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 دنا  ۀحفاظت شد ۀمحيطی منطقزیست هایریسک بندیرتبهارزیابی و 

 (AHPتحليل سلسله مراتبی ) با استفاده از روش

 *2سولماز دشتی ،1حسينیسيده فهيمه ملک

 .، ایراناهواز دانشگاه آزاد اسالمی،واحد اهواز، ، زیست گروه محیطارشد، کارشناسی ۀآموختدانش -1

 .، ایراناهواز نشگاه آزاد اسالمی،داواحد اهواز، استادیار گروه محیط زیست،  -2

 (16/01/1396؛ تاریخ تصویب: 07/09/1394)تاریخ دریافت: 

 چکيده
ینان ساسی برای اطمو ارزیابی تهدیدات مناطق حفاظت شده، گامی ا هستندزیستی مناطق حفاظت شده ابزاری قدرتمند برای مقابله با بحران تنوع

زیستی با وسعتی ر تنوعترین نقاط کشور از نظیکی از غنی دناۀ شد حفاظت ۀمنطق اقدامات حفاظتی در آینده است. یافتن از حفاظت منابع و تبیین

استتفاده  های موجود در منطقه از روش دلفیدر این پژوهش جهت شناسایی ریسک واقع شده است.سخت در شهرستان سی هکتار 93780معادل 

ی در دو گروه های نهایبه عنوان ریسک عامل ریسک 18عامل ریسک شناخته شده در منطقه،  26یکرت از لسپس با توجه به طیف امتیازدهی  .شد

ینتد تحلیتل فرآهتای شناستایی شتده از بندی ریسکتحلیل و اولویتو. جهت تجزیهندگردید انتخاب های محیط زیستیو ریسک طبیعی ریسکهای

بیعی بتا وزن نتایج نشان داد که ریسک فرسایش خاک از معیار ریسک ط .استفاده شد Expert Choiceافزاری ( و محیط نرمAHPسلسله مراتبی )

در  049/0 با وزن کنی گیاهان مرتعی و داروییدر زیرمعیار فیزیکی، ریشه 025/0 با وزن یرات مخرب کشاورزی محلی در منطقهتأث، ریسک 105/0

یار اقتصادی اجتمتاعی و در زیرمع 104/0 ... با وزن  دام، سوخت وۀ ین علوفمأت باهدفجنگلی برداری از پوشش گیاهی و زیر معیار بیولوژیکی، بهره

ود مدیریت منطقته وضع موج در زیر معیار فرهنگی باالترین وزن را بخود اختصاص دادند. 074/0زیست با وزن از محیط کارآمدعدم مدیریت جامع 

 چندجانبهی هاادهاستفمناسب و مدیریت جامع کارآمد جهت حفاظت از منطقه و امکان اجرای  یزیربرنامهکه در حال حاضر  است ینا ۀدهندنشان

ستازی محتیط و ضوابط منتدر  در قتوانین حفاظتت و به ۀکلیۀ شود. مدیریت کنترل خطرات، اجرای بهینکید بر حفظ موجودیت آن اجرا نمیأبا ت

 حفاظت شده دنا مؤثر باشد. ۀقتواند در راستای مدیریت منطپذیر مییبآسشناسایی نقاط 

 AHP ،دنا، مدیریت ریسک، مخاطرات: کليدواژگان
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 قدمهم. 1
های نظیتر بتا جاهبتهایران سرزمینی وسیع و کم کشور

شناستتی، عوامتتل . وضتتعیت زمیناستتتطبیعتتی فراوانتتی 

تتتاریز زیستتتی آن از  متتی، رونتتد تکامتتل وادافیکتتی، اقلی

نتد. آیشمار مین بهرازیستی این عوامل ایجاد تنوعتریمهم

های شتمالی و زاگترس، دامنته شترقی و غربتی هایدامنه

فارس جهای کویری و سواحل خلیجنوبی البرز، اکوسیستم

. بته هستتندایران  عی کشورکالن از تنوعات طبی شاخصی

شتده فاظتداری آن، مناطق حعلت اهمیت این تنوع و پای

مناطق حفاطت شتده  .(Makhdoum, 2011) شکل گرفت

یک میراث جهانی هستند و بررسی دستاوردهای حفاظتت 

از محتتیط زیستتت در منتتاطق حفاظتتت شتتده، بتتا اهتتداف 

المللتی حفاظتت از تنتوع زیستتی از اهمیتت حیتاتی بین

(. با Bertzky & Stoll-Kleemann, 2009برخوردار است )

شتده در ابعتاد توجه بته اهمیتت و نقتش منتاطق حفاظت

  و توریستم مطالعتات گوناگون آموزشتی، پژوهشتی، تفتر

 پژوهشتتتی در ایتتتن منتتتاطق بستتتیار ضتتتروری استتتت 

(Bagheri et al., 2011بتته .) همتتین دالیتتل مطالعتتات

محیطی، ارزیتابی تتوان هتای زیستتمتنوعی چون ارزیابی

مطالعتتات متتدیریت جتتامع منتتاطق  اکولتتوژیکی و نهایتتتاً

 شده در حال انجام استت.شده در مناطق حفاظتحفاظت

زه از پیکار انسان بتا طبیعتت بجتای مانتده چه که امروآن

استتتت عبارتنتتتد از کتتتاهش تنتتتوع زیستتتتی، آلتتتودگی 

هتتای انستتانی در محتتیط طبیعتتت و زیستتت، دخالتمحیط

تدریج تتوان زیست که بهبرداری مداوم از منابع محیطبهره

 ۀجذب و ترمیم زیست سپهر را اشتباع کترده استت. ریشت

درستت انستان از نا ۀتتوان در استتفادمشکالت فوق را می

بترداری نادرستت سرزمین و متدیریت غلتط بتا روش بهره

غیرمنطقتی  ۀجستجو کرد که در مجمتوع بیتانگر استتفاد

وضتعیت  (.Makhdoum, 2011انسان از سترزمین استت )

تخریتب  ۀتخریب مناطق حفاظت شده در مقایسه با ستابق

ها نیز همچنان پتر دامنته و پتر تنتوع بتوده مرتع و جنگل

(Ameri, 2004 و عالوه بر مختاطرات انستانی مختاطرات )

نشان، طوفان و فرسایش آتش ،طبیعی از قبیل زلزله، سیل

 افزاینتتد نیتتز بتتر شتتدت تخریتتب ایتتن منتتاطق متتی

(Jozi & Shafiei, 2009از این .) رو با شناسایی و ارزیتابی

 ۀبرنام ۀزیستی مناطق حفاظت شده و ارائمخاطرات محیط

ت یا احتمال وقوع این ریسکتوان شدمدیریت ریسک می

شتک در کشتور ایتران، بتیها را تا حد امکان کاهش داد. 

