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 چکیده

ست شده گرفته نظر در گونه تنوع و زیستگاه تمامیت حفظ جهتمهم  ابزاری عنوانبه شدهحفاظت مناطق  عنایم به مناطق این احداث و ا

ست، خود حال به هاآن کردن رها ستمر مدیریتی اعمال بلکه نی سیدن برای کارآمد و م شدمی شده تعیین اهداف به ر شی ا اثرات. با ز نا

جهت ارائه راهکارهای مدیریتی  مناطق این در. بنابراین بررسددی و ارزیابی تهدیدات در کندمی پذیرآسددی  را شدددهحفاظتتهدیدها، مناطق 

سی  و ارزیابی. باشدمی ضروری  و هاعالیتف بندیاولویت جهت در گیرانتصمیم برای یکپارچه مدیریت هایسیاست تدوین جهت پذیریآ

سی  بهبود ستمهم  پذیریآ شمندترین و بیا ستان یکی از ارز   ایران، در نهات نه حفاظت و مدیریت تحت مناطق نظیرترین. پارك ملی گل

سر در بلکه سبز هایجنگل طبیعی، شماربی هایارزش دارای و رودمی شماربه جهان سرا  جانوری و گیاهی متنوع هایگونه و بکر و سر

شدمی سی  ارزیابی هدف با تحلیلی-توصیفی مطالعه یک پژوهش این. با ستان با تلفیق مدل  پذیریآ و روش نوین  DPSIRپارك ملی گل

 وضعیت، فشار، محرکه، نیرو ، DPSIRمدل از استفاده با ابتدا روش این در. است مدیریتی راهکارهای ارائه منظوربه پذیری،آسی  ارزیابی

 هر به احتمالی هایپاسخ قال  در راهبردهایی درنهایت،. شدند یابیو ارز یبررس هاآن بین ارتباط و منطقه هایو ارزش یدهاتهد پاسخ، و اثر

صلی با عنوان  7. گردید ارائهDPSIR  مدل هایمؤلفه از یک سعةنیروی محرکه ا سعة جمعیت، تو شگری، تو سعة گرد  چرای ها،راه تو

سعةدام،  رویهبی سجم مدیریت عدم و هاسکونتگاه تو سایی منطقه برای من شارها، هاآن تبعبه و شنا ضعیت ف شخ اثرات و و ص و منطقه م

سی قرار گرفتند.  ست آن از حاکی پژوهش این نتایجمورد برر ستان  که ا شتریندر پارك ملی گل  هایارزش بر منطقه تهدیدهای اثرات بی

 کارشدد پذیری،آسددی لحاظ  ازو  باشددندمی زیسددتیتنوعکاهش  و وحشحیات زیسددتگاه گیاهان، حیوانات، رفتن بین از جمله از اکولوژیک

سی  بیشترین سوزیآتش و جانوران غیرمجاز   دکنندهتهدی عوامل با مواجهه برای مدیریتی راهبردهای پایان در. کنندمی وارد منطقه به را آ

 .گردید ارائه
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 مقدمه

 مترک یا و بکر هایاکوسیستم معرف معموالً ملی هایپارك

ست ستند طبیعی هایبیوم از خوردهد  زا حفاظت ابتدا که ه

 هایاسددتفاده سددایر بر هاآن جانشددین قابل غیر هایارزش

  و گیاهان انواع از متشکل ملی پارك هر. دارد برتریممکن 

بکر و  هایاکوسدددیسدددتم متنوع، هایزیسدددتگاه جانوران،

ست صر سیماهای و نخوردهد شگاه از فرد به منح  ها،روی

ملی  هایپارك. باشدددمی زمینی عوارض و اندازها،چشددم

کال بهرهبه یدترین اشددد یدار وریعنوان یکی از مف   و پا

 قیمناط هاپارك این. شوندمی شناخته سرزمین از جانبهچند

 برای که همتابی اغل  و جانبهچند هایارزش با هسددتند

  تفریحیویژه و ارزشمند و  هایاکوسیستم از حفاظت اهداف

 .Mahsa Harandi et al) گیرندمی قرار حفاظت مورد

2020). 

