير درايدههای مداتريس ،R
مجموعه اوزان پارامترهای  W iرا بهصورت نریر بده نریدر در
ستونهای اين ماتريس ضرک میکنیم .ماتريس بهدستآمده
از اين فرآيند ماتريس نرمالیزه و وزندهیشده است که آن را
با حرف  Vنشان میدهند.
مجموعه اوزان پارامترهای  W iدارای شرايط زير است:
Wj  1

S iMax

)(i  1,2,..., m
 S iMaxفاصله گزينه ( )iبا برترين گواک است.

ماتريس نرمالیزهشده حاصل از اين فرآيند را با حرف R

زير است:

j  J 


ij

i

ij

i

A

 -4محاسبه فاصله معیارها
در اين مرحله ،فاصله هر گزينه با توگه به نوو آن (سود
و يا هزينه) با گدواک برتدر (ايددهآلتدرين يدا بددترين) را بدا
استفاده از روش فاصله اقلیدسی ( nبعدی) محاسبه میکنیم:

 -1تهیه ماتريس نرمالیزهشده (ماتريس )R
به دلیل آنکه احتمال قوی وگود دارد که مقادير کمدی
متعلق به معیارها و شاخصها دارای يک واحدد نباشدند ،بايدد
ديمانسیون واحد آنها را از بین برده و اين مقادير کمی را بده
ارقامی بدون بعد تبديل کرد ،به همین گهت تمدامی مقدادير
تعلق گرفته به درايههای ماتريس تصمیمگیری ،بايد براساس
فرمول زير به مقادير بدون بعد تبديل شود.
X ij


j  J , max V


 min V

A   max i Vij j  J , min i Vij j   J  i  1,2,..., m

Risk = severity  probabilit y  The sensitivit y of receptive Environmen t

طیف امتیاز دهی به هر يک از شاخص های احتمال،
شدت و حساسیت از خیلی کم ( )1تا خیلدی زيداد ( )9بدر
اساس طیف ساعتی انتخاک شده است (گددول  .)1درايدن
پژوهش ريسک هدای شناسدايی شدده (گزيندههدای مددل)
براسدداس سدده شدداخص شدددت ريسددک ،احتمددال ريسددک و
حساسیت محیط پذيرنده اولويت بندی شدند .برای تشدريح
ريسک از مفهوم اصل  ALARPاستفاده شده است ( Jafari

J  1,2,..., n

 Jمتعلق به مجموعهای است که معیارهدای آن از ندوو
سود است.
J   1,2,..., n

 Jمتعلق به مجموعهای است که معیارهای آن از ندووهزينه است.
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 ALARPريسک های مورد بررسی در سه سطح ريسکهای
باال ،ريسکهای متوسط و ريسکهای پايین تقسدیمبنددی
شدند .در اين بررسی با توگده بده تعدداد رده و طدول رده،
ريسکهای تحت بررسی در پنج سطح (ريسکهای غیرقابل
تحمل ،قابلتوگه ،متوسط ،قابلتحمل و گزئی) طبقهبندی
شدند.
()2
) = 1+3.3log(nتعداد رده
(تعداد ريسک)n
()2
تعداد رده  /کوچکترين مقدار ريسدک – بدزراتدرين
مقدار ريسک = طول رده

 .)Azar, 2014شاخصهای ارزيابی ريسکها شدامل شددت
اثر ،احتمال وقوو و حساسیت محدیط پذيرندده در ارزيدابی
ريسک محیط زيستی مناطق حفاظدتشدده دارای ارزش و
اهمیت يکسانی نیستند .در ادامه پس از تعیین عدد اولويت
ريسک با روش  TOPSISسطوح ريسک با استفاده از روش
توزيع نرمال برای هر يک از ريسکهدا محاسدبه و ارزيدابی
شد .برای تعیین درگه مخاطرهپذيری ،ريسکها به صدورت
صعودی به نزولی مرتب می شوند و مؤلفههای تعدداد رده و
طول رده بر اساس رابطههای ( )2و ( )2تعیدین مدیشدوند.
پس از آن ريسکها بر اساس اين ردهها دستهبندی میشوند
(  .)Jozi and Shams Khozani, 2010با توگده بده مفهدوم

جدول  -5نحوة امتیازدهی به شدت اثر ،احتمال وقوع ،حساسیت محیط پذیرنده.
Table 1. Method of scoring the severity, probability & sensitivity of receptive environment.