زاگرس مرکتزی یکتی از منتاطقی استت کته دارای ارزش 

طتوری کته حفاظتت و حراستت از هب است.زیستی فراوان 

هایی که تحت عنوان مناطق حفاظت متدیریت اکوسیستم

زاگرس مرکزی  ۀسازمان حفاظت محیط زیست در محدود

قرار دارند، جزء اهداف بلند مدت ایتن ستازمان قترار دارد 

(Jahedmanesh, 2013.) شتده در یکی از منتاطق حفاظت

ایران که بخشی از آن در استان کهگیلویته و بویراحمتد و 

 حفاظتت ۀبخشی در استان اصفهان واقع شده است، منطق

هتای چنین این منطقته دارای پتانستیل. هماستدنا ۀ شد

ژیک بوده و یک اکوسیستتم مهتم کوهستتانی خاص اکولو

از آنجتا کته . (Jafari Kookhdan, 2003) رودشمار متیبه

ترین مناطق طبیعی دنا جزء با ارزش ۀحفاظت شد ۀمنطق

استان کهگیلویه و بویراحمد بوده، کوشش برای شناخت و 

هایی که در آن وجود دارنتد و دارای شناسایی کلیه ریسک

ناپذیری به آن منطقه هستند، جبرانقابلیت ایجاد لطمات 

هتای جزء اولویت این پژوهش بوده که با استفاده از متدل

بنتدی آن تتوان بته رتبتهگیری چنتد معیتاره متیتصمیم

دستت آمتده هپرداخت و سرانجام با توجه بته اطالعتات بت

 های مدیریتی بهینه و کاربردی را ارائه داد.استراتژی

رستتی مختتتاطرات بر ۀتتتاکنون مطالعتتاتی در زمینتتت

در منتاطق طبیعتی و و ضترورت متدیریت محیطی زیست

تتوان بته مطالعتات حفاظت شده صورت پذیرفته کته متی

حفاظتت  ۀمحیطی منطقتمدیریت ریسک زیست ارزیابی و

 TOPSISو  AHPمنتتتد بتتتا استتتتفاده از  روش  شتتتده

(Janghorban-Lariche, 2008 ،)هتای متدیریتی و چالش

 ستتتتان زنجتتتان حقتتتوقی منتتتاطق تحتتتت حفاظتتتت ا

(Nejat & Dabiri, 2012مدیریت ،) محیطیزیست ریسک 

 مسجدسلیمان بتر شهرستان شیمبار ۀشد حفاظت ۀمنطق
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 چنتتتدمعیاره  گیتتتریتصتتتمیم هتتتایمتتتدل استتتاس

(Jahedmanesh, 2013،)  ارزیابی اثربخشی مدیریت هخایر

 ،METT1 (2011 Quan et al.,)طبیعی در چین بتا روش 

شده در تایوان با حفاظتۀ ج منطقاثربخشی مدیریت در پن

-گزینه ، ارزیابیRAPPAM (Lu et al., 2012)استفاده از 

ایتران بتا استتفاده از  مرکتز در زدایتیبیابان با مبارزه های

( و کتتاربرد Sadeghravesh et al., 2015) AHPروش 

 ۀزایتی در منطقتهای بیایتاندر ارزیابی گزینه AHPروش 

 .کرد( اشاره Sadeghravesh et al., 2012خضرآباد یزد )

 گیتتری از روشتتتالش شتتد بتتا بهره در ایتتن پتتژوهش

محیطتی هتای بتارز زیستتریسکتحلیلی سلسله مراتبی 

بندی و همچنتین دنا شناسایی، طبقه ۀحفاظت شدۀ منطق

هتای متدیریتی جهتت کنتترل ریستک ۀراهکارهای بهینت

 .شوندموجود ارائه 

 

 هامواد و روش. 2

 عهمطال مورد ۀمعرفی منطق. 1.2
ستم مهم حفاظت شده دنا به عنوان یک اکوسی ۀمنطق

شتتمال شتترق استتتان  رس در شتتمال وکوهستتتانی زاگتت

تا  30˚  52´ موقعیت جغرافیایی احمد درکهگیلویه و بویر

طتتول  51˚  37´تتتا  51˚  9´شتتمالی و عتتر   31˚ 14´

(. 1( )شتکل Darvishsefat, 2006شرقی واقع شده است )

و  استتهکتتار  93780دنتا  ۀظت شتدحفا ۀوسعت منطق

براستتاس روش دومتتارتن اقلتتیم غالتتب منطقتته ستترد و 

 (.Salehpoor et al., 2013)مرطوب است نیمه

دار و های شتیبفیزیوگرافیک منطقه شامل تپه، دشت

 هتای منطقته م تلدر بعضی قستمت باشند.کوهستان می

دار غیریکنواختت استت و ها، خاک به صورت سنگریزهتپه

بعضی نقاط خاک با بافتت متوستط، مخلتوط بتا متواد در 

دار و کوهستتانی گچی و آهکی وجود دارد. در نقاط شتیب

های آهکی، شتیل، متارنی، منطقه، خاک متشکل از سنگ

دگرگون و آهرین است. بعضتاً در برختی نقتاط تشتکیالت 

ها قابل مشاهده هستند. خاک اراضتی گچی، نمکی و توف

دار بتا عمیتق ستنگریزهتا نیمه عمقاین منطقه معموال کم

 بافتتت ستتبک تتتا نستتبتاً ستتنگین بتترآورد گردیتتده استتت 

(Jafari Kookhdan, 2003.) 

 

 1دنا در ایران و استان ۀشدحفاظتۀجغرافیایی منطق ۀمحدود. 1شکل 

 

1- Management Effectiveness Tracking Tool 
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 ۀتقستتیمات هیتتدرولوژیکی، کتتل محتتدود ۀاز جنبتت

کتارون  ۀمطالعاتی دنا جتزء واحتد هیتدرولوژیک رودخانت

هتای ترین منابع آب سطحی منطقه رودخانهشاخص .است

موازات یکتدیگر و در راستتای باشند که بهبشار و ماربر می

هتای انتد. رودخانتهغربی امتتداد یافتهشمال -شرقیجنوب

. هستتندخرستان  ۀهتای مهتم رودخانتمذکور از سرشاخه

هتای فرعتی کریتک یکتی از شتاخه ۀآن، رودخان افزون بر

الیه جنوب شرقی منطقه که در منتهی بشار است ۀرودخان

از کتتوه چشتتمه نتتول سرچشتتمه گرفتتته و در نزدیکتتی 

کنتتد ستتخت بتته ستتمت جنتتوب امتتتداد پیتتدا میستتی

(Sarzamin Ab Saman Consulting Engineers, 2014.) 