سی  سیت از ایدرجه پذیری،آ سا ستم ح سی س اکو   تا

 عواق  با خود شددناختیبوم هایویژگی انطباق به قادر که

شی شارهای و اقلیم تغییر از نا سانی ف ست ان   نینهمچ .نی

یازهای مردم از نظر ظرفیت به عنوان ابزاری برای ارزیابی ن

انطباق و بهبود توانایی خود برای مقابله با خطرات شددناخته 

 ,.W Neil Adger et al) گیردشده، مورد استفاده قرار می

  محیطی رویکرد در مخصوصاً پذیری. موضوع آسی (2004

  و سیستم یک از خارجی و داخلی نیروهای فشار زا ناشی آن

اکوسیستمی، در حال حاضر به یک رویکرد  پذیریآسی  یا

شی تبدیل  ضوع پژوه ست شدهو مو  Subrata Nandy) ا

et al., 2015.) یجدید عنوان شاخةبه پذیریآسی  ارزیابی 

سالمحیطاز ارزیابی  ست در  سعه  هایزی سرعت تو اخیر به 

ته و  کار  براییاف یاری  هایروشاین  جمله روش  ازبسددد

  سدددیمای ارزیابی روشجامع،  ارزیابیارزیابی فازی، روش 

تلفیق  ،AHPوGIS و RS  هایتکنیک از استفاده سرزمین،

  همچنین و پذیریبا روش ارزیابی آسدددی  DPSIRمدل 

و  SWOT هایروش ازارزیابی فشددارها و تهدیدها  جهت

RAPPAM سعه ست یافته تو  ,.Nematollahi et al) ا

 یازن انطباق ظرفیت و پذیریمنظور ارزیابی آسی به. (2016

 از پژوهش این در که باشددد،یچارچوب منسددجم م یکبه 

ستفاده DPSIR چارچوب ست شده ا  DPSIR چارچوب. ا

چارچوب مفهومی برای نشدددان دادن روابط به یک  عنوان 

ست. ا زیستی و انسانیمحیط هایسیستم بین معلولی-علت

سی   از قیاسم تعیین به نیاز همچنین پذیریبرای ارزیابی آ

 . (W Neil Adger et al., 2004) باشدمی تحلیلی نظر

ستم نامیده  خدمات سی . شوندمیطبیعت، خدمات اکو

س ستمیخدمات اکو شان برای یمفهوم ی  هایارزش دادن ن

ستم واقعی  به وطمرب هایگیریتصمیم در باید که هااکوسی

 Rahimi Blouchi and) شددددود لددحدداظ تددوسددددعدده

Malekmohammadi, 2013 )، ست   جهت مفهوم این. ا

باط فاه بین ارت ماعی ر یداری و اجت   ارکبه اکولوژیکی پا

 یابیو ارز بررسددی. (Khosravi Mashizi, 2017) رودمی

هد هایت ناطق  ید ظتموثر بر م فا ئه  شددددهح هت ارا ج

امری الزم و زیسددت، محیط یریتمناسدد  مد یراهکارها

منظور به یسددتمی. مفهوم خدمات اکوسددباشدددضددروری می

شان ستم ارزش دادن ن سی ستفاده مردم به هااکو  شود،می ا

 در را خود جددای توانسدددتدده مفهوم این کدده طوریبدده

صمیم سعه هایگیریت  رایب مختلفی های. روشکند باز تو

سی  ارزیابی سر جهان  پذیریآ سرا شگران در  سط پژوه تو

  موضددوع ینبه ا یانجام شددده اسددت که هر کدام به نوع

  ارزیابی تحقیقی، در. (Jahani et al., 2015) اندپرداخته

  هایزیسددتی در مواجهه با آشددفتگیمحیط پذیریآسددی 

  شددددهحفاظت منطقة)مطالعه موردی:  طبیعی و انسدددانی

. گرفتقرار  یبررسددد مورداسدددتان اصدددفهان(  آبادعباس

  لیاص گروه دو شامل تحقیق این در استفاده مورد معیارهای

شفتگی و بیوفیزیکی ست بوده هاآ معیار  ایج،نت به توجه با. ا

آشددفتگی از اهمیت بیشددتری نسددبت به معیار بیوفیزیکی 

 در. (Nematollahi et al., 2016) اسددددتبددرخددوردار 

با موضدددوع ارزیابی اثربخشدددی مدیریتی مناطق  ایمطالعه

ستای  شدهحفاظت سعةدر را   دز،: موردی)مطالعه  پایدار تو

دز  شدهحفاظت منطقةنتایج نشان داد که  ،(کرایی و شیمبار

دارای باالترین و شدددیمبار دارای کمترین امتیاز اثربخشدددی 
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مدیریتی در بین مناطق مورد مطالعه دارا هستند و همچنین 

مانند ه ترپایین مدیریتی سددابقه با مناطقی که شددد بیان

نیازمند توجه بیشددتر و ارائه  شددیمبار، شددده حفاظت منطقة

  مربوطه هایارگانراهکارهای مدیریتی کارآمد از سدددوی 

 . (Mohseni et al., 2018) هستند

و بررسی فشارها و تهدیدات  شناساییپژوهشی با عنوان  در

ستا ملی پارك حفاظتی مناطق ستفاده با ن،گل   نیکتک از ا

 ار گلسددتان ملی پارك بافر مناطقده عامل مهم که  دلفی،

  هرویبیاز جمله شکار، چرای  اندداده قرار فشار و تهدید مورد

قطع درختان و  سددوزی،آتش دسددترسددی، جاده احداث دام،

جهت کنترل و مدیریت  قرار  بررسی و شناسایی مورد غیره

 Rahimi. (Mohammadzadeh et al., 2016) گرفتند

Blouchi   وMalekmohammadi (2417)، تحقیقی  در

سی  ارزیابیکه با عنوان  ستم پذیریآ سی  رب تاالبی هایاکو

ساس انجام  هاو هیدورلوژیکی آن شناختیبوم هایارزش ا

 شناختیبوم هایارزش تاالب، هایارزش ترینمهمپذیرفت، 

 ترینمهم معرض در کهو هیدرولوژیکی شدددناخته شدددده 

تغییر در رژیم هیدرولوژیکی،  همچون ایتهدیدکننده عوامل

صنعتی،    صرفت و تغییر و رویهبی برداریبهرهورود آلودگی 

 .دارند قرار کاربری

بررسددی  به ،(2417همکاران ) و  Hou پژوهشددی در

سی  تغییرات ستم  پذیریآ سی ستفاده از  شمال چین با ا در 

اطالعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی پرداختند. 

سی  شاخص مطالعه این در اکولوژیکی برای بازه  پذیریآ

ستبه 2411تا  1995زمانی  سی  د   پذیریآمد و تغییرات آ

همکاران  و Wang.شدددد مشدددخص بازه این در داده رخ

ا در تبت ب زیسددتیمحیط پذیریآسددی  برآورد به ،(2442)

ستفاده از تکنیک ستم اطالعات  سنجش هایا سی از دور، 

سله مراتبی پرداختند. در این  سل جغرافیایی و فرآیند تحلیل 

فاکتور که دربردارنده شدددرایط طبیعی، مسدددائل  17مطالعه 

ستیمحیط شاخص  هایفعالیت و زی ست در غال   سانی ا ان

سی  ستیمحیط پذیریآ   الس در. شدند گرفته نظر در زی

نه منظوربه 2414 مه سدددازیبهی نا مدیریتی  هایریزیبر

ناسدددایی  هاتاالب نایی شددد هدف بهبود توا با  کا،  در آمری

 رب اقلیمی تغییرات اثرات کاهش مدیریتی هایاسددتراتژی

  استار این در. گردید ارزیابی هاتاالب پذیریآسی  ها،تاالب

 هیهت تاالبی هایاکوسیستم اصلی فرآیندهای مفهومی مدل

 هایوضددعیت به تاالب فرآیندهای حسدداسددیت سددپ  و

 ایانپگوناگون تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار گرفت و در 

  رفتپذی انجام مختلف حاالت براساس پذیریآسی  ارزیابی

(Habiba Gitay et al., 2011) .2411 سددددال در  

سی  ستم خدمات پذیریآ سی  وردم نپال در تاالبی هایاکو

سی شان نتایج. گرفت قرار برر   ایهارزش سنجش که داد ن

 فاظتح و بهبود برای تهدیدکننده عوامل از استفاده با تاالب

 .(Stratford et al., 2011) است مؤثر هاتاالب پایدار

ستان  پارك ست پارکی نخستینملی گل  ایران در که ا

. این پارك است داده اختصاص خود به را ملی پارك عنوان

بدده دلیددل موقعیددت خدداص جغرافیددایی از تنوع اقلیمی، 

ست.  شگاهی زیادی برخوردار ا ستگاهی و روی توپوگرافی، زی

حاظ ل از ایران منطقةاین منطقه بدون تردید ارزشددمندترین 

 ملی پارك. اسدددت جانوری و گیاهی حیات تنوعکمیت و 

ستان  99 جانوری، گونه 742 گیاهی، گونه 1774 دارای گل

پسدددتددانددداران و همچنین این منطقدده از بهترین  گوندده

  و ترینبزرگ اوریال، وحشدددی  گوسدددفند هایزیسدددتگاه

ست ایران وحشی گوسفند گونه زیر ترینقدیمی  از کیی و ا

 جای خود در را اوریال میش و قوچ هایجمعیت ترینخالص

 وجود پارك این در نیز انقراض خطر در گونه 19 .است داده

یت .(Amirkhani et al., 2006)دارد  به اهم جه  با تو

سی  ارزیابی هدف منطقه، این مطالعه با پارك ملی  پذیریآ

مدل  با تلفیق  تان  یابیو روش نوین  DPSIRگلسددد   ارز

و  یداتتهد یتمام راسددتا ین. در اشددد پذیری انجامآسددی 

قرار گرفته و در  ارزیابی و بررسددی مورد منطقه هایارزش

س یتنها  و سنجیده هاارزش مقابل در تهدیدها پذیریی آ

 .شدارائه   DPSIRیلیمطابق با مدل تحل ییراهکارها
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 هاروش و مواد