نمره
Score

شرح
Description
اگر شدت اثر ناشی از عامل ريسک خیلی کم باشد
If the impact of the risk factor is too low
اگر شدت اثر ناشی از عامل ريسک کم باشد
If the impact of the risk factor is low
اگر شدت اثر ناشی از عامل ريسک متوسط باشد
If the impact is moderate due to the risk factor
اگر شدت اثر ناشی از عامل ريسک زياد باشد
If the impact due to the risk factor is high
اگر شدت اثر ناشی از عامل ريسک خیلی زياد باشد
If the impact caused by the risk factor is too high
اگر احتمال وقوو پیامد ناشی از عامل ريسک خیلی کم باشد
If the probability of the outcome caused by the risk factor is too low
اگر احتمال وقوو پیامد ناشی از عامل ريسک کم باشد
If the probability is low, the consequence of risk factors
اگر احتمال وقوو پیامد ناشی از عامل ريسک متوسط باشد
If the probability of the outcome caused by the risk factor is moderate
اگر احتمال وقوو پیامد ناشی از عامل ريسک زياد باشد
If the probability of the outcome caused by the risk factor is high
اگر احتمال وقوو پیامد ناشی از عامل ريسک خیلی زياد باشد
If the probability of the outcome caused by the risk factor is too high
اگر محیط پذيرنده حساسیت خیلی کمی نسبت به عامل ريسک داشته باشد
If the sensitivity of the receptive environment is very small to risk factor
اگر محیط پذيرنده حساسیت کمی نسبت به عامل ريسک داشته باشد
If receptive environment have lower sensitivity to risk factors
اگر محیط پذيرنده حساسیت متوسطی نسبت به عامل ريسک داشته باشد
If the receptive is moderate sensitivity to risk factors
اگر محیط پذيرنده حساسیت زيادی نسبت به عامل ريسک داشته باشد
If the receptive environment is very sensitive to the risk factor
اگر محیط پذيرنده حساسیت خیلی زيادی نسبت به عامل ريسک داشته باشد
If receptive environment have very high sensitivity to risk factors
مثخذ)Jahedmanesh, 2013( :
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. دیدگاه خبرگان و کارشناسان درباره میزان اهمیت هر یک از مخاطرات اولیه منطقه-2 جدول
Table 2. Expert opinion and experts about the importance of each primary risks of area.

نتیجه

میانگین

عوامل ریسک

انواع ریسک

Result

Mean

Risk factors

Kind of risks

پذيرش

3

فرسايش خاک

Accept

پذيرش
Accept

پذيرش
Accept

پذيرش
Accept

رد
Reject

3.26

حوادط طبیعی

3.2

زمینلغزش

Natural Disasters

3

خشکسالی

2.8

آلودگی چشمههای منطقه

3.87

پذيرش
Accept

رد
Reject

پذيرش
Accept

پذيرش
Accept

پذيرش
Accept

پذيرش
Accept

رد

Accept

پذيرش
Accept

پذيرش
Accept

پذيرش
Accept

رد
Reject

رد
Reject

رد
Reject

رد
Reject

رد
Reject

پذيرش
Accept

پذيرش
Accept

پذيرش
Accept

Pollution of the springs

 رسوکگذاری در، ازدست رفتن خاک، فرسايش،تاثیرات مخرک کشاورزی محلی در منطقه (تولید مواد شیمیايی
)پايیندست رودخانههای محلی

فیزيکی
physically

4.2
3.67
1.94
3.2
3.54

ريشهکنی گیاهان مرتعی و دارويی
Eradication of rangeland plants and herbs

ناامنی زيستگاههای حیاتوحش منطقه

بیولوژيکی

Insecurity of the wildlife habitats of the region

Biologically

بروز آفات گیاهی و بیماری حیاتوحش
The incidence of plant pests and wildlife diseases

... سوخت و،بهرهبرداری از پوششگیاهی و گنگلی منطقه با هدف تامین علوفه دام
Exploiting vegetation and forests with the aim of fuel and provision of livestock feed and …

تبديل اراضی ملی به زراعی
Conversion of the national land to agricultural land

3.47

چرای بیش از حد دام

3.6

رهاسازی پسماند ناشی از حضور گردشگران

2.94

Over grazing
The release of waste caused by the tourists

آتشسوزی ناشی از حوور انسان در منطقه
The fire caused by human presence in the area