ارتفاع تر پوشش به لحاظ پوشش گیاهی در مناطق کم

 های بلوط است، ولی با افزایش ارتفاع پوششجنگل عمده

 ۀحفاظت شتد ۀشود. منطقای غالب میای و بوتهدرختچه

دمیک کشور دنیا گونه گیاهی ان 46 ۀدنا به تنهایی به انداز

 دهد در سطح استان کهگیلویته وها نشان میدارد. بررسی

دارویی وجتود گونۀ  390گیاهی و  ۀبویراحمد دو هزار گون

حفاظتت  ۀگیتاهی آن در منطقتگونتۀ  20دارد که حدود 

ه گونه بومی و منحصر ب 45دنا است که از این تعداد  ۀشد

کتل  منطقهحائز اهمیت  جانوری هایمنطقه هستند. گونه

 ...همتا، عقتاب طالیتی و ،پلنگ ،ای، گرازو بز، خرس قهوه

 (.Environmental Protection Agency, 2014)هستند 

 روش کار . 2.2
 توجه به اینکته هتدف اصتلی از انجتام ایتن مطالعته با

دنتا بتر  ۀشدحفاظت ۀمحیطی منطقارزیابی ریسک زیست

، لتذا استت( AHPاساس فرآیند تحلیل سلستله مراتبتی )

توان گفت این تحقیتق از نظتر هتدف جتزء تحقیقتات می

و بتا توجته بته اینکته در ایتن مطالعته از  استتکاربردی 

هتای میتدانی  ای و نیتز روشکتابخانته ۀهای مطالعتروش

تتوان گفتت کته ده شده است، متینامه استفانظیر پرسش

روش، یتک پتژوهش  پژوهش حاضر بتر استاس ماهیتت و

توصتتیفی از نتتوع پیمایشتتی استتت. مراحتتل اجرایتتی ایتتن 

بنتتدی ریستتک پتتژوهش بتتا هتتدف شناستتایی و رتبتته

دنا در زیتر ارائته شتده ۀ شدحفاظت ۀمحیطی منطقزیست

 است:

 مطالعات میدانی و بازدید از منطقه -1

ناسان، متخصصان محیط زیست و شمصاحبه با کار -2

 بومیان منطقه

العات پایته در متورد چهتار محتیط جمع آوری اط -3

اجتمتاعی و  -فیزیکی و شتیمیایی، بیولتوژیکی، اقتصتادی

 فرهنگی منطقه

منطقتۀ ی هااخصو شتهتا ین ریسکترمهمتعیین  -4

 ادبیات تحقیق  بر اساسدنا شدۀ حفاظت

استاس طیتف  دلفتی بتر ۀهیه و تنظیم پرسشنامت  -5

 ها توسط خبرگانلیکرت و امتیازدهی به ریسک

 صتورتبهشده ییشناسامایش مجموعه معیارهای ن -6

ارهتا بتا ی و تعیین اولویتت معیمراتبسلسله یندفرآساختار 

 Expert Choiceو نرم افزار  AHPاستفاده از روش

 پیشنهادهاۀ ارائ گیری وبحث و نتیجه -7

استتت از  بتتارتآمتتاری درایتتن پتتژوهش ع ۀجامعتت

درایتن . زیستتمتخصصان، استاتید و کارشناستان محتیط

ارهتای اصتلی عیمطالعه ابتتدا بترای شناستایی و غربتال م

 انتخاب پروژه از تکنیک دلفی استفاده شده است. هوگارت

ال عضو برای تکنیک دلفتی ایتده 15تا  6معتقد است که  

زعم کلیتتتون اگتتر ترکیبتتی از خبرگتتان بتتا استتت و بتته

عضتو  10تتا 5های گوناگون استتفاده شتود بتین تخصص

طبق  (. در پژوهش حاضرSomerville, 2008) استکافی 

 15آمتار از گروهتی متشتکل از نظر و راهنمایی کارشناس

 زیست استفاده شد.نفر کارشناس و متخصص محیط

بر اساس بازدیتد میتدانی، گزارشتات وضتع موجتود و 

منطقتۀ  ۀی اولیتهامصاحبه با کارشناسان و بومیان ریسک

 ۀدنا شناستایی شتده و بتر استاس پرسشتنامشدۀ حفاظت

هتای دلفی که مطابق با طیف لیکرت تنظیم گردید ریسک

نهایی شناسایی شتدند. در واقتع هتدف از تکنیتک دلفتی 

منظور تسهیل در حتل های افراد بهدست آوردن قضاوتبه

 گیتتتتری استتتتت ریتتتتزی و تصتتتتمیممستتتتئله، طتتتتر 

(Dunhum, 1998جهت .)  تلفیق نظرات و شناسایی نهایی
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ای عوامل ریسک از آن دسته از عوامتل ریستک کته نمتره

اند، پذیرش و تعتدادی )میانگین حسابی( داشته 3باالتر از 

)میتانگین کتل(  3از عوامل که میانگین حسابی کمتتر از 

از ایتن پتژوهش از روش  بعتد ۀمرحل در داشتند رد شدند.

مختاطرات بندی ای اولویتفرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر

 از یکی AHP روش .شداستفاده محیطی طبیعی و زیست

چندشاخصته  گیتریتصتمیم هایروش ترینشده شناخته

 قرار استقبال مورد کاربردی مختلف هایحوزه در که است

 1980در ستال   Saatyگرفته است که اولتین بتار توستط

رای از خبرگتان بت نفر 10او معتقد است تعداد مطر  شد. 

