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چکيده

پناهگاه حیاتوحش سرخانکل بخشی از مجموعة تاال بین المللی ان لی اسدت .یدافتن ندوع مناسدب گردشدگری از طریدق خددمات
اکوسیستمی تاال و استفاده از آنها بهعنوان شاخصهای اکولوژیک با استفاده از مدل  DPSIRهد ،این پژوهش اسدت .بدهمنظدور
کمّیسازی و برآورد می ان شدت و اهمیت نسبی ارزشهای اکوسیستمی نظر کارشناسان خبره دربدارة شددت اثدر نیرومحرکدههدا بدر
عملکردهای اکوسیستمی ،جم آوری و وزندهی شده سپس وزنهدای حاصدل از مقایسدههدای زوجدی بدا هدر کددام از ارزشهدای
اکوسیستمی تطبیق داده شد ،سپس برآیند تحلیل سلسله مراتبی در نرماف ار ArcGISانجام شد .می ان شدت اثر بر ارزشها در تحلیل
سلسله مراتبی با ضرایبی مشخص شد صر ،نظر از اینکه هر یک از ضرایب حاصله کدام ارزش یا عملکرد و یا خدمات اکوسیستم را
سازگارتر دانسته ،مؤید آن است در کدام نوع گردشگری نیرومحرکه های منتج از آن فشارهایی را بر اکوسیستم وارد کدردهاندد کده در
وضعیت حاصله سازگاری بیشتری بین اثر و عملکرد داشته است .شناسایی ارزشهای تاال و می ان شدت اثر بر این ارزش از طریق
محاسبة معدل ضریب ناسازگاری مقایسهای دو به دو تحلیل سلسله مراتبی نشدان داد بدهترتیدب اکوتوریسدم ،گردشدگری روسدتایی،
گردشگری فرهنگی -تاریخی و در نهایت گردشگری شهری سدازگارترین ندوع گردشدگری در منطقده مطالعداتی اسدت ،ضدرایب در
گردشگری روستایی  6/13 ،6/24 ،6/23 ،6/23 ،6/24 ،6/25در گردشگری شدهری ،6/23 ،6/23 ،6/21 ،6/69 ،6/23 ،6/23 ،6/23
 6/14 ،6/23در گردشگری تاریخی و فرهنگی  ،6/21 ،6/26 ،6/23 ،6/26 ،6/23و در اکوتوریسدم ،6/27 ،6/27 ،6/25 ،6/22 ،6/27
 6/23 ،6/26به دست آمد.
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میینی گارگ و رشد تراتر از حد ظرتیت آن ب بروز پی مهده

متف وتی گست بند کرگ اند هرچند ای تقسهیمبنهد هه به

اجتم یی و زیستمحیطی میانج مد و پس از مدتی به رغهم

تف و ه

تخریههب اکدسیسههتم ،کهه هش منهه ت سههرم ی ههذار ههه

برن مه ریههز جه م

رگشگر را نیز گرپی اداهد گاشهت.

;Abernethy, 2001

)Mihalic, T. 2000; Miller, G. 2001
اکدسیستمه

رگشههگر  ،دنه شن سههی به هههد

اولدیتبند ظرتیت هه

رگشهگر صهدر

مهی یهرگ؛

لیک ای مهم ب مینهی ن گیهد هرتت مجمدیه امک نه

حضدر سترگة رگشگران گر پیرامدن ت به ن تنهه
حس

جزلی گر کلیت ب یکدیگر همخدانی گارنهد .گر

و آسیبپهذیر آنهه را به مشهکال

تدسیة رگشگر گر گیگر زمین ه نیست .س زم ن ملهل گر
گستدرالیمل تدریسم برا آسی و منطقه پ سهفیا اشهک

جههد مداجهه کههرگ اسههت بلکهه جدامهه محلهههی و

رگشههگر را ب ه شههیدة زیههر گسههت بنههد کههرگ اسههت:

مختلهف

رگشگر روسهت یی و ا روتدریسهم ،شههر  ،ترهنگهی -

حدزة آنه نیز ب گرج

سکدنتگ ه

و اشهک

رگشهگرگ

آث ر رگشگر را تجربه کهرگ انهد .چن نچه

کنتر نشدگ ،یالو بهر تخریهب منه ب طبییهی مقصهده
رگشگر  ،بنی ن ه

هدیتی و ترهنگی جدام محلی را نیز

ب تهدید مداج می کند .ب یب رتی ن پ یدار گر منطق را ب
لحه آ سیسههتمی ایجه گ

مههیکنههد)Berzina, et.al, 2015

;.(Papageorgiou, K. & Brotherton, I. 1999
پس از جن

ت ریخی ،اکدتدریسم طبییت رگ ).
یهه تت نههدع من سههب رگشههگر از طریههآ اههدم
اکدسیستمی ت ب و اسهتف گ از شه اصهه
به منظههدر شههن ات و بررسههی تغییههرا
محدره