3.47

شکار غیرمجاز حیوانات

4.34

کمبود تجهيزات و امکانات حفاظتی در منطقه

4.74

Illegal hunting
Equipment deficiency and protection facilities in the region

اگتماعی-اقصادی

کمبود نیروی انسانی بويژه محیطبان

Socio-economic

Staff shortages, especially rangers in the area

3.27

تردد وسايل نقلیه در منطقه

2

کمبود آک و برداشت آک از منابع آبی منطقه

1.87
1.60
1.74
1.94
3.74
3.47
3.60

Vehicles traffic
Lack of water and water harvesting from water resources of area

نگهداری و حمل پرندگان شکاری
Storage and carrying the birds of prey

احداط دکلهای مخابراتی
Construction of telecommunications mast

احداط خطوط انتقال نیرو و توزيع بر
Construction of electric power lines and electricity distribution

 کانالها و بندهای آبخیزداری،احداط سدهای خاکی
Construction of embankment dams, canals and watershed dams

عدم آگاهی بومیان منطقه برای مشارکت در امر حفاظت از محیط زيست
Lack of awareness of the native people to participate in environmental protection

عدم حمايت سیستم قوايی کشور از محیطبانان

فرهنگی

Lack of support by Iran's judicial system from rangers

Cultural

عدم مديريت گامع کارآمد در منطقه
Lack of efficiently management in the region
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پذيرش

Drought

Environmental

Reject

landslide

Destructive effects of local agriculture in the region (Production of chemicals, erosion, loss of
soil, sedimentation in local downstream river)

Accept

Accept

سیل
Flood

پذيرش

پذيرش

Soil erosion

ارزيابی مخاطرات زيستمحیطی منطقه حفاظتشده دنا ...

ماتريس بیمقیاس موزون) ارائه شده است .همچنین در گدول ()4
اولويتبندی ريسکهای منطقه حفاظتشده دندا و در گددول ()5
سطحبندی آنهدا ارائده شدده اسدت .بندابراين بدا توگده بده مقدادير
محاسبهشده مندر در گددول ( )5مدیتدوان نتیجده گرفدت کده
مهمترين ريسک موگود شکار غیرمجاز حیوانات منطقده اسدت .در
گايگاه دوم فرسايش خاک قرار دارد و تبديل اراضی ملی به زراعدی
و سیل سومین خطرات موگود محسوک میشوند.

نتایج و بحث
در اين پژوهش  25عامدل ريسدک بدر اسداس بازديدد
میدددانی ،گددزارش وضددع موگددود و مصدداحبه بددا کارشناسددان
بومیان تشخیص داده شد .سپس بر اساس پرسشنامه دلفدی
 13عامل ريسک نهايی شدند (گدول .)2
روش  5 ،TOPSISمرحلدده دارد کدده در گدددول ( )2نتددايج
مرحله سوم و چهارم روش (وزن نهدايی شداخصهدا بدا آنتروپدی و

جدول  -3ماتریس بیمقیاس موزون.
Table 3. Weighted be Scale Matrix.