 زوجتتی کتتافی استتت  مطالعتتات مبتنتتی بتتر مقایستتات

(Saaty, 1980). اشاره به نکته  چنین ریزا و وازیلیس باهم

شونده نباید زیاد باشتد عنوان مصاحبهکه تعداد خبرگان به

 کننتتتد نفتتتر را پیشتتتنهاد متتتی 15 التتتی 5درکتتتل  

(Reza & Vassilis, 1988.)  در نتیجته در ایتن پتژوهش

نفتر  15مقایسات زوجی، از تعداد  ۀنامبرای تکمیل پرسش

 ۀعنتوان نمونت کارشناسان و متخصصان در این زمینته بته

 ستاتیانجتام مقاایتن روش  در  بررسی استفاده شد. مورد

 کتهیطتورمختلتف بته اریتدو مع نیدر هر سطح ب یزوج

 یابیتارز ییها نسبت به تمام عناصر سطح باالاریمع یتمام

اهمیتت  ،زوجتی ۀوش مقایستدر رپذیرد. صورت می شوند

بخش تقستیم  9نسبی معیارها در یک مقایسه پیوسته به 

نستبت  ستپس ( ارائه شده است.1که در جدول ) دنشومی

 یهتاسیماتر یتمام یبرا (consistency ratio) یسازگار

 نیتا کتهی در صتورت ی باید صتورت پتذیردزوج ساتیمقا

بتودن قابتل قبتول  ۀدهنتدباشد، نشان 1/0نسبت کمتر از 

  (Momeni, 2008؛ Saaty,1980) است یزوج ساتیمقا

  مراتبی سلسله فرایند درطیف ساعتی برای انجام مقایسات زوجی  .1 جدول

 اهمیت در ۀدرج

 مقایسات زوجی

 کامالً 

 مرجح

 ترجیح

 بسیار قوی

 ترجیح

 قوی

 کمی

 مرجح

 ترجیح

 یکسان

 ترجیحات

 بین فواصل

 2، 4،  6  1 5 3 7 9 مقدار عددی

 ( Saaty, 1980خذ: )مأ

 

 گیتری از روش عمتومی ریستکدر این تحقیق با بهره

میتزان  ۀبترای محاستب 2و روش ویلیام فاین 1عمومی ریسک

 (.Brauer, 1990استفاده شد ) 1 ۀها از رابطریسک

 (1 ۀرابط)
 احتمال وقوع × شدت پیامدهای ریسک  =میزان ریسک

رمدر محتیط نتوزن نهایی مخاطرات در تحقیق حاضر 

 انجام پذیرفت.  Expert choiceافزار 

 

 

1 General Approach Technique 

2 William & Fine Method. 

 نتایج . 3
دراین پژوهش بر اساس بازدید میدانی، گتزارش وضتع 

عامتتل  26 ،بومیتتان و موجتتود و مصتتاحبه بتتا کارشناستتان

 هتتای دو گتتروه حتتوادث طبیعتتی و ریستتکدر ریستتک 

. ستپس بتر استاس ندتشتخیص داده شتدمحیطتی زیست

، از دبوم شده دلفی که طبق طیف لیکرت تنظی ۀپرسشنام

بته عنتوان عامتل  18  میانگین دیدگاه خبرگتان ۀمحاسب

 (.2شدند )جدول انتخاب ریسک نهایی 

 شناستایی هتایریستک بنتدیاولویت و تحلیلوتجزیه

 2 سلسله مراتبی بتر استاس شتکل تحلیل فرآیند از شده،

 صورت گرفت.
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 های اولیه دیدگاه خبرگان در خصوص میزان اهمیت هر یک از ریسک .2جدول 

عوامل ریسک                 میانگین  نتیجه  
انواع 

 ریسک

8/2 رد های منطقهآلودگی چشمه   

 فیزیکی 

ی
یط
مح
ت 
س
زی

 

87/3 پذیرش  
ثیرات مخرب کشاورزی محلی در منطقه )تولید مواد شیمیایی، فرسایش، ازدست رفتن أت

های محلی(دست رودخانهگذاری در پایینخاک، رسوب  

کنی گیاهان مرتعی و داروییریشه 4.2 پذیرش  

های حیات وحش منطقهناامنی زیستگاه 3.67 پذیرش بیولوژیکی  

94/1 رد وحشبروز آفات گیاهی و بیماری حیات   

...و مین علوفه دام، سوختأگیاهی و جنگلی منطقه با هدف تبرداری از پوششبهره 3.2 پذیرش  

جتماعیا-اقصادی  

یل اراضی ملی به زراعیتبد 3.54 پذیرش  

 چرای بیش از حد دام 3.47 پذیرش

پسماندهای گردشگران          3.6 پذیرش  

نسان در منطقهاسوزی ناشی از حضور آتش 2.94 رد  

 شکار غیرمجاز حیوانات 3.47 پذیرش

 کمبود امکانات و تجهیزات جهت حفاظت از منطقه 4.34 پذیرش

باننیروی انسانی بویژه محیطکمبود  4.74 پذیرش  

 تردد وسایل نقلیه در منطقه  3.27 پذیرش

 کمبود آب و برداشت آب از منابع آبی منطقه 2 رد

داری و حمل پرندگان شکارینگه 1.87 رد  

های مخابراتیاحداث دکل 1.60 رد  

 احداث خطوط انتقال نیرو و توزیع برق 1.74 رد

ها و بندهای آبخیزداریهای خاکی، کانالاحداث سد 1.94 رد  

 عدم آگاهی بومیان منطقه جهت مشارکت در امر حفاظت از محیط زیست 3.74 پذیرش

بانانعدم حمایت سیستم قضایی کشور از محیط 3.47 پذیرش فرهنگی  

در منطقهعدم مدیریت جامع کارآمد  3.60 پذیرش  

 فرسایش خاک 3 پذیرش

 حوادث طبیعی
یرشپذ  26/3  وقوع سیل 

2/3 پذیرش  زمین لغزش 

سالیخشک 3 پذیرش  
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 دنا ۀحفاظت شد ۀو حوادث طبیعی منطق زیستیمحیط مخاطرات ساختار درختی. 2 شکل

 

 د.ندهدنا را نشان می ۀظت شداحف ۀسک منطقارزیابی ریهای مختلف در طمیزان اهمیت محی 4 و 3 های شکل

 

 منطقۀ حفاظت شدۀ دناو حوادث طبیعی  محیطیزیست هایریسک یتاهم میزان. 3 شکل
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 منطقۀ حفاظت شدۀ دنا طیمحیهای زیستسکمیزان اهمیت ری  .4 لشک

 