 بیوم ترینشرقیگلستان  یمل پارك :مطالعه مورد منطقة

 شورک طبیعی هایزیستگا معدود از و بوده کشور در هیرکانی

 یمساحت با کوهستانی ایمنطقه دارای که. شودمی محسوب

تا  071975 یشمال هایعرض بین هکتار 25042 معادل

777175 یشرق هایطول و 270777  تا021579 

 و در شمالی خراساندر مرز سه استان گلستان، سمنان و 

شمال کشور واقع شده است  هایجنگل شرق الیهمنتهی

 یظتحفا یتو مسئول یالتپارك از نظر تشک ین(. ا1)شکل 

 قرار گلستان استان زیست محیط حفاظت کل ادارةتحت نظر 

 .(Zebardast et al., 2012) دارد

 یطورکلبهدر پارك  مرتع-جنگل زیسددتگاهی مرز موقعیت

 توسطمبا شی   هایتوپوگرافی از مکان تغییرمرتبط با یک 

 شرقی و جنوبی بخش در سطحی شی  تا غرب تند در تا

ست خزری  مرطوبنیمه  هایاقلیم بین مرز در پارك این. ا

ستی بلندیبه وو نیمه خشک قرار گرفته    شدید هایدلیل پ

  ایهجنگل ایجاد به منجر که است متنوعی هایاقلیم دارای

 در برگ سدددوزنی هایجنگل غربی، بخش در برگ پهن

 شده آن شمالی و شرقی هایبخش در مراتع و ارتفاعات

ست سان دامنة. (Jahdi and Arabi, 2020) ا  بارندگی نو

ست مترمیلی 574 تا 244 از  از نیز و شرق به غرب از که ا

  تهکاس نزوالت شدت از پارك پست مناطق به مرتفع مناطق

 دمای. (Akhani, 1999; Leylian et al., 2010) شودمی

.  است متغیر گرادسانتی درجه 12 تا 12 بین ساالنه متوسط

  فراوانی ترینبیش. اسددت متغیر %94-24 بین هوا رطوبت

 شدیدترین و ثانیه در متر 9 سرعت با غربی بادهای بادها،

  12 سرعت با شرقی-شمالی جهت دارای منطقه بادهای

ست ثانیه در متر شار آقا ستان از . آب شار جنگل گل سو و آب

متعددی  هایرودخانه. باشندمی پارك ینمعروف ا یآبشارها

که  ند  یان دار پارك جر  توانمی هاآن ترینمهم ازدر این 

سو، رودخانه شمه قرتو، زاو، مادر شن، هایچ ستان، گل  گل

 برد نام راو کرکولی  سددوآق دوشددان، سددردارخانه، جانو،

(Gholami and Misdaghi, 2012) . 

گونه  99 گلستان: ملی پارک جانوري و گیاهی پوشش

ستاندار در پارك مل سا یپ شنا ستان  ستشده  ییگل   پلنگ .ا

 Ursus) ایقهوه خرس و (Panthera pardus) ایرانی

arctos) هسددتند. سددمور یاز گوشددتخواران بزرگ پارك مل  

(Martes martes) شتخواران ست که احتماالً فقط  یاز گو ا

 مهم نپستاندارا دیگر. کندیم یگلستان زندگ یدر پارك مل

مل جنگل این  شدددوکا ،(Cervus elaphus) مرال شدددا

(Capreolus capreolus)، گراز (Sus scrofa)،  کل و بز

(Capra aegagnus) ،جنگلی گربه (Felis chaus)، تشی 

 
 .(Faramarzi et al., 2018) گلستان ملی پارک جغرافیایی موقعیت -1شکل
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(Hystrix indica)، خاکسدددتری گرگ (Canis lupus 

pallipes) ،سرخ روباه (vulpes Vulpes) ترکمنی روباه و 

(Vulpes corsac) ندیم ته از. باشددد فاش راسددد  هاخ

(Triaenops persicus)  نه در ا 12تاکنون پارك  ینگو

سا ستشده  ییشنا ستان به خاطر جمع یپارك مل .ا  یتگل

معروف  (Ovis ammon gmelini) میش و قوچ فراوان

 به سدده یکپارك نزد ینا هاییشو مقوچ  یتاسددت. جمع

  .باشدددیم یادن یالگوسددفندان اور یت( کل جمع0/7چهارم )

 یپددارك برا ینفرد امنحصدددر بدده هدداییژگیاز و یکی

، بدون ترس از انسان در گرازها گردشگران، حضور پر تعداد

 Hassan) گذردیاسدددت که از مرکز پارك م یاکنار جاده

Zadeh Kiabi et al., 1994) . 

سا یگونه پرنده در پارك مل 109 شنا ستان  شده  ییگل

ست. مهم شامل ینا ینترا   Phasianus) قرقاول پرندگان 

colchicus)، کبک (Perdicinae)، یهوت (Ammoperdix 

griswogularis)، له  کوکر ،(Tetrax tetrax) بال زنگو

 ابددیددا ،(Pterocles orientalis) سددددیدداهسددددیددندده

(Scolopax)، مددعددمددولددی بددلدددرچددیددن (Coturnix 

coturnix)، سیاه دارکوب (Dryocopus martius)، بلبل 

(Luscinia megarhynchos)، کای  Turdus) باغی تو

philomelos)مختلف نواع  هره ، ا  Carduelis) هدداسددد

carduelis)، هددددددازردپددددددره (Emberiza 

leucocephalos)،  گ یرهددام ، (Ficedula parva) گ

گان ( Phoenicurus phoenicurus)ها سدددرخدم ند و پر

 دارخال جغد ،(Accipiter nisus) قرقی همچون یشددکار

(Athenebrama)، دلیجه (Falco tinnunculus)، سارگپه 

 عقاب ،(buteo Buteo) سددارگپه ،(Buteo rufinus) پابلند

 Aegypius) سددددیدداه دال ،(Aquila fasciata) دوبددرار

monachus)، دال (Gyps fulvus)، سفیددم دریایی عقاب 

(Haliaeetus albicilla)، بدداالبددان (Falco cherrug) ،

 هما و (Numenius tenuirostris)دار خال شددداهیالنگ

(Gypaetus barbatus) ندیم  جانوران مجموع از. شدددو

 که اسددت انقراض خطر در گونه 19 جنگل این در موجود

  جمله از ترکمنی روباه و دارخال شدداهگیالن باالبان، هما،

  جمله از هم میش و قوچ و بز، و کل شوکا، مرال،. هاستآن

 قرار غیرمجاز شددکار مورد بیشددتر که هسددتند هاییگونه

 .(Hassan Zadeh Kiabi et al., 1994) گیرندمی

مختلف  هاییموجود اقل یلدلپارك به یاصدددل یاهانگ

نه ینترمتنوع اسدددت. مهم مل یاهیگ یهاگو  بلوط شدددا

(Quercus)، مازو بلند (Quercus castaneifolia)، ممرز 

(Carpinus betulus)، انجیلی(Parrotia persica)، افرا 

(Acer)، نمددار (Tilia) ،گنجشددددک زبدان (Fraxinus 

syriaca) پددلددت ،(Acer velutinum) ،آزاد (Zelkova 

carpinifolia)ی، آور (Quercus macranthera)، توسکا  

(Alnus)یددردار، شددد (Acercappadocicum) بددارانددک ،

(Sorbus torminalis)، یر ج ن  توت ،(Ficus carica) ا

(Morus)، ملچ (Ulmus glabra)، داغددداغددان (Celtis 

australis)، ازگیددل (Mespilus germanica)، ولیددک 

(Crataegus monogyna)، زالزالک (Crataegus)یاه، س-

 Prunus) وحشی گوجه ،(Paliuruss spina christi) تلو

spinosa)، شت  Juglans) گردو ،(Cotoneaster) شیرخ

regia)، تمشک (Rubus idaeus)، وحشی انار (Punica 

granatum) ،وحشددی گالبی (Pyrus glabra)، زرشددک 

(Berberis vulgaris)،  تدددا (Haloxylon)، گدددز 

(Tamarix)، ند کاروان(Pteropyrum aucheri) پر کش ،

(Atrapaxis) ،میرحسدددن کاله (Acantholimon) ،گون 

(Astragalus)، چددوبددک (Acanthophyllum)، درمددندده 

(Artemisia persica)، شتر خار (Alhagi maurorum)  و

 Hassan Zadeh) شددودیم (Juniperus excelsa)ارس 

Kiabi et al., 1994) . 