اکدلدویها

اکدسیسههتم که از

اصلی ای مط لی نیز است همدار که ندن تدجه

برن م ریزان محیطزیست بدگ است تغییر ویژ یهه

یها

جه نی گوم و آث ر اقتصه گ و اجتمه یی به قی

ش اص گر پ س ب یدامل تنشزایی ک ب آن مداج شهد

از آن ،رگشگر راهی جد برا تدسی اقتص گ قرار رتهت

اسههت ،منبهه اطالیهه تی ارزشههمند بههرا برن مهه ریههزان

و گر ای اثن رشهد انبهدهی از ایهد هه از رشهد همه ج نبهة آن

مختلف برا آیندة یا

) (Mathieson & Wall, 1982ت تدسیة پ یهدار

Beguma et al.,

 )2014ظهدر کرگند.

محیط زیست گر تدوی سن ریده

اکدسیستم است ک گستخدش گست ک ر ه

انس نی شد

اسههت .شه اصهه  ،پههیشنیه ز گر تههدوی اسههتراتژ هه

ت ه بههه و اکدسیسههتمههه

آبههی کشههدر بهه منزلههة

سرم ی ه یی ب ارزشند ک تنظیم آب ه

زیرزمینهی محهیط

محسدب میشهدند .به که ر یر شه اصهه انیک سهی از
تش ره و وضییت یدامل کلید است ک ب ینهدان ابهزار

پیرامدن ،تیدیل میکروکلیم  ،شک ر ،صید پرند ن و م هی ن،

گر تحلیل سیسهتم به که ر مهیرونهد.

تأمی من ب تیلیف گام و همچنی حصیر به تی و غیهر  ،گر

 )Heink & Kowarik, 2010از نقطهه نظههر ارزی بهه ن ،گر

رو حف ظت منطقی از آنه سهت .حفه ایه سیسهتمهه

;Eurostat, 1997

ارزیهه بی وضههییت و رونههد سیسههتمههه اهههدا

پیچیدة اکدلدویا و سدگ جست از من ب بیشم ر اقتص گ ،

محیطزیست ش اص برن م ه

تفرجگ هی ،ونتیکی و غیر  ،تنه مندش ب مط لی و شن ات

هستند ک یدامل ی انداز هه یی از پدیهد هه

گقیآ ههر ته ب اسهت .متأسهف ن گر کشهدره

گر حه

تدسی سی ست ذران و برن م ریزان و همچنهی شههروندان
و روست یی ن برا حف ظت از ت ب ه ارزش چندانی ق لهل
نیسههتند.

;Lin et al., 2007; Kimmel et al., 2010

 )Adekola & Mitchell, 2011رگشهگر انهداع مختلفهی
گارگ .من ب

دن دن ،اشک

رگشهگر را به شهید هه

انسهه ن و

محیطزیستی و اکدلدویکی
مربهدش به

محیط زیست را برا ب تصدیر کشهیدن و ارزیه بی شهرایط
محیطزیستی ی برا هد
میبرگ .ادم

ذار گر محیطزیسهت به که ر

اکدسیستمی نیز ب یندان بخشه

و غیرمسههتقیم س ه ات ره

مسهتقیم

اکدسیسههتمی و یملکههرگ ب ه

همرا گیگر یدامهل گر رته انسه ن ههد ) میتدانهد گرک
شهدگ )(Burkhard et al., 2012; De Groot et al, 2010
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ک ربرگ برآورگ ش اص ه نی زمند ب ک ر یر آنه ب منظهدر
اهدا

تییی شد و حس سیت ه

مک نی اسهت ههر نهدع

محهههیطزیسهههت آوانهههس محهههیطزیسهههت اروپههه اسهههتف گ
شدگ(Kristensen,2004).

رگشههگر و هههر مکه ن رگشههگر گارا اولدیههتهه

متأسف ن گر مط لی

مدجهدگ گر رگشهگر

پرگاات نشد و مط لی

مخصد ،ادگ است اولدیتهه
روست یی ب اولدیت هه
متف ه و

رگشهگر طبییهی ،شههر و ...