توجته بته اینکته پیامتد  دنا بتا ۀشدحفاظت ۀمنطق در

لتذا  استت،هتای حتوادث زیستت محیطتی بیشتتر سکری

دارای  706/0 بتا وزن طتیمحیهای حوادث زیستتریسک

 .هستتتندعتتی میتتت بیشتتتری نستتبت بتته حتتوادث طبیاه

در چهتار گتروه  ،محیطتی در منطقتههتای زیستتریسک

اجتماعی و فرهنگتی قترار  -تصادیکی، اقفیزیکی، بیولوژی

هتا در محتیط ستکری بیشتترکه توجه به این گیرند. بامی

امتدهای بتاالتری هستند و از آثار و پی اجتماعی_اقتصادی

اجتمتاعی بتا  -های اقتصتادیکس، بنابراین ریبرخوردارند

هتای سکدارای اهمیت بیشتری نسبت به ری 413/0 وزن

تتایج ن (3) جتدول .هستندکی فرهنگی، بیولوژیکی و فیزی

دنتا را بتا  ۀشتدحفاظتت ۀهای منطقتسکبندی ریاولویت

 دهد.نشان می AHPروش استفاده از 

 های منطقهبندی ریسکاولویت .3 جدول

 وزن کعوامل ریس انواع ریسک
درجه 

 اهمیت

 1 ./105 فرسایش خاک حوادث طبیعی

 2 ./104 ... ودام  ۀمین سوخت و علوفأگیاهی و جنگلی با هدف تبرداری از پوششبهره  جتماعیا-اقصادی محیطیزیست

 3 ./102 سالیخشک حوادث طبیعی

 4 ./087 تبدیل اراضی ملی به زراعی جتماعیا-اقصادی محیطیزیست

 5 ./081 سیل یحوادث طبیع

 6 ./076 چرای بیش از حد دام جتماعیا-اقصادی محیطیزیست

 7 ./074 عدم مدیریت جامع کارآمد در منطقه فرهنگی محیطیزیست

 8 ./062 شکارغیرمجاز حیوانات منطقه جتماعیا-اقصادی محیطیزیست

 9 ./049 کنی گیاهان مرتعی و داروییریشه بیولوژیکی محیطیزیست

 10 ./046 کمبود تجهیزات و امکانات حفاظتی در منطقه جتماعیا-اقصادی حیطیمزیست

 11 ./042 زمین لغزش حوادث طبیعی

 12 ./036 تردد وسایل نقیله جتماعیا-اقصادی محیطیزیست

 13 ./034 رهاسازی پسماند ناشی از حضور گردشگران جتماعیا-اقصادی محیطیزیست

 14 ./031 ویژه محیط بان در منطقههبود نیرو بکم جتماعیا-اقصادی محیطیزیست

 15 ./025 تاثیرات مخرب کشاورزی محلی در منطقه فیزیکی محیطیزیست

 16 ./023 بانانعدم حمایت سیستم قضایی کشور از محیط فرهنگی محیطیزیست

 17 ./015 زیستعدم آگاهی بومیان منطقه جهت مشارکت در حفاظت از محیط فرهنگی محیطیزیست

 18 ./008 های حیات وحش منطقهامنی زیستگاه نا بیولوژیکی محیطیزیست
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 گيریبحث و نتيجه. 4
 ۀمحیطتی منطقتزیستتنتایج حاصل از ارزیابی ریسک

دهتد نشان می AHPدنا با استفاده از فرآیند ۀ شدحفاظت

 706/0 محیطتی بتا وزنزیستتهایکلی ریسک طوربهکه 

از اهمیت بیشتری  294/0 با وزنطبیعی نسبت به حوادث

این است که زنتدگی  ۀدهندبرخوردارند. این موضوع نشان

محیطی وابستته استت کته افراد ساکن در منطقه به منابع

اجتمتاعی  -به شرایط محیطی و اقتصادی  با توجهاین امر 

 یترزناپتذیر استت. از بتین و فرهنگی منطقه امری اجتناب

تترین امتیتاز بته یشزیست محیطتی، بتیارهای ریسکمع

تعلتق  413/0 جتمتاعی بتا وزن معتادلا -معیار اقتصتادی

ار در اولویت دوم، معیت 292/0 دارد. معیار فرهنگی با وزن

ی در اولویت سوم و معیار فیزیکت 195/0 بیولوژیکی با وزن

 طتوردر اولویت چهارم قرار گرفته است. بته 100/0با وزن 

، ریستک AHPد بنتدی در فرآینتکلی طبق آخرین اولویت

 .ها در اولویت اول قترار داردفرسایش خاک از میان ریسک

تتترین ریستتک شتتود، بتتیشطتتور کتته مالحظتته متتیهمتتان

 ۀهتای انستانی در منطقتمحیطی ناشتی از فعالیتتزیست

گیاهی و جنگلی با هتدف ستوخت و برداری از پوششبهره

  است.دام  ۀمین علوفأت

ۀ ی منطقتهتابنتدی ریستکتحلیتل و اولویتتویتهتجز

 :استبه شر  هیل  AHPدنا با استفاده از ۀ شد حفاظت

با توجه به کوهستانی  فرسایش خاک: -اولویت اول

فرسایش به شکل طبیعی بر اثتر عتواملی  ،دنا ۀبودن منطق

شتتود. ... دیتتده متتیهوب بتترف و، همچتتون ستترما، انجمتتاد

ین عامل ایجتاد فرستایش طبیعتی در ایتن ترمهمبنابراین 

کته موجتب  استتهتای جتوی یزشرباالی  منطقه شدت

منطقه شده  دارخاکی در سطو  بارانقطرهایجاد فرسایش 

و شتترایط را بتترای انتتواع دیگتتر فرستتایش ستتطحی ختتاک 

  کنتتتد)فرستتتایش خنتتتدقی و شتتتیاری( مهیتتتا متتتی

(Sarzamin Ab Saman Consulting Engineers, 2014). 

Jahedmanesh (2013 در پتتتتژوهش ختتتتود کتتتته در ) 

شدۀ حفاظتمنطقۀ شیمبار که مانند شدۀ حفاظت منطقۀ 

دنا در ارتفاعات زاگرس قرار گرفته است ریسک فرستایش 

 . کندمیرا به عنوان یک مخاطره بیان 

یراهی و ی از پوشرش گبررداربهره -اولویت دوم

بتا  :...و دام ۀین علوفرمأترسوخت و  هدف باجنگلی 

ین تترمهمتوجه به منابع غنی گیتاهی و جنگلتی منطقته 

دگانی ی عشایر کوچنده و حتی ساکن و یا کوچنبرداربهره

اند، دامتداری و یافته اسکانکه در منطقه یا در حاشیه آن 

ور دام . بنتابراین حضتاستی از گیاهان و جنگل برداربهره

رویتته و مختترب از یبی بتترداربهرهدر منطقتته عتتاملی در 

بتق . طاستتی بتاالیی دارنتد، دامت یرغگیاهانی که ارزش 

ه از منطقه، استتفاد شدهکسبمشاهدات محلی و اطالعات 

 ی گیاهی و جنگلی منطقه عتالوههاعرصهاز هیزم و چوب 

بر منابع سوختی دیگر همچون نفت و گاز نیتز در منطقته 

طبیعتی وارد کترده هایی را بته منتابعیانزمتداول است و 

ی و رستانخدماتظتر هتای دوردستت کته از نیآباداست. 