عه یک پژوهش این پژوهش: روش  طال -توصدددیفی م

یه بر تحلیلی عات یپا طال نه م خا تاب  در جسدددتجو و ایک

شی ارائه هدف با الکترونیکی اطالعات هایپایگاه   هتج رو

 ارائه منظوربهگلسدددتان  یمل پارك پذیریآسدددی  ارزیابی

ست مدیریتی راهکارهای ستفاده با ابتدا روش این در. ا  زا ا

  و اثر وضددعیت، فشددار، محرکه، نیروهای ، DPSIRمدل
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 هاآن بین ارتباط و منطقه هایارزش و تهدیدها پاسدددخ،

 هایپذیری ارزشآسددی  یزان. میدندگرد یابیو ارز یبررسدد

سبه  یازهایضرب امت ازمنطقه  شده محا  Khatibi)کس  

et al., 2015) یت در و ها های ن کار  برای مدیریتی راه

 . گرددمی ارائه تهدیدکننده عوامل با مواجهه

 سازمان ساختار( 2)شکل  مدل این :DPSIRمدل  معرفی

 در راتتغیی به پاسخ و نتایج دالیل، تحلیل جهت اییافته

 و چارچوبی برای تحلیل کاربردی کندمی فراهم را اکوسیستم

 مسائل معلولی و علت هایالعملو ساختاری برای عک 

. (RobatI and Ghazanchaei, 2019) است زیستیمحیط

 با که است علیت ارتباطات زنجیره DPSIR چارچوب

 وضعیت بر فشارها طریق از و شودمی آغاز محرکه نیروهای

 در عملکردها، و انسان سالمت ها،اکوسیستم بر تأثیرات و

 مدل این. شودمی سیاسی هایپاسخ به منجر نهایت

 برای چارچوبی و کرده تولید را هاشاخص از ایمجموعه

 توسعه و زیستمحیط از حفاظت زمینة درگسترده  استفاده

 ,.Khatibi et al) کندمی فراهم المللیبین جهان در پایدار

 تعریف قابل زیر ترتی  به مدل این هایشاخص .(2015

 :باشدمی

 زمینةمحرکه یک نیاز اسدددت. در  نیروی :محرکه نیروي

 طبیعی فاکتورهای نوع زیسددت، نیروی محرکه، هرمحیط

 طورهب که( اجتماعی اقتصددادی،) انسددانی یا ،(بیوفیزیکی)

 یا تماکوسددیسدد در تغییر به منجر غیرمسددتقیم یا مسددتقیم

 شددوندمیآن  بر تاثیرگذار اقتصددادی و اجتماعی فرایندهای

(Changizi, 2017 Dashti and.) 

شار سانی هایفعالیت به منجر محرکه نیروی :ف   ملهج از ان

  هایتفعالی این است نیاز رفع برای غذا تولید یا نقل و حمل

 بر را مصددرف یا تولید فرایندهای از ناشددی فشددار انسددانی،

  دیبع نتایج فشددارها بنابراین. کنندمی وارد زیسددتمحیط

 یتوسدددعه نوع هر یا زیسدددتمحیط بر محرکه نیروهای

صادی ست آن به مربوط اجتماعی و اقت شارها. ا   چگونگی ف

سازی شکار ستمحیط بر محرکه نیروهای آ  در اختالل و زی

ضعیت ست آنها اکولوژیک و  ,Schrevel and Kumar) ا

2017). 

ضعیت ضعیت :و ست،محیط و شارها تأثیر تحت زی  رارق ف

ضعیت تغییر. گیردمی ستم در و سی   ساسا بر تواندمی اکو

ست اکولوژیک نقش که فیزیکیبیو فرایندهای سی  یا و ماکو

 ینا. شدود توصدیف کند،می تأمین را طبیعی منابع اسداس

صر کیفیت و کیمیت در تغییرات شامل تغییرات   متنوع عنا

 از مایتح برای بعدی توانایی و اکوسیستم در زیستیمحیط

 ,.Khatibi et al) سددتا هاآن بر گرفته شددکل تقاضددای

2015).  

  زیست،حیطم شیمیایی و فیزیکی وضعیت در تغییرات :تأثیر

 .کندمی تأمین را انسدددان رفاه و هااکوسدددیسدددتم کیفیت

بارتبه یت در تغییرات دیگر ع ماالً وضدددع  تاثیرات احت

ستیمحیط صادی و زی ستم عملکرد بر اقت سی  واناییت ها،اکو

ستم سی  سالمت بر نهایت در و زندگی از حمایت در هااکو

 Ness et) دارد جامعه اجتماعی و اقتصادی کارایی و انسان

al., 2010). 

 جهنتی گذاران،سیاست یا جامعه طرف از پاسخ یک :پاسخ

 
 .DPSIRمدل مفهومی -7 شکل
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سته تأثیرات ست ناخوا  هایبخش از هریک بر تواندمی و ا

یان زنجیره که نیروی م گذار تأثیر، و محر   باشددددد اثر

(Rounsevell et al., 2010). 

محرکه،  نیروهای چهارچوب یندر ا :DPSIR مدل

 از عدب نهایت در. شوندمی شناسایی اثرات و وضعیت فشارها،

 ایراهکاره قال  در احتمالی هایپاسخ پذیریآسی  ارزیابی

 .شد خواهد ارائه مدیریتی

 از حاصل تهدیدهای ماتری  این در :منطقه تهدیدهاي

 داده نمره دو اساس این بر. شوندمی بررسی DPSIR مدل

 هب مربوط دیگری و تهدید شدت به مربوط اولی که شودمی

 ع،وقو احتمال میزان و شدت میزان. است تهدید وقوع احتمال

 داده  (L) کم و( M) متوسط( H) زیاد امتیاز سطح سه در

 آیدمی دستبه امتیازی نمرات، ضرب با نهایت در و شده

(Jahanishakib et al., 2017). 