اسههت ی ه تت ش ه اصه ه یی ک ه نههدع متن سههب

رگشگر منطق را ب گنبه

تشهریح تشه ره  ،آسهت ن هه ،

وضییت سیستم و آث ر آن بهر رگشهگر پ یهدار را تبیهی
نم یند و گر یی ح

ارزی بی آنه ب پ یش آست ن تغییهرا

بی نج مههد گر ایهه مط لیهه گر ق لههب اسههتف گ از اههدم
اکدسیستمی ب یندان ش اص ه
قرار رتت است .گر بی روشه

اکدلدویها مهدرگ تدجه
مدجدگ برا ارزیه بی و

مبتنی بر آن صدر

ذشت ب ادبی ب مهد

DPSIR

اندکی بر مد و مدارگ مط لیه تی
رتت است ک مدجهب شهد تصهمیم
متیهدگ

س زان و استف گ کنند ن نه یی از مد ب ابه م

گر بهر برگار از ای مد روبه رو شهدند .بکهس )0660
برا برطر

کرگن ای مشکل ،ش اصه گر مد

DPSIR

را گست بند کرگ .ب نحد ک ش اصهه به ینهدان کهد
اطالی تی از کل سیستم ک ارزش آن تراتر از مقدار اولیه و
اثر بالتصل متغییر است استف گ شد
گر س

)(Bakkes et al., 1994

 0662ویژ ی ه یی برا ش اصه

مفید گر مد

مد س ز مفههدمی گر ایه زمینه مهد  DPSIRیکهی از

 DPSIRمنتشر شد ک ش اصی را مفید میگانست که نیه ز

ج م تری روش ه ست .ای مهد تدسهط UNEPبرن مهة

مههم

محیطزیست س زم ن ملل) پیشنه گ و گر ارزی بیه

آوانس

محیطزیست اروپ ب ک ر رتت شد ) .(UNCSD,1995مد
 DPSIRاز مخفف پنر کلمة نیرو ه

محرکه

(Driving

) ،forcesتشهه ره ) ،(Pressuresوضههییت ) ،(Stateآثهه ر

پ ی ا گر تصمیمس ز را پدشش گههد ،بخهشهه

سیستم را س گ س ز و سپس اجزا س گ شد را تجمیه
نم ید ،پدید ه را تصدیر س ز کند و گر نه یت اطالیه
را کمّی و ق بل انداز یر و از سدیی ارتب ش بهی آنهه را
تراهم نم ید.)Gallopìn, 1997 .

) (Impactپ س هه ) (Responsesتشهکیل شهد اسهت که
رابطة یلت و میلد را بی ن میگارگ .نیرومحرک  ،نیروهه یی
هستند ک ب مشکال
تی لیت ه

زیست محیطی میانج مند .تشه ره ،

انس نی هستند ک سبب تخریب و پ س هه نیهز

تی لیته یی هسهتند که تدسهط ج میهة انسه نی به ههد
کم کرگن تش ره

محیطزیسهتی و ارتقه

کیفیهت محهیط

 Carrو همک ران  )2112مهد  PSIRرا ابهزار مفیهد
برا تدضیح گ یل مشکال
بی آلدگ ی ه

زیستمحیطی و ی تت رابطه

منتشر شد و آث ر آنه میرتی و یندان کرگ

ای ابزار س ات ر برا تحلیل مس لل محیطزیست گر یا
مک نی سهترگ از سهطح آبخیهز ته سهطح سیسهتم

مقی

جه نی ارال میگهد.
 Zachariasو همکهه ران  )2118گر مط لیهه ا  ،مههد

انج م میشدند  )Wu. J. & T.Wu.,2012گر ای پهژوهش
ب ه اسههتف گ از تدان ه یی مههد  DPSIRروابههط سیسههتمه ه

 DPSIRرا بههرا مق یسههة شن سه یی وضههییت ته بهه

محههیطزیسههتی و انسهه نی تهه ب بهه تأکیههد بههر اههدم

مدقت مدیتران ا گر سطح ملهی و محلهی اسهتف گ کرگنهد.

اکدسیستمی و یملکرگه یی ک تأثیرپذیر از نیرومحرکه هه

هد

هستند ب محدریت رگشگر تجزی وتحلیل میشدند.

و احی

رویکرگ DPSIRشکل تدسی ی تتة چ رچدب PSRاسهت که
نخستی ب ر تدسط آوانس محیطزیست اروپه و اگارة آمه ر اروپه
گر س  0662مطر شد و تالش شد است ب یندان رویکهرگ
یکپ رچهه گر زمینهه ههه

مختلههف م ننههد وضههییت مدجههدگ

از ای مط لی تدسیة مدیریت راهبرگ برا حف ظت
ت به

مدقت اروپ و یدن ن بدگ .گر مط لیه ا

ک زکرایس و همک ران انجه م گاگنهد تی لیهتهه

انسه نی

شهه مل کشهه ورز گامهههدار و تدریسهههم را بهه ینهههدان
نیرومحرک ه یی بر ت به
گارا آث ر و تش ره

مدیتران ارزیه بی کرگنهد که

اقتص گ  -اجتم یی بدگند.
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 Atkinsو همکه ه ران  )2100به ه منظهههدر مهههدیریت
محههیطه ه

اکدسیسههتمی را ب ه من ه ت

گری ه یی ،اههدم

طریهآ بههرآورگ میههزان شهد  ،اهمیههت نسههبی راهک رهه
حف ظتی ارال کرگند.