کد
ریسک
Cod of
Risk
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

حساسیت محیط

انواع ریسک

شدت اثر

احتمال وقوع

Kind of risks

Impact
intensity

Probability
of incidence

0.07433

0.049522

0.06757

0.086719

0.08663

0.081084

0.061942

0.061902

0.040542

0.086719

0.111424

0.06757

0.086719

0.086663

0.094598

0.086719

0.061902

0.06757

0.037165

0.061902

0.054056

0.11496

0.099043

0.108112

0.061942

0.086663

0.094598

0.11496

0.061902

0.094598

0.061942

0.086663

0.06757

0.061942

0037141

0.06757

0.061942

0.061902

0.06757

0.061942

0.049522

0.054056

0.086719

0.111424

0.094598

0.086719

0.086663

0.06757

0.086719

0.086663

0.094598

0.061942

0.074282

0.094598

0.333568

0.332662

0.33377

تاثیرات مخرک کشاورزی محلی در منطقه
Destructive effects of local agriculture in the region
ريشهکنی گیاهان مرتعی و دارويی
Eradication of rangeland plants and herbs
ناامنی زيستگاههای حیاتوحش منطقه
Insecurity of the wildlife habitats of the region
بهرهبرداری از پوشش گیاهی و گنگلی منطقه با هدف تامین علوفه دام ،سوخت و...
Exploiting vegetation and forests with the aim of fuel and provision of
… livestock feed and
تبديل اراضی ملی به زراعی
Conversion of the national land to agricultural land
چرای بیش از حد دام
Over grazing
رهاسازی پسماند ناشی از حضور گردشگران
The release of waste caused by the tourists
شکار غیرمجاز حیوانات
Illegal hunting
کمبود تجهيزات و امکانات حفاظتی در منطقه
Equipment deficiency and protection facilities in the region
کمبود نیروی انسانی بويژه محیطبان
Staff shortages, especially rangers in the area
تردد وسايل نقلیه در منطقه
Vehicles traffic
عدم آگاهی بومیان منطقه برای مشارکت در امر حفاظت از محیط زيست
Lack of awareness of the native people to participate in environmental
protection
عدم حمايت سیستم قوايی کشور از محیطبانان
Lack of support by Iran's judicial system from rangers
عدم مديريت گامع کارآمد در منطقه
Lack of efficiently management in the region
فرسايش خاک
Soil erosion
خشکسالی
Drought
سیل
Flood
زمینلغزش
landslide
وزن شاخصها
Weight of Index
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پذیرنده
Sensitivity of
the receiving
environment

سیده فهیمه ملکحسینی و سولماز دشتی
.TOPSIS  اولویتبندی ریسکهای منطقه حفاظت شده دنا بر اساس روش-4 جدول
Table 4. prioritization of Dena protected area risks using TOPSIS methodology.

ضریب نزدیکی

رتبه

انواع ریسک

کد ریسک

Proximity
Coefficient

Rank

Kind of risks

Cod of Risk

0.90504

1

شکار غیرمجاز حیوانات

A8

Illegal hunting
0.78716

2

فرسايش خاک

A15

Soil erosion
0.702101

3

تبديل اراضی ملی به زراعی

A5

Conversion of the national land to agricultural land
0.702101

سیل

3

A17

Flood
0.662566

4

... سوخت و،بهرهبرداری از پوشش گیاهی و گنگلی منطقه با هدف تامین علوفه دام

A4

Exploiting vegetation and forests with the aim of fuel and provision of livestock feed and …
0.649649

5

کمبود نیروی انسانی بويژه محیطبان

A10

Staff shortages, especially rangers in the area
0.646576

6

ريشهکنی گیاهان مرتعی و دارويی

A2

Eradication of rangeland plants and herbs
0.583593

7

خشکسالی

A16

Drought
0.575757

8

کمبود تجهيزات و امکانات حفاظتی در منطقه

A9

Equipment deficiency and protection facilities in the region
0.525188

9

زمینلغزش

A18

landslide
0.473165

10

چرای بیش از حد دام

A6

Over grazing
0.473024

11

تردد وسايل نقلیه در منطقه

A11

Vehicles traffic
0.364978

12

تاثیرات مخرک کشاورزی محلی در منطقه

A1

Destructive effects of local agriculture in the region
0.353424

13

عدم حمايت سیستم قوايی کشور از محیطبانان

A13

Lack of support by Iran's judicial system from rangers
0.272139

14

عدم آگاهی بومیان منطقه برای مشارکت در امر حفاظت از محیط زيست

A12

Lack of awareness of the native people to participate in environmental protection
0.264643

15

ناامنی زيستگاههای حیاتوحش منطقه

A3

Insecurity of the wildlife habitats of the region
0.243079

16

عدم مديريت گامع کارآمد در منطقه

A14

Lack of efficiently management in the region

رهاسازی پسماند ناشی از حضور گردشگران
0.21272

17

A7
The release of waste caused by the tourists
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... ارزيابی مخاطرات زيستمحیطی منطقه حفاظتشده دنا
. تعیین سطوح درجه مخاطرهپذیری ریسکهای تهدیدکننده منطقه حفاظتشده دنا-1 جدول
Table 5. Determine the degree of risk taking of Dena protected area threatening risks.

تعریف رده
Category
description

حدود رده

ضریب نزدیکی

انواع ریسک

Range of class

Proximity
Coefficient

Kind of risks

شکار غیرمجاز حیوانات

0.90504

غیرقابل تحمل
Intolerable

Illegal hunting
0.90504- 0.766576

فرسايش خاک

0.78716

Soil erosion

تبديل اراضی ملی به زراعی

0.702101

Conversion of the national land to agricultural land

سیل

0.702101

Flood

قابلتوگه
Significant

0.766576- 0.638112

... سوخت و،بهرهبرداری از پوشش گیاهی و گنگلی منطقه با هدف تامین علوفه دام

0.662566

Exploiting vegetation and forests with the aim of fuel and provision of
livestock feed and …