 منطقه تهدید امتیاز=  تهدید شدت × وقوع احتمال

 ،اکولوژیک دسته سه به هاارزش :منطقه هايارزش

 ود ارزش هر به. شوندمی بندیدسته اجتماعی و اقتصادی

 شودمی داده  (L) کم و( M) متوسط( H) زیاد بازه در نمره

 .آیدمی دستبه امتیازی نمرات، ضرب با نهایت در و

 منطقه ارزش امتیاز=  ارزش بزرگی × ارزش اعتبار

 ماتری  این :هاارزش و تهدیدها بین ارتباط ماتریس

 منطقه هایارزش بر را تهدید هر احتمالی تاثیر چگونگی

 و (L) کم ،(M) متوسط( H) زیاد امتیازات. کندمی مشخص

 هر اثر میزان دهندةنشان ماتری  این در( U) ناشناخته

 ارزیابیپ  از شناسایی و  .است منطقه هایارزش بر تهدید

 ی وارد ماتری  شده و جهت ترک ها،ارزش و تهدیدها

 1 جدول یعموم ی ترک ی داده شده از ماتر یازهایامت

 .گردید استفاده

دست آوردن بهاز  پ  :پذیريآسیب ارزیابی ماتریس

. شود یبررس تواندمی پذیریآسی  ارزیابی همه امتیازات باال،

و  1، 2، 7 ارزش ترتی به U و L, M, H امتیازات زمانیکه

 تا صفر بین اینمره ارزیابی نهایی امتیاز باشند، داشته را 4

 14 ینب هایارزش سفید، رنگ به 9 تا 4 ارزش که شده، 25

 رنگ به 25 تا 19 هایارزش  و خاکستری رنگ به 12 و

 و هاارزش ترینمهم مرحله این در. شوندمی کدگذاری سیاه

 هاارزش از یک هر بر را منطقه تهدیدهای ترینمهم

 .گرددمی مشخص

 ازامتی × تهدید و ارزش بین ارتباط امتیاز × تهدید امتیاز

 پذیریآسی  ارزیابی امتیاز=  ارزش

 ارزیابی از پ  نهایت در :مدیریتی راهکارهاي ارائه

 قه،منط تهدیدهای به نسبت منطقه هایارزش پذیریآسی 

 از یک هر به احتمالی هایپاسخ قال  در راهکارهایی

 Jahanishakib et) گرددمی ارائهDPSIR  مدل هایمولفه

al., 2017). 

 

 نتایج

  ،DPSIRمدل اساسابتدا بر  پذیری،آسی  ارزیابی منظوربه

 یاحتمال هایپاسخ و اثرات وضعیت، فشار، ،محرکه نیروهای

  یدهای(. سدددپ  تهد2)جدول  گرددمیبررسدددی و ارزیابی 

  تیفشددار و وضددع رکه،مح یروهایبا در نظر گرفتن ن منطقه

اثرات حاصددل بر خدمات و  سددپ . شددوندمی شددناسددایی

س هایارزش ستمیاکو سی ی  زا پ . گرددمی ارزیابیو  برر

وارد ماتری  شده و  ها،ارزش و تهدیدها ارزیابی و شناسایی

اسدددتفاده  1 جدولداده شدددده از  یازهایامت ی جهت ترک

 گردید. 

 اركپ هایتهدید گلستان: ملی پارک تهدیدهاي ارزیابی

 امتیاز. ترکیب عمومی ماتریس -1 جدول
 (اثر)شدت  ارزیابی اول عامل

 ارزیابی دوم عامل
 (وقوع)احتمال 

  (L)  کم (M) متوسط (H) زیاد

M L L کم (L) 

H M L متوسط (M) 

H H M زیاد (H) 
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های، احداث جاده، شکار غیر مجاز، آلودگی، چرای بخش در

 ،(H) زیاد سطح، سه در سوزیآتش و خشکسالی رویه،بی

و ارزیابی گردیدند )جدول  بررسی( L) کم و  (M) متوسط

7 .) 

 هایارزش گلستان: ملی پارک اکولوژیک هايارزش

 و)پرندگان  جانوران و گیاهان هایگروه دراکولوژیکی 

 بررسی مورد زیستیتنوع و وحشحیات زیستگاه ،(پستانداران

های گونه سطح، سه در اهمیت معیار. گرفت قرار ارزیابی و

در معرض  هایگونه ، (Hیا در حال انقراض ) خطر معرض در

 مولفه و (L) تهدید آستانه در هایگونه و (M) پذیریآسی 

 .در پارک ملی گلستان DPSIRنتایج بررسی و اعمال مدل  -7جدول
 محرکه نیروی

(Driving 

Forces) 

 (Pressure) فشار
 

 (State) وضعیت 
 (Impact)اثر 

 

پاسخ 

(Response) 
 

 توسعة
 جمعیت

 آب رویةبی برداشت
 درختان قطع
 زیستگاه تخری 
 غیرمجاز شکار

 زیستمحیطمنابع  آلودگی
 اراضی کاربری تغییر

 زیرزمینی و سطحی آب میزان
 منطقه گیاهیپوشش میزان

 های گیاهی منطقهگونهکل  تعداد
 انقراض خطردر هایگونه تعداد
 زیستمحیطآلودگی منابع  میزان

 و سطحی هایآب کمی کاهش
 زیرزمینی

 سیل وقوع
 زیستیتنوع کاهش

 جانوری هایگونه انقراض

 زیستگاه کیفیت کاهش

 خشکسالی

از انجام  پ 
ری پذیآسی ارزیابی 
 قال  در هاپاسخ

 راهکارهای
 ارائه مدیریتی
 گرددمی

 توسعة
 گردشگری

 و بازدیدکننده افراد افزایش
 رفاهی امکانات کاهش
 فاضالب و پسماند افزایش
 زیرزمینی هایآب آلودگی
 سطحی هایآب آلودگی

 سوزیآتش

 منطقه در پسماند تولید میزان
 منطقه در فاضالب میزان
 سطحی هایآب آلودگی میزان
 زیرزمینی هایآب آلودگی میزان

 زیباشناختی کاهش
 زیرزمینی هایآب کیفیت کاهش
 سطحی هایآب کیفیت کاهش

 زیستگاه تخری 
 زیستگاه کیفیت کاهش

 هاراه توسعة

 اراضی تسطیح
 تراشیجنگل
 هوا/ صوتی آلودگی

 حیوانات با هاماشین برخورد

 زیستگاه یکپارچگی وضعیت
 حیوانات ایجاده تلفات تعداد

 زیستگاه مساحت کاهش
 پذیریزیست و پایداری کاهش
 زیستگاه شدن تکهتکه
 اکولوژیک سیمای تغییر

 چرای
 رویة دامبی

 گیاهیپوشش کاهش
متراکم شدن  و کوبیدگی

 خاك
 خاك تهویه عدم

 منطقه در خاك کیفیت وضعیت
 در خاك حاصلخیزی وضعیت

 منطقه
 منطقه گیاهیپوشش میزان

 خاك فرسایش
 خاك حاصلخیزی کاهش
 گیاهیپوشش تنوع کاهش
 گیاهیپوشش میزان کاهش
 خاك تکاملی روند از جلوگیری

 توسعة
 و هاسکونتگاه

 روستایی مناطق
 پارك حاشیه

 و انرژی مصرف افزایش
 فسیلی هایسوخت

 زباله و فاضالب تولید
 کاربری تغییر و تصرف

 اراضی
 آب رویةبی برداشت

 تولیدی فاضالب و پسماند میزان
 زیرزمینی و سطحی آب میزان

 غلظت و منطقه هوای وضعیت
 هاآالینده

 طبیعی منابع به حد از بیش فشار
 هاآالینده انتشار
 اسیدی باران

 زیرزمینی و سطحی هایآب آلودگی

 عدم
 منسجم مدیریت

 مدیریت از استفاده عدم
 اصولی و علمی

 بانیمحیط در نیرو کمبود
 افراد از نگرفتن مشارکت
 منطقه مدیریت در محلی

 منطقه بانمحیط نیروهای تعداد
 در محلی افراد مشارکت وضعیت

 منطقه مدیریت

 محلی مردم نارضایتی افزایش
 تدول هایسیاست به بدبینی افزایش
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 پارك در حضور فقط وضعیت اساس بر نیز منطقه در حضور

(H)، پارك اطراف هایاکوسیستم در حضور (L) در حضور و 

بررسی گردید )جدول   (L)حوضه هایسطح اکوسیستم تمام

0.) 