اجتم یی گر رویکرگ  DPSIRتلفیآ کرگند و به ایه روش
چ رچدبی را برا ارزی بی محیطه

گری یی ایج گ کرگند.

 Müllerو Burkhardگ  )2102گر مط لی ا  ،ب بررسی
تی مل بی مفه هیم اهدم

اکدسیسهتمی و شه اصهه

انههدایی از روشه ه

تجزی ه وتحلیههله ه و ابزاره ه

سی ست هذار گر حه

آزمهدن و اسهتف گ گر روشهه

مختلف مدیریت و برن م ریز محهیطزیسهت هسهتند و از
آن ه برا شن سه یی انهداع آثه ر تی لیهت هه

اکدلههدویکی گرصههدگ پ سه به آن برآمدنههد .آیه اههدم

اکدسیستمه

اکدسیستمی می تدانند ب یندان شه اص قهرار یرنهد؛ آنهه

تییی ارتبه ش یلّهی بهی تی لیهت هه

اکدسیستمی را گر چ رچدب ش اص ه

مدقییت ادم

گر مط لی ا گیگر مدیریت پ یدار اکدسیستمه

ت بی نیز اسهتف گ مهیشهدند .گر ایه میه ن

زیستگ ه و ب زس ز و احی

اکدلدویکی ب یندان مؤلفة اثر مرکز تییی کرگند.

انسه نی بهر

انسه نی و تخریهب

اکدسیستم ب شرایط من سب

اکدلدویکی قبل از بروز آث ر منفی حه لز اهمیهت اسهت .گر
ت بی

ای پژوهش ب تدج ب اکدسیستم منطقهة مط لیه شهد که

تدسط سی گتی و همک ران  )2109به اسهتف گ از رویکهرگ

اکدسیستم ت بی است و از سدیی مدرگ تشه ر رگشهگران

 DPSIRانج م شد .ب منظدر ایج گ س ات ر  DPSIRنخست

اسههت کهه رکرگ بررسههیشههد گر ایهه پههژوهش کهه رکرگ

را به ههد

من ب گر گستر

گرک و شن سه یی مشهکال

ت ب م نند ترس یش ب گ  ،مه جر

رگشگر است .گر ایه راسهت اهدم

پرند ن و غیر نم ی

کرگنههد .سههپس هههر نم یهه را گر گسههت ا از مؤلفهه ههه

اکدلدویکی گر چه رچدب مهد

بررسی شد و گر نه یت ،پ س ه

نیرومحرک  ،تش ر ،وضییت ،اثر و پ س قرار گاگند و ارتب ش
بی مؤلف ه

ق لب ش اصه

مختلف تییی شد را گر مد مفهدمی تییی

حم یت از ای زیسهتگ هه
رگشگر بر اس

کرگند.

اکدسیسهتمی گر
DPSIR

زم بهرا حف ظهت و

ارزشهمند گر ضهم که رکرگ

ندع متن سب رگشگر پیشنه گ شهد

است.

جه نی شکیب و همک ران  )0969گر پژوهشی ق بلیهت
اکدسیستمی گر مهد تجزیه وتحلیلهی

ب ک ر یر ادم

نیرومحرکهه  ،تشهه ر ،وضههییت ،اثههر و پ سهه بهه ینههدان
ش اص ه ه

چ رچدب ش اص ه

اکدسیستمی گر

اهمیههت نسههبی ارزشههه
ک رشههن
یملکرگههه

اثههر نیرومحرک ه ه ه بههر

اکدسیسههتمی نظراداسههت سههپس وزنههه

ب گست آمد ح صل از مق یس ه
ارزش ه

و

اکدسیسههتمی ،از بیسههت نفههر

ابههر گرب ه رة شههد

پن هگهه حیهه
ت به

اکدلدو مؤلف اثهر مرکهز تییهی

می شدگ .آنه ب منظدر کمی س ز و برآورگ میزان شهد

 .1.2معرفررری منطقرررة مرررورد مطالعررره ( ناه ررراه
حياکوحش سرخانکل)

اکدلدویکی ب تدجه به مفههدم اهدم

اکدسیستمی را نش ن گاگند مدقییت ادم

 .2مواد و روش بررسی

زوجهی به ههر یها از

اکدسیستمی مط بآ ب لیست تطبیآ گاگ شد و از

کن
از طر

وحههش سههرا نکل بخشههی از مجمدیهه

بی المللی انزلی واق گر غهرب سهلک  ،جنهدب

م هروز  ،شم

روست ه

هندا ل  ،سی گرویش ن و

شر محهدوگ به روگا نهة هندا له و از طهر

غرب ب روگا نة ت ز بکند اسهت .محهدوگة تغییهر گمه
منطق  1ت  28گرجة س نتی راگ و ارتف ع آن  -8/22اسهت.
شکل  0مدقییت ته ب انزلهی و پن هگه حیه
ت ب) سرا نکل را نش ن میگهد.