کمبود نیروی انسانی بهويژه محیطبان

0.649649

Staff shortages, especially rangers in the area

ريشهکنی گیاهان مرتعی و دارويی

0.646576

Eradication of rangeland plants and herbs

خشکسالی

0.583593

Drought

متوسط
Intermediate

0.638112-0.489648

کمبود تجهيزات و امکانات حفاظتی در منطقه

0.575757

Equipment deficiency and protection facilities in the region

زمینلغزش

0.525188

landslide

چرای بیش از حد دام

0.473165

Over grazing

تردد وسايل نقلیه در منطقه

0.473024

قابل تحمل
Tolerable

Vehicles traffic
0.489648-0.351184

تاثیرات مخرک کشاورزی محلی در منطقه

0.364978

Destructive effects of local agriculture in the region

عدم حمايت سیستم قوايی کشور از محیطبانان

0.353424

Lack of support by Iran's judicial system from rangers

عدم آگاهی بومیان منطقه برای مشارکت در امر حفاظت از محیط زيست

0.272139

Lack of awareness of the native people to participate in environmental
protection

ناامنی زيستگاههای حیاتوحش منطقه

0.264643

گزئی
Inconsiderable

Insecurity of the wildlife habitats of the region
0.351184-0.21272

عدم مديريت گامع کارآمد در منطقه

0.243079

Lack of efficiently management in the region

رهاسازی پسماند ناشی از حضور گردشگران

0.21272

The release of waste caused by the tourists
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سیده فهیمه ملکحسینی و سولماز دشتی

ريسک فرسدايش در معیدار اصدلی حدوادط طبیعدی بدا
ضريب نزديکی  1/737155بداالترين وزن را بخدود اختصدا
داده است که با توگه به کوهستانی بودن دندا در ايدن منطقده
فرسايش به شکل طبیعی بر اثر عواملی همچون سرما ،انجمداد
و وک برف و  ...ديده میشود .بنابراين مهمترين عامدل ايجداد
فرسايش طبیعی در اين منطقه شدت باالی ريزشهای گدوی
است که موگب ايجاد فرسايش قطرهبارانی در سطوح خاکدار
منطقه شده و شرايط را بدرای اندواو ديگدر فرسدايش سدطحی
خاک (فرسايش خندقی و شیاری) مهیدا مدیکندد .همچندین
گاهدمنش در تحقیق خود در منطقه حفاظتشده شیمبار بده
ريسک فرسايش طبیعی به عنوان يکدی از مخداطرات طبیعدی
اشاره کرده است (.)Jahedmanesh, 2013
در زيرمعیار فرهنگی عدم حمايت سیستم قوايی کشدور
از محیطبانان با ضريب نزديکی نسبی  1/252424از بیشترين
وزن برخوردار است .يکی از عدواملی کده منجدر بده ريسدک در
منطقدده مددیشددود ،عدددم تعامددل مناسددب سیسددتم قوددايی و
محیطبانان منطقه است .کده ايدن موضدوو موگدب درگیدری و
زدوخورد متخلفان با مدامورين محدیط زيسدت و ايجداد انگیدزه
تخلف در بین عموم شده و نیدز طبدق گزارشهدای موگدود در
سالهای اخیر پیامدهايی همچدون بده شدهادت رسدیدن چندد
محیطبان در حین حفاظت از منطقده را بدهدنبدال داشدته و در
پارهای مواقع افراد مجرم در برابر قانون مجازات نشدند کده ايدن
موارد باع عدم بازدارندگی اقدامات صدورتگرفتده در منطقده
میشود .همچنین ايدن ريسدک در تحقیدق گدوزی و شدفیعی
بهعنوان يکی از ريسکهای منطقه حفاظتشده حله بوشدهر در
نرر گرفته شده است (.)Jozi and Shafiei, 2009
در زيرمعیار بیولوژيکی ،برداشت بدیش ازحدد گیاهدان
مرتعدی و دارويددی بددا ضددريب نزديکددی نسددبی  1/545575از
بیشترين وزن برخوردار است .بومیان منطقده حفاظتشدده
در فصول مختلف و با توگه به نیازمنددیهای مختلدف خدود
مانند تعلیف دامها ،استفاده از منابع غذايی مانند سیر کوهی،
قارچ ،کرفس کدوهی ،کنگدر ،بدنسدر و از فدروش گیاهدان
دارويی برای تدامین نیازهدای معیشدتی اسدتفاده مدیکنندد.
بهرهبرداریهای نامتناسب با توان مراتع از مهمتدرين عوامدل
تثثیرگذار بر پوشش گیداهی و مرتعدی و دارويدی منطقده بده
شمار میرود .اين بهرهبرداریهای نامناسب باع شده اسدت
تا بسیاری از گونههای نادر و مرغوک مرتعی از منطقه حدذف
شده و گونههای فرصتطلب مرتعی و نامرغوک گايگزين آنها
شود .در مناطق حفاظتشدده مغولسدتان نیدز ايدن مخداطره
بهعنوان يکی از مهمترين ريسکهای اين مناطق اشاره شدده