 فاکتور دو با گلستان: ملی پارک اقتصادي هايارزش

 مشاغل در شاغلین سهم و منطقه از حاصل درآمد

گیاهان دارویی مورد  آوریدامپروری و جمع گردشگری،

 (.7و امتیازدهی قرار گرفت )جدول  ارزیابی

خصوص  درگلستان:  ملی پارک اجتماعی هايارزش

 فرهنگی ارزشپارك ملی گلستان، چهار  اجتماعی هایارزش

 اهمیت سطح سه در اهمیت میزان. باشدقابل بررسی می

 و( L) محلی اهمیت و( M) ایمنطقه اهمیت ،(H) جهانی

(، نادر H) نظیربی هایگروه در ارزش بودن انحصاری میزان

(M( و شایع )L )(.9)جدول  گردید امتیازدهی و ارزیابی 

 :کننده تهدید عوامل و هاارزش بین ارتباط ارزیابی

  طریق از پارك هایارزش و تهدیدکننده عوامل بین رابطة

 گلستان ملی پارک تهدیدهاي ارزیابی ماتریس -3 جدول

 عامل ارزیابی                 

     
 
 تهدیدها 

 تهدید شدت

(7) 
 متوسط، (H) زیاد

(M) ،کم  (L) 

 (1) وقوع احتمال
گذشته زیاد رخ داده است و احتمال وقوع آن در  در

گذشته رخ داده است و  در، (H)است  زیادآینده 
 (M)احتمال وقوع آن در آینده وجود دارد 

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

 ارزیابی امتیاز
  تهدید

 ماتری  مطابق
 عمومی

(2)(*1) 

بین رفتن  از جاده احداث
 M M M پستانداران

 H H H جانوری هایگونه غیرمجاز شکار

 آلودگی

 فاضالب و پسماند
 M M M گردشگران

 فاضالب و پسماند
 L L L اطراف روستاهای

 و سطحی هایآب
 M L L زیرزمینی

 L L L هوا آلودگی
 M M M گیاهی هایگونه رویهبی چرای
 L M M پارك اطراف اراضی کاربری تغییر

 M M M بانی محیط در نیرو کمبود
 M M M آب رویه بی برداشت

 M M M زداییجنگل
 M L L خشکسالی

 H H H سوزیآتش

 

 گلستان. ملی پارک اکولوژیکی هايارزش ارزیابی ماتریس -0 جدول

 عامل ارزیابی          

 

 

 

 اکولوژیک ارزش

 (1) گونهو  زیستگاه اهمیت

 (H) انقراضحال  دریا  خطرمعرض در هایگونه

 (M) پذیری آسی در معرض  هایگونه

 (L) آستانه تهدید  در هایگونه

 (2) منطقه در حضور

 (H)در پارك ملی حضور دارد  فقط

 (M) دارد حضور پارك اطراف هایاکوسیستم در

  (L) حوضه حضور دارد هایاکوسیستم سطح تمام در

 ارزش امتیاز

 اکولوژیکی

مطابق ماتری  

 عمومی

 (2)(*1) 

 جانوران
 H H H پستانداران

 H M H پرندگان

 H M H گیاهان

 M M M وحشحیات زیستگاه

 M M M زیستی تنوع
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 نتایج .گرفت صدورت( 5 )جدول با مطابق امتیازدهی دامنة

شان شترین که داد ن ارزش روی بر تهدیدها تأثیرگذاری بی

 .باشدمی پارك اکولوژیک های

 این در :گلسييتان ملی پارک پذیريآسييیب ارزیابی

 و تهدیدکننده عوامل ها،ارزش امتیاز به توجه با مرحله

  به تهدیدها، و هاارزش میان رابطه از حاصدددل ماتری 

 و( L) کم امتیاز ،(M) متوسط امتیاز ،(H) زیاد امتیاز صورت

 به و محاسبه نهایی امتیاز سپ . شد تعیین  (U) ناشناخته

جدول  گرفت تعلق رنگی کد آن تایج 2)  داد نشدددان(. ن

شترین سی  بی شی اکولوژیک هایارزش در پذیریآ  از نا

  هایارزش دربخش و باشدمی سوزیو آتش مجاز غیر شکار

پارك ملی گلسددتان به عنوان  عضددویت دلیل به فرهنگی

 عنوان با یونسددکو جهانی میراث در اولین پارك ملی ایران

  تحتجهت شدددکار غیرمجاز  به محیطیزیسدددت گاهذخیره

 .باشدمی تأثیر

به  :گلسييتان ملی پارک مدیریتی راهکارهاي ارائه

سی  ارزیابی دنبال ستان، ملی پارك هایارزش پذیریآ  گل

 مطابق اثرات کاهش و رفع جهت زیر شرح به راهکارهایی

  نیروی هایمؤلفه به DPSIR مدل احتمالی هایپاسددخ با

 .گردید ارائه اثر و وضعیت فشار، محرکه،

  :از عبارتند محرکه نیروهاي به پاسييخ در راهکارها

 تیتقو سازی،فرهنگ گردشگری، توسعةجهت  ریزیبرنامه

شگر ستفاده از آنان به یمردم محل یاندر م یگرد عنوان و ا

 به محلی افراد از اسددتفاده توریسددم، متخصددص نیروهای

ت، اعتبارا یشافزا کارآمد،و  یعلم مدیریت بان،محیط عنوان

 ایران، گردشدددگری صدددنعت در شدددفاف قوانین وضدددع

سازی شمند ستم هو ص  حریق، اطفای سی   هایدوربین ن

  اطفای تجهیزات ها،بانآتش تعداد افزایش حریق، پایش

  ردهایبالگ از استفاده آتش، رشد مسیرهای شناسایی حریق،

  سددداماندهی پارك، به رطوبت بازگرداندن جهت پاشآب

 .چرا بر مالیات قوانین وضع ها،کاربری

 تجهیز: از عبارتند فشييارها به پاسييخ در راهکارها

سات سی صولی دفع تأ ضالب، و زباله ا ص هایبرنامه فا   فیةت

ضالب، صالح قوانین و مقررات  فا ستا  افزایش محیطی،زی

سگاه تعداد ستخدام نیروهایافزایش  ها،پا   ان،بانمحیطو  یا

یت و خودروها بهبود   و تجهیزات تقویت ها،موتورسدددیکل

  دوربین و دیجیتال سددیمبی جمله از هاآن رفاهی امکانات

جهت  ریزیبرنامه مجاز،غیر شکارهای کنترل ش ، در دید

بومی. گیاهیپوششحفظ و احیای 

 گلستان. ملی پارک اقتصادي هايارزش ارزیابی ماتریس -5 جدول
 عامل ارزیابی                   

 
 
 نوع ارزش اقتصادی 

 (1) از ارزش حاصل درآمد درصد
 (H) منطقه در %04 از بیش
 (M) منطقه در %04 تا 14 بین

 (L) منطقه در %14 از کمتر

 (2) شاغلین سهم
 (H) شاغلند بخش این در بومی افراد %04 از بیش

 (M) شاغلند بخش این در بومی افراد %04تا %14 بین
 (L) افراد بومی در این بخش شاغلند  %14از  کمتر

 ارزش امتیاز
 مطابق اقتصادی
 عمومی ماتری 

 (2)(*1) 
 H H H گردشگری
 M M M دامپروری

 L L L دارویی گیاهان آوریجمع

 

 گلستان. ملی پارک اجتماعی هايارزش ارزیابیماتریس  -6 جدول
 عامل ارزیابی

 
 