ابتدا به هیتزم و  هستندت با مشکالتی مواجه ارسال سوخ

کلتی از  بته طتورسوخت وابستته هستتند  منظوربهچوب 

دگی ین عوامل اثرگذار منفی در منطقه، وابستگی زنترمهم

که ایتن امتر  استافراد ساکن در منطقه به منابع محیطی 

قته اجتماعی منط -با توجه به شرایط محیطی و  اقتصادی

نتاطق مالزم به هکر است که در  است.یر ناپذاجتنابامری 

بتترداری از پوشتتش گیتتاهی و بهتتره ،ایتتران ۀحفاظتتت شتتد

دام صتتورت  ۀجنگلتتی بتتا هتتدف ستتوخت و تتتأمین علوفتت

( در 2009) Shafieiو  Jozi گیتترد کتته در پتتژوهشمتتی

و  Sabzghabaei، حلتته بوشتتهرشتتدۀ حفاظتتت منطقتتۀ 

و  هتتای گرمستتیری ایتتران( در تتتاالب2012همکتتاران )

Nepali (2006 ) بته ایتن مناطق حفاظتت شتده نپتال در

 محیطی اشاره شده است.زیستۀ مخاطر

، مورد نیتاز دام ۀمین علوفأمین مالی دامداران جهت تأت

ونی مین سوخت مورد نیاز افراد بومی و عشایر، برخورد قانأت

سازی در راستای جلوگیری از تخریتب با متخلفان و فرهنگ

رستانی و ز طریتق اطتالعپوشش گیاهی و جنگلی منطقته ا

 .استآموزش از جمله راهکارهای کاهش ریسک 

بتا توجته بته اینکته در  خشکسالی: -اولویت سوم
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هتای وستیعی از کشتورمان دچتار هتای اخیتر بختشسال

سالی و کمبود بارندگی گشته و نیز بارندگی در این خشک

دهتد و هتای خاصتی از ستال ری متیمنطقه فقط در متاه

هتای بهمتن و در فصتل ندگی در متاهبیشترین قسمت بار

 هتتتای تیتتتر و در متتتاه گتتترددزمستتتتان نتتتازل متتتی

 گتتتردد متتترداد و شتتتهریور  فصتتتل خشتتتک آغتتتاز متتتی

(Sarzamin Ab Saman Consulting Engineers, 2014)، 

سالی مستت نی نبتوده و ایتن بنابراین منطقه از امر خشک

چون از بین رفتن زیستگاه ماهیان و ریسک پیامدهایی هم

وجودات آبتزی منطقته و تهدیتد حیتات ستایرجانوران و م

همچنین تهدیدی برای امرار معاش مردم منطقته کته بته 

. استتتتانتتتد، داری وابستتتتهشتتتغل کشتتتاورزی و دام

Jahedmanesh (2013 در ) شیمبار، شدۀ حفاظت منطقۀ

Jozi  وShafiei (2009 در ) حلتهشتدۀ حفاظتت منطقۀ، 

Sabzghabaei ( 2012و همکتتتتاران) هتتتتای در تتتتتاالب

شناسایی  (2012و همکاران ) Fotouhiو گرمسیری ایران 

بته  خشک شتدن تتاالب مهتارلو ریسک و تحلیل ماتریس

ره امحیطتتی اشتتزیستتت ۀخشکستتالی بتته عنتتوان مختتاطر

 اند.نموده

 تبدیل اراضی ملری بره زراعری: -اولویت چهارم

ی بتترداربهرهین منبتتع درآمتتد و ترعمتتدهکلتتی  طتتوربتته

بنتابراین محتور  است،نطقه زراعت و باغداری خانوارهای م

ی زراعی اولویت اول اشتتغال هافرآوردهاقتصادی منطقه و 

خود اختصتاص داده استت. بتر همطالعاتی ب ۀرا در محدود

های ینماشتاین اساس ساکنین منطقه نیز با دستیابی بته 

منطقته  ۀکشاورزی توان خود را در تبتدیل اراضتی حاشتی

برنتد. های زراعی بکتار متیینزم( به طبیعی)اراضی منابع

ی، زراعت بتهتغییر کتاربری اراضتی و تبتدیل اراضتی ملتی 

افزایش آلودگی ناشی از کود و ستموم شتیمیایی و حتذف 

یی از منطقه، کتاهش تنتوع هابخشجمعیت حیواناتی در 

کلتی تخریتب  بته طتوری، تهدید زون امن منطقه و اگونه

تغییتر کتاربری و  .دارد بته دنبتالوحش را یاتحزیستگاه 

 ۀرطتبدیل اراضتی ملتی بته زراعتی بته عنتوان یتک مختا

Shafiei (2009 )و  Joziهتای محیطی در پتژوهشزیست

مکتتاران و ه Yar-Aliحلتته، شتتدۀ حفاظتتت منطقتتۀ در 

و  اشتتتتترانکوهشتتتتدۀ حفاظتتتتت منطقتتتتۀ ( در 2010)

Jahedmanesh (2013 در ) شتیمبار شتدۀ حفاظتمنطقۀ

 اشاره شده است.

هتای تصترف شتده اری و رفتع تعتار  از زمتینخرید

های زراعی حفاظت شده، انجام کلیه فعالیت ۀاطراف منطق

تواند شتدت و احتمتال کشاورزی می ۀفقط در زون استفاد

 وقوع ریسک را کاهش دهد.