با توگه به نتايج محاسبه شده مندر در گدول ()5
شکار غیرمجاز حیوانات منطقه به عنوان مهمترين ريسدک
زيست محیطی (زير معیدار اقتصدادی اگتمداعی) شدناخته
شد .ويژگی های اکولوژيک منطقه حفاظتشدده دندا باعد
حوور و زيست گدانوران متعدددی در ايدن منطقده شدده
است .حدود  25گونه از پستانداران متعلق به  7راسدته در
خیرهگ اه دنا شناخته شدهاند همچنین حدود  15گونده از
پرندگان نیز در اين منطقه شناسايی شدهاند ( Salehpoor
 .)et al., 2013يکی از مهدمتدرين داليدل حفاظدت از هدر
منطقه توسط ارگدان هدای حفداظتی يدربط نریدر ادارات
محیط زيست وگود حیوانات نادر و در معر خطر و نیدز
حوور حیوانات شاخص بهعنوان شاخصهای زيستی است
که معرف يکی از خصوصیات منحصربه فرد منطقده اسدت.
گونه های شاخص و ارزشمند عالوه بر اينکده نشداندهندده
تنوو باالی منطقه هسدتند ،نشدانگر بکدر و دسدتنخدورده
بودن محدوده و ارزش زيستی منطقه حفاظتشده بهشمار
میرون د و موگب ارتقدای ارزش بدومشدناختی مدیشدوند،
بنابراين با شکار غیرمجداز حیواندات منطقده توسدط افدراد
متخلف اين ارزش بوم شناختی به خطر میافتد .در منطقه
حفاظتشده دنا گونههای گانوری با ارزش و مهمی کده از
نرر حفاظتی در رده های مختلف قرار گرفتهاند بده چشدم
میخوردندد ،از گملده مدیتدوان بده پلندگ ايراندی ،گربده
وحشی ،گربه گنگلی و کل و بدز و پرنددگانی مانندد اردک
مرمری ،باالبان ،عقاک طاليی ،عقاک شاهی ،فاخته خاوری
اشدداره کددرد ( .)Department of Environmental, 2014
گونههای نام برده در خطر انقرا يا آسدیبپدذير هسدتند.
اين گونده هدا هدم ارزش اقتصدادی و هدم ارزش حفداظتی
دارند ،بنابراين از مهم ترين پیامدهای اين ريسک ،کداهش
تنددوو گونددهای ،کدداهش گمعیددتگوشددتخددوار ،کدداهش و
مهاگرت گونههای حیات وحش ،ايجاد اخدتالل در زنجیدره
غذايی و شبکه غذايی حیات وحش است .همچنین شکار و
صید غیرقانونی يکی از عوامدل تهديدد و فشدار در منداطق
حفاظتشده کشورهای کدامبو (،)Lacerda et al., 2001
مغولسددتان (  )Batsukh and Belokurov, 2005و نپددال
( ) Nepali, 2006است .اصالح قوانین و مقررات مربوط بده
برخورد با شکار غیرمجاز و حمايت از نیروهای محدیطبدان
سازمان حفاظت محیط زيست و فرهنگ سازی در راسدتای
گلوگیری از شکار غیرمجاز از طريق اطالورسدانی و اقددام
به آموزش های مفید و مدوثر در بدرای کنتدرل و مدديريت
ريسک شکار موثر هستند.
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ارزيابی مخاطرات زيستمحیطی منطقه حفاظتشده دنا ...