 

 اجتماعی ارزش نوع

 (1) اهمیت میزان
 (H) جهانیاهمیت  دارای

 ایمنطقهاهمیت  دارای
(M) 

 (L)  محلیاهمیت  دارای

 انحصاری میزان
 (2) ارزش بودن
 (H) نظیر بی

 (M) نادر
 (L)  شایع

 اجتماعی ارزش امتیاز
 عمومی ماتری  مطابق

(2)(*1) 

 فرهنگی

 کویونس جهانی میراث در عضویت به که ایران ملی پارك اولین
 H H H 1770 سال در محیطیزیست گاهذخیره عنوان به

 H H H 1725 سال در ایران طبیعی میراث فهرست در گرقتن قرار

 M M M 1772 سال در طبیعی تاریخ موزه تاسی 

 M M M 1759 سال در زیستی تنوع موزه تاسی 
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 گلستان. ملی پارک تهدیدهاي و هاارزش بین ارتباط ماتریس -0 جدول
 کننده تهدید عوامل

 
 

 هاارزش بر اثرات

 احداث
 جاده

 شکار
غیرمج
 از

 و پسماند
 فاضالب
 گردشگران

 و پسماند
 فاضالب
 روستاهای
 اطراف

  آلودگی
 آب

 آلودگی
 هوا

 چرای
 رویهبی

 ریکارب تغییر
 اراضی
 اطراف

 در نیرو کمبود
 بانیمحیط

 برداشت
 آب ةرویبی

 سوزی آتش خشکسالی زداییجنگل

 اکولوژیکی هايارزش

 H H M L M M L L M M M M H پستاندارانبین رفتن  از
 M H M L M M L L M M M M M پرندگان رفتن بین از
 M L M L M M H L M M M H H گیاهان رفتن بین از

 H L M L M M L L M M M H H وحش حیات زیستگاه
 H H M L M M M L M M M H H زیستی تنوع

 اقتصادي هايارزش

 L U L U L L U L L M L M L گردشگری کاهش
 شدن رونق بی

 دامپروری
U U U U L L M L L L L H M 

 آوریجمع کاهش
 دارویی گیاهان

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

 اجتماعی هايارزش

 فرهنگی کارکرد کاهش
 با ملی پارك اولین  -

 میراث در عضویت
 انعنو به یونسکو جهانی
زیست محیطی  گاهذخیره

– 1770 

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

کارکرد فرهنگی  کاهش
عضویت در فهرست  -

 –میراث طبیعی ایران 
1725 

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

 فرهنگی کارکرد کاهش
 تاریخ موزه تاسی  -

 1772  - طبیعی
L U U U U U U U U U U U U 

 فرهنگی کارکرد کاهش
 تنوع موزه تاسی  -

 1759  - زیستی
L U U U U U U U U U U U U 
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 گلستان. ملی پارک هايارزش پذیريآسیب -0 جدول
 کننده تهدید عوامل

 

 
 
 

 اثرات          هاارزش

 احداث
 جاده

 شکار
 غیرمجاز

 و پسماند
 فاضالب
 گردشگران

 و پسماند
 فاضالب
 روستاهای
 اطراف

  آلودگی
 آب

 آلودگی
 هوا

 چرای
 رویهبی

 تغییر
 کاربری
 اراضی
 اطراف

 نیرو کمبود
-محیط در

 بانی

 برداشت
 رویهبی

 آب

-جنگل

 زدایی
 خشکسالی

 آتش
 سوزی

 جانوران
 25 9 12 12 12 9 9 9 9 7 12 25 12 پستاندارانبین رفتن  از

 12 9 12 12 12 9 9 9 9 7 12 25 12 پرندگان رفتن بین از

 25 9 12 12 12 9 12 9 9 7 12 9 12 گیاهان رفتن بین از گیاهان

 حیات زیستگاه
 وحش

 12 9 2 2 2 0 0 0 0 2 2 9 12 شوح حیات زیستگاه رفتن بین از

 12 9 2 2 2 0 2 0 0 2 2 12 12 زیستی تنوع کاهش زیستی تنوع

 9 9 9 12 9 9 4 7 7 4 9 4 9 گردشگری کاهش گردشگری

 12 9 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4 4 دامپروری شدن رونقبی دامپروری

 گیاهان آوریجمع
 دارویی

 9 2 2 0 2 2 0 1 1 4 4 4 4 دارویی گیاهان آوریجمع کاهش

 فرهنگی

پارك ملی با عضویت در  اولین
میراث جهانی یونسکو به عنوان 

 سال در محیطی زیست گاهذخیره
1770 

12 25 4 4 9 9 12 4 12 9 12 9 12 

 فرهنگی
در فهرست میراث طبیعی  عضویت

 1725 –ایران 
12 12 4 4 9 9 12 4 12 9 12 9 12 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 1772 -طبیعی تاریخ موزه تاسی  فرهنگی

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 1759 -زیستی تنوع موزه تاسی  فرهنگی
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 ارزیابیعبارتند از:  هاوضييعیت به پاسييخ در راهکارها

منابع آب موجود و نظارت بر منابع عمومی آب  پذیریآسی 

ارزیابی کمی و کیفی منابع آب جدید، ایجاد  پذیر،آسدددی 

سال شک ستفادهی، مرکز اطالعات خ ستم از ا ن نوی هایسی

 ،یاز خشکسال یریآبیاری و مدیریت صحیح آب جهت جلوگ

عداد افزایش  زیر های آب سدددطح کنترل ها،بانمحیط ت

، حفظ دفع فاضالب یشرفتهپ هایسیستم از استفاده زمینی،

 .منطقه ایگونه غنای و زیستیتنوع

 تعداد افزایش در پاسييخ به اثرات عبارتند از: راهکارها

صولی منطقه، اقدامات  یمدیریت علم حفاظتی، نیروهای و ا

 قوانین صحیح اجرای ،بومی هایگونه حفظ زمینةموثر در 

 .محیطی زیست مقررات و

 