دنا  ۀا توجه به اینکه در منطقب سیل: -اولویت پنجم

 ستاوه باالترین نقاط ارتفاعی مربوط به قلل دنا و قلل لرک

(Salehpoor et al., 2013) 2900، وجود اختتالف ارتفتاع 

ای کوهستتانی دهد که منطقتهمتر از سطح دریا نشان می

 کم واست با شیب تند و رژیم بارش برفی و تبخیر و تعرق

گیتری استت کته از آثتار منفتی ایتن دارای پتانسیل سیل

و  هتای فتون و فلتور منطقتهریسک از بین رفتن زیستگاه

 .استتاز بین رفتن محصتوالت دامتی و زراعتی نین همچ

حلته نیتز شتدۀ حفاظتت منطقۀ سیل از جمله مخاطرات 

  .(Jozi & Shafiei, 2009) باشدمی

با توجه بته  دام: رای بیش از حدچ -اولویت ششم

و حتد دام  از یشبتشغل دامداری در این منطقته، چترای 

یتب پیامدهایی همچون تخر بروز در منطقهچرای زودرس 

شتکوب کتف در ازیستگاه، کاهش منابع غتذایی بتاالخص 

 هتای مرغوب مرتعی و جایگزینی آنهاگونه حذفجنگل، 

د. دنبتتال دارهو نتتامرغوب را بتت طلبفرصتتتی هاگونتتهبتتا 

ها از بقایای محصتوالت کشتاورزی در اراضتی دامۀ استفاد

چتر(، آمتوزش دامتداران منطقته در کشاورزی )روش پس

هتا و نصتب تابلوهتای دامح چرایهای صحیخصوص روش

جلتوگیری از ورود دام بته مراتتع  منظتوربههشدار دهنده 

مراتتع در دستت احیتا و  الورودتخریب شده، مراتع ممنوع

 .ر باشدمؤثتواند در کاهش ریسک می

عتدم : عدم مدیریت جامع کارآمد -ولویت هفتما

ضتوابط منتدر  در قتوانین حفاظتت و  ۀکلی ۀاجرای بهین

محیط، عدم کنترل صتحیح استتراتژیک منطقته،  بهسازی

های حساس، عدم گیری از وقوع حادثه در زمانعدم پیش
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پذیر ممکتن از یبآسمدیریت بحران، عدم شناسایی نقاط 

 باشد. پیامدهای عدم مدیریت جامع

هتای ویژگتی یرمجراز:غ شرکار -اولویت هشرتم

دنتتا باعتتث حضتتور و زیستتت جتتانوران ۀ اکولوژیتتک منطقتت

 بنتابراین بتا شتکار ی در ایتن منطقته شتده استتمتعدد

غیرمجاز حیوانات منطقه توسط افراد ستودجو ایتن ارزش 

تتترین افتتتد. بنتتابراین از مهتتمخطتتر متتیشتتناختی بتتهبتتوم

اهش کتتای، گونتته ریستتک کتتاهش تنتتوع پیامتتدهای ایتتن

هتای ختواران، کتاهش و مهتاجرت گونتهگوشتت جمعیت

 غذاییۀغذایی و شبکۀوحش، ایجاد اختالل در زنجیرحیات

در منتاطق حفاظتت  Nepali (2006) .استتوحش حیات

در Belokurov (2005 )و  Batsukh ،نپتتال کشتتور ۀشتتد

 Jahedmaneshو  مغولستتانکشتور  ۀمناطق حفاظت شد

شتیمبار نیتز بته ایتن  ۀحفاظتت شتد ۀ( در منطق2013)

 اند.مخاطره وپیامدهای آن اشاره نموده

 هان مرتعی و دارویی:نی گیاکریشه -اولویت نهم

های نامناسب باعث شده استت تتا بستیاری از برداریبهره

و  شتدهحذفی نتادر و مرغتوب مرتعتی از منطقته هاگونه

ا هتمرتعی و نتامرغوب جتایگزین آن طلبفرصتی هاگونه

کنتتی گیاهتتان مرتعتتی و دارویتتی در منتتاطق ریشتته شتتود.

 کشور مغولستان یکی از مهمترین تهدیتدات ۀحفاظت شد

  (.  Batsukh and Belokurov, 2005) است

ات و تجهیزات جهرت کمبود امکان -اولویت دهم

کمبود امکانات و تجهیزاتتی همچتون  حفاظت از منطقه:

بتانی در منطقته های محتیطبانی و بر مراکزجدید محیط

و...  ستتیکلت، آبشتتخورهاکمبتتود ادوات آتشنشتتانی، موتتتور

ستتتتوزی جنگتتتتل، چتتتتون آتتتتتشپیامتتتتدهایی هتتتتم

 و دام بته منطقته حد از شکارغیرمجازحیوانات، ورود بیش

  .تخریب و تصرف را به دنبال خواهد داشت

بتتا توجتته بتته  زمررین لغررز : -اولویررت یررازدهم

کوهستانی بودن منطقه ممکن است بته دلیتل عتواملی از 

ختاک، یتا بته علتت جمله عوامل طبیعی ماننتد فرستایش

جتایی ابتههتا و کمتی جبارندگی سنگین و هوب شدن یز

ها، یا به علت تغییتر در ستاختارخاک منطقته و در یخچال

هتای ستنگین اثر عوامل انسانی ماننتد ارتعاشتات ماشتین

توانتد کشاورزی در خاک، از بتین بتردن جنگتل کته متی

شوند. لغزش میموجب ایجاد زمین ها را ناپایدار کنددامنه

حتال در ای از گتل و ستنگ آثار مخرب این ریسک، تتوده

کنتتد کتته موجتتب حرکتتت و تخریتتب کتتت ایجتتاد متتیحر

چیتز  های مسکونی اطتراف  منطقته، درختتان و هترخانه

دیگتتری کتته در مستتیر آن قتترار دارد و همچنتتین موجتتب 

 شود.مسدود شدن و تغییر مسیر منابع آب منطقه می

تردد وسایل  وسایل نقلیه: تردد -اولویت دوازدهم

ات، ی، شکارحیوانگردشگر ۀبا انگیز نقلیه در منطقه عمدتاً

برداری از پوشش گیتاهی و گیاهتان دارویتی منطقته بهره

تتوان بته آثار منفی این ریسک متی گیرد. که ازصورت می

متتواردی از جملتته: تخریتتب و صتتدمه زدن بتته ختتاک، 

گیاهی، ایجاد صداهای متزاحم در منطقته، صتدمه پوشش

وحش منطقه )برخورد و تصادف با حیوانتات زدن به حیات

 .اشاره نمود منطقه(

از  رهاسرازی پسرماند ناشری -اولویت سیزدهم

در بسیاری از موارد دیده شده استت  حضورگردشگران:

یابند که افرادی تحت عنوان گردشگر در منطقه حضور می

هتتا و پستتماندهای ختتود را در منطقتته و اطتتراف و زبالتته

 کنند که این خود باعتث آلتودگی آب وها رها میرودخانه

هتا، همچنتین وسیستتم خشتکی و رودخانتهبرهم زدن اک

وحتش در بین حیات موجب آلودگی خاک و ایجاد بیماری

 ۀدر منطقتتShafiei (2009 )و  Jozi منطقتته خواهدشتتد.