است ( .)Batsukh and Belokurov, 2005آموزش عمومی از
طددر مختلددف بدده عمددوم مددردم ب دهويددژه سدداکنان منطقدده
حفاظتشده دندا بده منردور حفاظدت از گیاهدان دارويدی و
مرتعی منطقه در برای کنترل ريسک پیشنهاد میشود.
در زيرمعیار فیزيکی تنها شاخص مورد نرر در منطقه،
که شاخص تثثیرات مخرک کشاورزی محلی در منطقه بود ،با
ضريب نزديکی نسبی  1/254973در سطحبندی ريسدکهدا
در طبقه قابل تحمل قرار دارد .حدود نیمی از مدردم منطقده
به مشاغلی اشتغال دارند که در گروه کشاورزی قرار میگیرد
و نیز کشاورزی محلدی بدهعندوان يکدی از بهدرهبدرداریهدا و
فعالیددتهددای سددنتی در حاضددر در منطقدده اسددت در نتیجدده
فعالیت کشاورزی در اين منطقه پیامدهای منفی از گمله :از
دست رفتن خاک ،فرسايش خاک ،تخريدب زيسدتگاه ،تولیدد
آفتزداها ،تولید موادشدیمیايی و افدزايش رسدوکگدذاری در
پايیندست رودخانههای محلی را به دنبال دارد .تغییر الگوی
کشت ،کنترل کود و سموم شیمیايی ،اسدتفاده از روشهدای
بیولوژيکی دفع آفات ،انجام فعالیتهای کشاورزی به صدورت
يکپارچه بده همدراه حفاظدت از گا بدههدای طبیعدی ،تندوو
زيستی و ارزشهای فرهنگی و تاريخی منطقه و رعايت توان
زمین زير کشت برای برداشت ممتد فرآوردههدای کشداورزی
به عنوان راهکار کنترل ريسک پیشنهاد میشود.
ريسک سیل و تبديل اراضی ملی به اراضی زراعی نیدز
گز  5ريسک اول منطقه هسدتند .بدهطدور کلدی عمددهترين
منبددع درآمددد و بهرهبددرداری خانوارهددای منطقدده زراعددت و
باغددداری اسددت .اراضددی زراعددی بدده دو صددورت بهرهبددرداری
مستقیم توسط مالک زمین و غیرمستقیم بهصورت اگارهای،
سهمبری و نصفهکاری است .در منطقه مدورد مطالعده محدور
اقتصاد تولید فرآوردههای زراعدی و فعالیدت در بخدش هدای
کشاورزی می باشد .بر اين اسداس ،سداکنان منطقده نیدز بدا
دستیابی به ماشینهای کشداورزی تدوان خدود را در تبدديل
اراضی حاشیه منطقه (اراضی منابع طبیعی) بده زمدینهدای
زراعی بکار برده و تا آنجا که مقدور است اراضی کم بدازده را
زير کشت بردهاند .تغییر کاربری اراضی و تبديل اراضی ملدی
به زراعی ،افزايش آلودگی ناشی از کود و سدموم شدیمیايی و
حذف گمعیت حیوانداتی در بخشهدايی از منطقده ،کداهش
تنوو گونهای ،تهديد زون امن منطقه و بهطور کلدی تخريدب
زيستگاه حیاتوحش را به دنبال دارد که در نتدايج پدژوهش
( Shafiei & Jozi )2009( ،Sabzghabaei et al. )2012و
( Jahedmanesh )2013نیز به اين مخاطره زيسدتمحیطدی
اشاره شده است.