 بحث و نتیجه گیري

سی  یکی از مراحل مهم و حیاتی در جهت  پذیریارزیابی آ

ستمحیطمدیریت منابع و  ست زی  نوعتتوجه به اینکه  با. ا

ستی ست گرفته قرار نابودی معرض در جهان زی   ینبنابرا. ا

  اظتحف مناطق در خصوص به زیستیتنوع از کافی حفاظت

 بقاء وسددیع پناهگاهی صددورت به تا باشدددمی الزامی شددده

ضمین را هاگونه  پارك. (Mohseni et al., 2018)نماید ت

 در دهشددثبتپارك ملی زیبای  ترینقدیمی گلسددتان، ملی

شور ست وحشحیات برای نظیر کم پناهگاهی و ایران ک . ا

 چه از ایران منطقةاین منطقه بدون تردید ارزشدددمندترین 

جانوری و  یات  چه از نظر تنوع ح یت و  حاظ کم یاهیل  گ

  .(Hassan Zadeh Kiabi et al., 1994)است

پارك  پذیریارزیابی آسددی  خصددوص در مطالعه این

 هدف .است تهگرف انجام پایدار توسعه جهت درملی گلستان 

  تلفیق اب گلستان ملی پارك پذیریآسی  ارزیابیاین مطالعه 

 ارائه منظوربهو روش نوین آسددی  پذیری،   DPSIR مدل

شدمی مدیریتی راهکارهای  تا کندمی کمک کاربران به و با

 .کنند ارائه تفسیری قابل شکل به را خود نتایج

  شددکار جاده، احداث که  داد نشددان تحقیق این نتایج

 ملی پارك تهدیدهای ترینمهم از سددوزیآتش و غیرمجاز

ستان ستانداران، اکولوژیک هایارزش بخش در .بودند گل ،پ

هان، یا گان و گ ند  اقتصدددادی، هایارزش بخش در پر

  اجتماعی هایارزش بخش در و بانیمحیط و گردشددگری

  گاهذخیره عنوان به یونسددکو جهانی میراث در عضددویت

 ،ایران طبیعی میراث فهرست در گرقتن قرار زیست ومحیط

  .دادند اختصاص خود به را امتیازات باالترین

 هددایارزش بخش در تهدددیدددهددا اثرات بیشدددترین

 تخری  پرندگان، و پستانداران رفتن بین از شامل اکولوژیک

 تهدید. باشدزیستی میتنوع کاهشو  وحش حیات زیستگاه

 در .است گذارتأثیر دامپروری اقتصادی ارزش بر خشکسالی

  و خشددکسددالی از ناشددی اثر اجتماعی هایارزش خصددوص

 فرهنگی هایکارکرد کاهش بر را تأثیر ترینبیش شددکار

سکو  عضویت جهت به سایت   عنوانبهدر میراث جهانی یون

 . گذارندمی محیطی،زیست گاهذخیره

  نهمچنی و اقتصادی مشکالت و مسائل دلیلبه امروزه

  طبیعی امری شددکار سددمت به گرایش فرهنگی، ضددعف

  و کافی نظارت عدم و ارزش با هایگونه وجود. باشدددمی

 در شکار تا گردیده موج  پارك، بانانمحیط محدود تعداد

کند. از دیگر عوامل مهم تهدید در  پیدا افزایش منطقه این

سالی می شک ستان، خ شدپارك ملی گل ود که موج  کمب با

 اکولوژیک تغییرات و وحش پاركحیاتآب برای مصددارف 

صل هایاولویت به توجه با بنابراین. گرددمی منطقه در  حا

مقایسدده  در. گردید پیشددنهاد حفاظتی هایبرنامه شددده،

 فشارها و تهدیدهای شناسایی جهت درمطالعات انجام شده 

ستان، ملی پارك سط تحقیقی گل   Mohammadzadehتو

 تهدیدهای و فشددارها خصددوص در ،(2419) همکاران و

که زون فت  جام گر تان ان پارك ملی گلسددد فاظتی  های ح

  احداث رویه،عواملی مانند شدددکار، حضدددور دام و چرای بی

ستفاده عدم درختان، قطع سوزی، آتش جاده،  مدیریت از ا

یهبی برداریبهره نیرو، کمبود و علمی   رشدددداز آب و  رو

  عنوانهان بگلست ملی پارك اطراف در انسانی هایسکونتگاه

شارهای همکاران  و  Karimi.شد گرفته نظر در منطقه ف

سی عنوان با دیگر ایمطالعه در ،(2410)   تهدید عوامل برر
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ستان ملی پارك: موردی)مطالعه  ملی هایپارك کننده (  گل

سوزی و احداث  رویه،بی چرای مجاز، غیر شکار نیز آتش 

 مطرح ملی هایپارك تهدیدهای ترینمهم عنوانبهجاده 

در پژوهشی نیز با عنوان تدوین  ،Ismaili (2412) .گردیدند

راهکارهای مدیریتی و ارزیابی منطقه حفاظت شده ارسباران 

و تهدیدها،  هافرصت و هاقوت و هابا استفاده از نقاط ضعف

سالی، چرای بی رویه دام، تغییر کاربری  شک عواملی مانند خ

شکار غیرمجاز و غیره  ضی،   مواردی و تهدیدها نوانعبهارا

  و بانی محیط هایپاسدددگاه کمبود متخلفان، وجود مانند

سانی، نیروی  هب غیره و دامپروری و دامداری هایفعالیت ان

 .شد برشمرده منطقه هایضعف عنوان

NikAndish تحقیقی بددا  در ،(2412همکدداران ) و

ستی پارك ملی و منطقه  عنوان ارزیابی مخاطرات محیط زی

از مواردی  TOPSISحفاظت شددده کرخه بر اسدداس روش 

شکار غیر مجاز، ایجاد راه عدم مدیریت جامع و  ها،همچون 

ستمحیطکارآمد در حفاظت از    و امکانات کمبود منطقه، زی

 اتمخاطر عنوانبه بانمحیط کمبودو  حفاظتی تجهیزات

ستی محیط  امن کرخه شده حفاظت منطقه و ملی پارك زی

 بررسی در ،Dashti (2415)و  Malek Hosseini. شد برده

منطقه  محیطیزیسدددت هایریسدددک بندیرتبهو  ارزیابی

نا شددددةحفاظت  فاده از روش  د در بخش  AHPبا اسدددت

 غیرمجاز، شددکار دام، حد از بیش چرای محیطی،زیسددت

 و تامکاناکمبود  بان،محیط کمبود گردشگران، پسماندهای

شی هایسوزیآتش حفاظتی، تجهیزات ضور از نا سان ح  ان

ضی، تبدیل منطقه، در سالی ارا شک مدیریت جامع  عدمو  خ

 .گردید مطرح منطقه تهدیدهای عنوان به را

Mohseni پژوهشددی با  در نیز ،( 2412همکاران ) و

عنوان ارزیابی اثربخشددی مدیریتی مناطق حفاظت شددده در 

)مطالعه موردی: دز، شیمبار، کرایی( از  پایدار توسعةراستای 

 منظوربهو  گیریتصددمیم ابزار عنوانبهراپام  شددناسددیروش

 فادهاست مدیریت اهداف به رسیدن برای موثر مدیریت ارتقاء

شان مطالعه این نتایج. شد   شامل بروندادها که دهدمی ن

شگیری نظیر مدیریتی هایفعالیت و وظایف  هدیداتت از پی

یاء منطقه، بر وارده ناطق اح گاه و م یت ها،زیسدددت   مدیر

ستگاه، سم، مدیریت محلی، جوامع ارتقاء زی سعه توری  زیر تو

 همه در غیره و مدیریتی ریزی طرح الزم، هایسددداخت

 .باشدمی امتیاز کمترین دارای بررسی مورد مناطق

 تحت مناطق مخاطرات ارزیابی به مربوط نتایج مرور

 رایب یکپارچه شناسیروش یک که سازدمی آشکار مدیریت

 مخاطرات و تهدیدات ارزیابی زیرا. ندارد وجود مناطق این

 این امروزه. دارد چندوجهی و ترکیبی ماهیت مناطق این در

ضوع ست که مو سعة هایسیا صادی تو  اهداف با باید اقت

 .است همگان قبول مورد باشد، همراستا محیطیزیست

صل از این پژوهش  نتایج شانحا کارایی مدل  دهندةن

DPSIR تحفاظ مناظق در پذیریارزیابی آسی  یدر راستا  

  ایهپشتیبانی طریق این از و باشدمی ملی هایپارك و شده

  راهمف زیستمحیط مدیران و گیرندگانتصمیم برای را الزم

سا گام عنوانبه تواندمی رویکرد این همچنین. کندمی سی ا

ستفاده جهت   شدهحفاظتدر مناطق  هاروش این از عملی ا

 ملی در نظر گرفته شود.  هایپارك و
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