وحهش

استفاده از خدمات اکولوژیک بهعنوان شاخص...

 242

فریبا فتحی سقزچی و همکاران

شکل  .5موقعیت تاالب سرخانکل در مجموعه تاالب انزلی و حوضة آبخیز تاالب انزلی

منطقة مهذکدر پدشهید از آزو  ،سه کدله ایهز ،له
ت بی و نیزار است ک

دنة غ لب ی هی آن را نی و لهدلی

تشکیل مهیگههد .از حیه

وحهش پن هگه حیه

وحهش

ب وجدگ میآورگ .ترگگ حجم یظیم قه یآهه

مسه تر از

کن ر ای کلدنی ب یت ازبی رتت  ،کدچا و نه امه شهدن
آن و گر نتیج ه ک ه هش میههزان انتخ ه ب ای ه محههل بههرا

سرا نکل پرند ن مه جر نظیهر قهد ،غه ز ،چنگهر و انهداع

زاگآور ایهه پرنههد ن شههد اسههت سهه زم ن حف ظههت

مرغ بیه  ،ط ووسها ،یلهد و ک که یی نیهز گر ایه منطقه

محیطزیست.)0962 ،

زمست ن ذرانی می کننهد .منه ب آبهز منطقه نیهز گو نهدع
هستند م هی ن بدمی یب رتنهد از :سهد  ،هشهترا ن ،کپهدر،

 .3روش ژوهش

سیم ،شدک ارگک م هی) و م هی ن مهه جر از قبیهل :مه هی

از آن ج یی ک اسهتف گ از اهدم

رگشههگر مههدرگ تدجهه ایهه پههژوهش اسههت اههدم

سفید ،سفید کدلی وسی هکدلی است.
ت ب سرا نکل گر بخش می نی ت ب انزلی واق شد
است و از آنج یی ک نبض رگشگر ت ب گر انته

ای

منطق میتپد ادا ن ادا سرا نکل ،تنه مسیر رسهیدن به
نیلدتره

آبی است .منطقة رویش له

از مک نه

نیلدتر آبی یکی

گری یی گر ت ب انزلی محسدب میشدگ ،محل تخم ذار
ی هی ب ن م «سکدل ایز» است ک ای

یا س ل «شن ور آبز » است ک ب ریش ه
ث بت کرگن آنه گر ل و
کلدنیه

بستر ثب

ادگ میگهد و ریش ه

ی

اتش ن ادگ و

ق بهل تهدجهی به
هر کدام از پ ی هه به

واسطة وجدگ مید ا منحصهرب تهرگ گر انهدام زیهری تهرو
رتت و ح لت است تیا من سبی را برا کلدنیه

اکدسیستی گر انهداع رگشهگر هه

بهینظیهر

ممکه گر سهرزمی

شن س یی و سیی گر ش اصس ز آنه شد اسهت .از ایه
رو ضههم اسههتف گ از مههد تجزیهه و تحلیلههی  DPSIRو
چ رچدب نظر مربدط ک گر س
برا ج یگزینی ،اهدم

اصلی تخم هذار و جدجه آور پرسهتده

پرستده رو

اکدسیسهتمی گر زمینهة

 0668ارال شد اسهت

اکدسیسهتمی اسهتف گ شهد .ایه

چ رچدب نظر گر شکل  2نم یش گاگ شد است .تحلیل
 DPSIRاز مجمدی ش اصه یی مجمدی ا از متغیره
تیزیکی ،زیستی و شیمی یی) ب منظدر ارالة اطالی

اه ،

و روش ب سی ست ذاران استف گ میکند.
گر ای تحقیآ نظر ب تدجی ب که ر یر مهد

DPSIR

برا مدیریت ت ب ه  ،بررسیه یی گربه رة شه اصهه و
ویژ یه

ک رکرگ آنه صدر

رتته اسهت .اهدم
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اکدسیستمی مط بآ جهدو  ) 0گر مهد  DPSIRبه ینهدان
ش اص ه

اکدلدویکی استف گ شد اسهت .ایه اهدم

ش مل تراهمآور  ،تنظیمکننهد ی و ترهنگهی که به طهدر
مستقیم بر مرگم تأثیر می ذارگ و ادم
نگهداشت گیگر ادم
سیستم ه

حمه یتی که به

کما میکننهد  .(MEA,2005گر

انس ن و محیط زیست پیچید ی ب یی از اجهزا،

روابط و ارتب ط

بسی ر بهرا آورگن سه ات ره
سیستمه

نشه ن گهنهدة نظهم ایه

پیچیدة انس ن و محیطزیست انج م شد که گر

ای پژوهش طبآ رویکرگ و چ رچدب
تی مل مهمی بی مفههدم اهدم
ش اص ه

 DPSIRاقهدام شهد.