 Belokurovو  Batsukh بوشتتهر، حلتته ۀحفاظتتت شتتد

 و  مغولستتتاندر منتتاطق حفاظتتت شتتده کشتتور ( 2005)

Kus Veenvliet و Sovinc (2009 در منتاطق حفاظتت )

بته ایتن تهدیتد و اثترات آن اشتاره  استلوونیکشتور  ۀشد

 اند.نموده

 بان:ویژه محیطکمبود نیرو به -اولویت چهاردهم

 93780دنتتا ) ۀحفاظتتت شتتد ۀباتوجته بتته وستتعت منطقت

هکتار( و وابستگی اقتصادی ساکنین منطقه به استتفاده از 

وجود تعداد محدود پرستنل  منابع موجود در منطقه قطعاً

بان پاسخگوی کنترل تخلفات متعدد و زیاد حیطبه ویژه م
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  .نیستمنطقه 

زی محلی ثیرات مخرب کشاورأت -اولویت پانزدهم

ه ببا توجه به اینکه حدود نیمی از مردم منطقه  در منطقه:

 وگیرد مشاغلی اشتغال دارند که در گروه کشاورزی قرار می

کشاورزی محلی در این منطقه منجر بته پیامتدهای منفتی 

 تخریتب، مله: از دستت رفتتن ختاک، فرستایش ختاکازج

یمیایی و افتتزایش موادشتتهتتا، تولیتتد زیستتتگاه، تولیتتد آفتتت

 شود.یمهای محلی دست رودخانهیینپاگذاری در رسوب

ضرایی عدم حمایت سیستم ق -اولویت شانزدهم

یکی از عواملی که منجر به ریسک  بانان:کشور از محیط

قضتایی و  اسب سیستتممن شود، عدم تعاملدر منطقه می

که این موضوع موجب درگیری و  استبانان منطقه محیط

 ۀزیست و ایجاد انگیزمورین محیطأزدوخورد متخلفین با م

تخلف در بین عموم شده و نیز طبق گزارشات موجتود در 

های اخیر پیامدهایی همچون به شهادت رسیدن چند سال

ل داشتته و دنبتابان در حین حفاظت از منطقه را بهمحیط

شدند نای مواقع افراد مجرم در برابر قانون مجازات در پاره

 که این موارد عدم بازدارنده بودن اقدامات صتورت گرفتته

 .استدر منطقه 

 برایه عدم آگاهی بومیان منطق -اولویت هفدهم

هتا و اعتقتاداتی دنتا دارای نگترش ۀمردم منطق حفاظت:

زیستت محتیطناهمسو با الگوهتای مشتارکتی حفاظتت از 

، عتتاداتی همچتتون شتتکار و اعتقتتاداتی در متتورد هستتتند

ی گیاهان و آگاهی نسبتا باالی آنان در مورد خواص دارویت

هتایی و غذایی گیاهان در کنار فقر منابع درآمدی ویژگتی

هتای مشتارکت ر طترسد برای اجرای نظر میاست که به

 ن. از تبعات منفی ایبیایندحساب اجتماعی موانع جدی به

غیرمجتاز پرنتدگان و حیوانتات  توان بته شتکارریسک می

ستوزی درختان، آتتشخطر، قطعدارای ارزش و در معر 

  رویه از منابع اشاره نمود.های بیبرداریجنگل، بهره

هررای نرراامنی زیسررتگاه -اولویررت هجرردهم

زیستتی اولویتت حفاظتت از تنتوع: وحش منطقرهحیات

ظتت درونتی یتا درجتا حفا با بایددنا  ۀشد حفاظتۀ منطق

باشد، زیرا حساسیت زیستگاهی، شرایط ختاص منطقته از 

های متردم بتومی استفاده و نظر توپوگرافی و آب و هوایی

هتای جتانوری منطقته در شترایط کند که گونهایجاب می

داری قترار گیترد و طبیعی منطقته متورد حفاظتت و نگته

غیرمجاز در ایتن منطقته نیتز ختود باعتث  چنین شکارهم

چنین شود. هموحش منطقه میهای حیاتاامنی زیستگاهن

هتای موجتودات موجتب نتاامنی انهدام و تخریب زیستگاه

شتود. در نهایتت از آثارشتاخص ایتن مهتم ها میزیستگاه

  ای و یا مهاجرت اشاره نمود.توان به کاهش گونهمی

ها و یستتتماکوسیتتل بتته دلدنتتا  ۀشتتدحفاظت ۀمنطقتت

های حستاس یستگاهزچنین هم های خاص خود ویلپتانس

ی گیتتاهی و جتتانوری ختتاص از هاگونتتهو  فردمنحصتتربهو 

در محتیط از  شتدهانجامها و تغییترات یبرداربهرهیکسو و 

یزی دقیتق و متدیریت تلفیقتی ربرنامهسوی دیگر نیازمند 

که با کمک آن بتتوان موجودیتت منطقته و  استمناسب 

ای جوامتع انستانی منابع موجود در آن را حفظ نموده و بق

وضتتع موجتتود  موجتتود در منطقتته را نیتتز تضتتمین نمتتود.

که در حتال حاضتر  است یناۀ دهندنشانمدیریت منطقه 

یزی مناستتب و متتدیریت جتتامع کارآمتتدی جهتتت ربرنامتته

 چندجانبتهی هااستفادهحفاظت از منطقه و امکان اجرای 

متدیریت شتود. نمتی کید بر حفظ موجودیت آن اجتراأبا ت

طرات )خطرات احتمتالی در منطقته مبتنتی بتر کنترل خ

 ۀکلی ۀاجرای بهین(، طبیعت، خطرات طبیعی و غیرطبیعی

ضتتوابط منتتدر  در قتتوانین حفاظتتت و بهستتازی محتتیط، 

کنتتترل صتتحیح استتتراتژیک منطقتته، پیشتتگیری از وقتتوع 

پذیر یبآستشناسایی نقتاط  و های حساسحادثه در زمان

دنا مؤثر  ۀاظت شدحف ۀتواند در راستای مدیریت منطقمی

 باشد.
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