نتیجهگیری
مديريت مناطق تحت حفاظت به عنوان ابزاری برای
حفاظت پهنده های شداخص و شدکننده در گهدان صدورت
می گیرد و بدر ايدن فدر اسدتوار اسدت کده ايدن منداطق
ارزش هايی دارند که بايد حفاظت شوند .هر منطقده تحدت
حفاظت خصوصیات اگتمداعی ،زيسدتی و قدوانین حداکم،
فشارها ،تهديدات و کاربردهای خدا خدود را داراسدت و
برای دسدتیابی بده مدديريت مدوثر ،بده اهدداف مدديريتی
متناسب با شرايط هر منطقه نیاز است .در سال های اخیدر
استفاده از شاخص های سنجش میدزان عملکدرد مدديريت
مناطق تحت حفاظت ،مورد توگه زيادی قرار گرفته اسدت
کدده يکددی از ايددن روش هددا ارزيددابی و مددديريت ريسددک
محیط زيستی است.
روش هدددای متندددوعی بدددرای ارزيدددابی ريسدددک
محددیط زيسددتی وگددود دارد کدده هددر يددک دارای مزايددا و
معايبی وابسته به محدیط مددورد بررسدی انددد؛ بندابراين
نمدی تدوان روشدی را بدا اطمینددان رد يدا تثيیدد کدرد .بددا
به کارگیری روش های نوين در ارزيابی ريسکها میتدوان
تا حدود قابل مالحره ای از شدت بروز ريسک ها و به تبع
آن از خسارات و زيان های وارده بر محیط زيست کاست و
در راستای نیل به توسعه پايدار حرکت کرد ( Makvandi
.)et al., 2013
منطقه حفاظت شده دنا دارای پتانسدیلهدای خدا
اکولوژيک بوده و يک اکوسیستم مهم کوهستانی بدهشدمار
میرود .اين منطقه به دلیل دارا بودن گوندههدای گیداهی و
گانوری نادر ،اندمیک ،آسدیب پدذير و در خطدر از اهمیدت
حفدداظتی بددااليی برخددوردار اسددت .هددر هکتددار از منطقدده
حفاظت شده دنا از منردر غندای پوشدش گیداهی ،ارزشدی
معادل  111برابدر هدر هکتدار از خداک ايدران بده لحدات
بیولوژيکی دارد و از منرر تنو و گانوری هر هکتدار از ايدن
زيستگاه حدود  257برابر هر هکتار از خداک کشدور ارزش
دارد ( .)Jafari Kookhdan, 2003
با توگه به مخاطراتی که بیان شد مشخص می شدود
که منطقه مورد بررسی با توگه به برنامدهريدزی مدديريتی
فعلی ،مورد تهديد بسیار گدی قرار گرفتده اسدت .لدذا بده
نرر می رسد بهترين گزينده بدرای حفدظ تندوو زيسدتی و
يکپارچگی اکوسیستم ،روش مبتنی بدر مدديريت تلفیقدی
اکوسیستم و گوامع انسانی است که چنانچه بدا آمدوزش و
تبیین اهداف برای ساکنین منطقه همدراه باشدد زودتدر و
سريع تر به اهداف خود خواهد رسید.
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Introduction: Protected areas have long been considered an important tool in maintaining the integrity of habitat
and species diversity. A proper understanding of the risk factors and the importance of protected areas and their
effects can provide a better grounded context for preventing and dealing with these factors as well as plan and
managed protected areas.
Methods and materials: This study was conducted in 2015 for the environmental risk evaluation of Dena Protected
Area in Sisakht county, on the basis of multi-criteria decision-making (TOPSIS) methods. Dena Protected Area,
which is located in Kohgiluyeh and Boyerahmad province, is one of the richest areas in the country in terms of
biodiversity and covers an area of about 93,780 hectares. In order to identify risks in the region, according to
reports, field visits, interviews with experts and environmentalists and the basic information about the area, the
primary risks were identified and, with the help of the Delphi questionnaire technique based on the Likert scale, the
final risks facing the region were identified. Then the TOPSIS method was used to analyze and prioritize the risks
identified. Using the TOPSIS method, the risks were prioritized based on three criteria (severity, probability and
sensitivity of the receptors). According to the concept of ALARP, the studied risks were divided into high risk,
medium risk and low risk levels. In this study, due to the number and length of categories, the risks under study
were classified under five levels of risk, namely intolerable, significant, intermediate, tolerable and inconsiderable
risks.
Results and discussion: In the first phase, 26 risks were identified and, finally, based on the Delphi method 18 risks
were identified in the two groups of natural disasters and environmental risks (physical, biological, socio-economic
and cultural risks). Analysis and prioritizing of the identified risks showed that illegal hunting was the first priority
with a Proximity Coefficient of 0.905 and release of waste resulting from the presence of tourists was the least
priority with a Proximity Coefficient 0.212. Based on the ranking of risks in Dena Protected Area, 11.11 percent of
risks were placed in the unbearable category, 27.8 percent risks in the significant category, 16.7 percent risks in the
average category, 22.2 percent and 22.2 percent risks in the category of tolerable risks were minor in this category.
The main risks in the environmental sector, which covers physical, biological, socio-economic and cultural sectors,
which posed the highest threat to Dena protected area were: illegal hunting under the socio-economic sector;
eradication of drug crops and pasture in the biological sector; lack of support from the rangers in the country's
judicial system in the cultural sector; and impacts of destructive agricultural practices of local farmers in the
physical sector. Also, in the natural environmental risk sector, erosion was identified as the most important risk.
Finally, management strategies to control and reduce the risks were presented.
Conclusion: Results showed that the study area is not in a good condition as the result of the current management
plan. It seems the best option to preserve biodiversity and ecosystem integrity is an ecosystem-based approach to
integrated management and human society; if education and an explanation of these objectives be provided for the
residents of the region, this can reach its goals more quickly.
Keywords: Risks, Environmental, Dena Protected Area, TOPSIS.
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