اکدسیسهتمی و رویکهرگ

اکدلدویکی وجدگ گارگ ک ای تی مل گر شکل

 9نش ن گاگ شد است.

یلت و اثر ی تهت مهیشهدگ .اقهدامهه

شکل  .7چارچوب و چرخة (EEA, 1998 ( DPSIR

جدول  .5انواع خدمات اکوسیستم

 .0ادم

ترهنگی :تداید غیر م گ ح صل از اکدسیستمه

تفریحی و اکدتدریست ،زیب یی شن س ن  ،اله م بخش ،آمدزشی ،احس
 .2ادم

تیلآ مک نی ،میراث ترهنگی

تنظیمی :ادم تی ک ح صل از تنظیم اکدسیستم است.

تنظیم آب و هدا ،تنظیم آب ،تیدیل بیم ر  ،تصفی آب  ،رگ اتش نی
 .9ادم

تدلید  :ک ه یی ک از اکدسیستمه رتت میشدگ.

مداگ ونی ،مداگ بیدشیمی یی ،سدات ،چدب ،غذا ،آب شیری
 .0ادم

حم یتی ی پشتیب ن :ادم

زم برا تدلید گیگر ادم

اکدسیستم

چرا نیتروون ،ا ک زایی ،تدلید اولی
)(MEA,2005

استفاده از خدمات اکولوژیک بهعنوان شاخص...

 241

فریبا فتحی سقزچی و همکاران

شکل  .6ارتباط بین وضعیت محیطزیستی و سیستمهای انسانی )(Müller & Burkhard, 2012

ای شکل نش ن گهندة چگدنگی رابط بی یملکرگه
تدلیهد شهد تدسهط آنه سهت،

اکدسیستمی و ارزش هه

تدج ه ب ه آث ه ر تدسههی ی ه نیرومحرک ه ه ه
یملکرگهه

اکدسیسههتمی گر مط لیه

ضمنی اش ر بر ارزش ه

مختلههف بههر

ارزیه بی ،به طههدر

اکدسیستمی گارگ .گر ای تحقیآ

ب استف گ از ای ارتب ش مفهدمی و ضمنی به منظهدر کمهی
س ز و برآورگ میزان شهد

و اهمیهت نسهبی ارزشهه

اکدسیستمی ،نظر  21نفر ک رشن
نیرومحرک ه بهر یملکرگهه
وزن گهی شد سپس وزنه
ب هر یا از ارزشه

ابر گرب ر شهد

اثهر

اکدسیسهتمی جمه آور و
ح صل از مق یس ه

اکدسیستمی مط بآ ب

زوجی

لیسهت MEA

تطبیآ گاگ شهد) (MEA,2005و از طریهآ بهرآورگ میهزان
شد  ،اهمیت نسبی ب صدر

ضمنی راهک ره

حفه ظتی

مشخص شد .برایند تحلیهل سلسهل مراتبهی گر نهرماتهزار
 ArcGISانج م شد .تش ره

شن س یی شد بر سیستمهه

طبییی و انس ن س ات اثر می ذارند و ایه اثهر ج میه را

اکدسیستمی و مؤلفة اثر  2ارزشه

ت ب و میزان شهد

اثر بر ای ارزشه از طریآ ضریب ن سه ز ر مق یسه ا
گو ب گو مدرگ تحلیل سلسل مراتبی واق و برا ههر نهدع
رگشگر مح سب و گر نه یت مق یس شد ت سه ز رتری
ندع رگشگر تجدیز شدگ.
ب طدر کلی مراحل زیر گر ای پژوهش انج م شد:
 میرتی انداع رگشگر ممک گر منطق ؛ -یهه تت نم یهه ههه

مربههدش بهه مهههمتههری مسهه لل

محیطزیستی منطق گر هر ندع رگشگر بهر اسه

مهد

DPSIR؛
 -گست بند نم ی ه

شن س یی شهد به گسهت هه یی

چدن نیرومحرک  ،تش ر ،وضییت ...،برحسب مد مفهدمی؛
 -میرتی ش اص مربدش ب هریا از مؤلف هه

مهد

مفهدمی تدسی ی تت ؛
 -ی تت رابط بی مؤلفه هه

مختلهف براسه

مهد

DPSIR؛

واگار می نم ید برا ک هش اثر پیشنه گه یی گر ق لب پ سه

 -وزنگهی شد

و واکنش احتم لی ارال گهد.

 -تحلیل سلسل مراتبی اثر نیهرو محرکه هه گر محهیط

مؤلفههة اثههر  0گر ایهه تحقیههآ یملکههرگ و اههدم

سیستم اطالی

اثر نیرو محرک ه ب گید ک رشن سی؛

جغراتی یی؛
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اثهر گر انهداع

رگشگر ه و
 -پیشنه گه

اق متگ ه ب یندان مهمتری ج ذب ه برا

رگشگران ب یت

تش ره یی چدن اتزایش وروگ رگشگران ب نداحی سهنتی،
ک هنهدة آثه ر مخهرب گر ق لهب واکهنش

احتم لی.

طبییی و تغییر ک ربر اراضی ت بی شد و گر اکدتدریسهم
طبییهی به محدریهت دنه هه

زونبند هه

ج ندر حف ظهتشهد  ،اقهدام

یه هی و

حفه ظتی از آشهی ن هه

 .4نتایج

پرستده

گر ای پژوهش ب کما مهد مفههدمی ،نیرومحرکه هه و

ب تیلم و ی گ یر از طبییت ،وجدگ اسکل ه  ،اق متگه هه ،

تش ره گر سطح کهالن بهرا ته ب سهرا نکل شن سه یی

ذ نفیه ن محلهی

شد اند ک گر جدو  2به صهدر
رگشگر آورگ شد است .تش ره
سیستم ه

مجهزا بهرا ههر نهدع
شن سه یی شهد بهر

طبییی و انس ن س ات اثر می ذارند و ای اثهر

تأسیس

گری یی ،طراحی را ق یآ رو ،یالق مند و میهل
زیرس اتی ،گر کن ر تی رضه

 20اتح گیههة رگشههگر و قهه یقرانی) بهه اگارا

حف ظت محیط زیست و امهدر آب به ینهدان نیهرو محرکه
شن س یی شدند ک مدجب

ج می را واگار میکنهد بهرا که هش اثهر ،پیشهنه گه یی گر

از زونه

ق لب پ س و واکنش احتم لی ارال گهد .مؤلفة اثر  0گر ای

مدتدر  ،نشت لک ه

تحقیههآ یملکههرگ و اههدم
ارزشه

اکدسیسههتمی و مؤلفههة اثههر 2

ت ب است و میزان شد

اثر بهر ایه ارزش از

گر رگشگر روست یی ا ن ه
وگار  ،استخره

روست یی ،برنرکه ر و
اصلی

رگشگر روست یی ب اتزایش وروگ رگشگران به اراضهی
نه گ هه

سدسر رو  ،مصر

کشه ورز بیشهتر به اصهد ،آب و سهمدم گر

ح شی ت ب ب ویژ سی گرویش ن منجر شد است.
وجدگ ج ذب ه یی م نند چشمانهدازه
دن ه
پرستده

یه هی اه  ،منطقه

بکهر و طبییهی،

لهة آبهی) ،آشهی ن هه

گری یی ،ی ه ن گارویهی و صهن ی گسهتی ب یهت

تش ره یی چدن اتزایش و هجهدم رگشهگران گر محهدوگة
نهنهه
م شی آ

حفه ظتی ،اتهزایش تهرگگ قه یآهه
هیدروکربنی از ق یآه

مدتهدر ،

امنیت و تنشه

اجتم یی شد اند.

هم ن طدر ک بی ن شد هر یا از ای نیرو محرک ه به
تش ره یی انج مید ک وضییت ا صی را ب وجهدگ آورگ و

پرورش م هی ب یندان ج ذب ه

کش ورز ؛ تدسیة برنر زاره گر اطرا

دن هه

تمرکز رگشگران برا ب زگیهد

اروج گوگ از ا زوز ق یآ ه  ،ایجه گ سروصهدا ،ااهتال گر

طریآ ضریب ن س ز ر مق یس ا گو ب گو تحلیل سلسل
مراتبی کمیس ز و اولدیتبند شدند.

متههدلی

رو هه تهه سدسههر رو هه  ،را سهه ز روسههت یی بهه

گر آن وضییت یملکرگ و ی ادم

اکدسیسهتم و پهس از

آن من ت انس نی و ی ارزشه را تحت تأثیر قرار گاگ اند ک
از طریآ مح سبة ضریب ن س ز ر میتهدان مق یسه ا از
ای اثر ذار ب گست آورگ.

شد

گر ایه پهژوهش ضهریب ن سه ز ر مق یسه ا زوجهی
تحلیل سلسل مراتبی  1/192ب گست آمهد اسهت که گر ههر
ندع رگشگر گر برابر هر ندع نیرو محرک نت یر ب شر زیر
ب گست آمد .ش ی ن ذکر است ک ب تغییر نیرو محرک ضهریب
ن س ز ر برا یملکرگ مش ب یدگ متف وتی شد است.
رگشگر روست یی :تدلید تراورگ ه
پ کس ز

طبییی ،)1/29

 ،)1/20حف ظت از ک ربر اراضی حف ظهتشهدة

گر هندا ل و سی گرویش ن و قط نیزاره گر

ح شیة ته ب  ،)1/29اهمیهت زیبه ییشهن اتی مینهد و

سی گرویش ن شد اسهت .گر رگشهگر شههر بن هه و

آمدزشی  ،)1/29تندع زیستی منحصرب ترگ  ،)1/20تدلیهد

ب زاره

سنتی و ت ریخی ،م ه و مراکز اریهد ،سهینم ه ،

هتل ه گر رگشگر ترهنگی و ت ریخی بن هه و ب زارهه
سههنتی و ت ه ریخی ،جشههندار ه ه و نم ه یشه ه  ،هتههله ه و

تراورگ ه

طبییی )1/09

رگشههههگر شهههههر  :میههههراث ترهنگههههی ،)1/29
پههه ه کسههه ه ز  ،)1/29میهههههراث ترهنگهههههی ،)1/29
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پهههه کسهههه ز  ،)1/12حفهههه کهههه ربر اراضههههی
حف ظههههتشههههد  ،)1/20میههههراث ترهنگههههی ،)1/29

تمرکههز رگشههگران بههرا ب زگیههد از زونهه
حف ظتی و ترگگ ق یآه
گوگ و لک ه

پ کس ز  ،)1/29حف ک ربر )1/00

دنه هه

مدتدر و ب طب ایج گ سروصدا،
مدتدر که

هیدروکربنی ن شی از ق یآ ه

رگشگر ت ریخی و ترهنگی :میراث ترهنگهی ،)1/29

ادگ اثر بر ادگ پ یی و جذب آلدگ یه گاشت و که هش

پههه ه کسههه ه ز  ،)1/22میهههههراث ترهنگهههههی ،)1/22

امنیت اجتم یی و سی سی وکه هش امکه ن بههر بهرگار از
من ب برا تدره

پ کس ز )1/21
اکدتدریسم :من ب حی

وحش و آبزی ن  ،)1/26اهمیت

آمدزشهی و پرنهد نگهر شهد اسهت)

است ک هر یا گر روههی از انهداع اهدم

اکدسیسهتم

زیبه ییشن سههی ،اهمیههت مینههد و آمدزشههی  )1/28ب نهها

ش مل :تدلید  ،تنظیمی ،پشتیب نی و ترهنگی قرار می یرند.

طبییهی  ،)1/26تنهدع زیسهتی

نظر از اینک هر یا از ضرایب تد کدام ارزش

ون  )1/29تدلید تراورگ ه

صر

منحصهههرب تهههرگ  ،)1/22آمهههدزش و تدسهههی یلههههدم

ی کدام یملکهرگ و یه به یبه رتی اهدم

اکدلدویا  ،)1/26تدزی ی گ نة ترصته )1/29

س ز رتر گانست  ،مؤید آن است گر کهدام نهدع رگشهگر
نیرومحرک ه

 .2بحت و نتیج یر
برا ی تت ندع من سب تر رگشگر گر منطقة حف ظت
شههد تهه ب سههرا نکل براسهه

چههه ر نههدع متههداو

رگشگر ش مل رگشگر شههر  ،روسهت یی ،ته ریخی-
ترهنگی ،اکدتدریسم نیرو محرک ه شن س یی شهد انهد ایه
نیرو محرک ه ک اصلیتری ج ذب ه

رگشهگر گر ههر

ندع رگشگر نیز محسهدب مهی شهدند تشه ره یی را به
سیستم وارگ کرگ ک گر هر ندع رگشگر شهرایطی را به
وجدگ می آورگ ک ادم

اکدسیستم را گر رابط به ارزش

و من ت آن برا انس ن متأثر مینم یهد ایه تأثیر هذار گر
تحلیل سلسل مراتبی ب ضرایبی تییی شهدند که کمتهری
مقدار ای ضریب  1/121است ک مؤید کمتری سه ز ر
است و ب تری س ز ر  1/26ب گست آمد .اهدم

یه

یملکرگه یی ک گر انهداع رگشهگر متهأثر مهیشهدند گر
رگشههگر روسههت یی کهه هش تدلیههد؛ کهه هش تیهه گ
هیدرولدویا مصر

آب برا کش ورز ) ،تغییر ک ربر

اراضی حف ظهتشهد به کشه ورز  ،تخریهب زیسهتگ و
تهدید امنیت زیستگ  ،ک هش زیب ییشن اتی ،ک هش منه ب
ونتیا؛ گر رگشگر شهر و ترهنگی -ت ریخی تلطیهف
و تنظیم هدا ،ادگ پ یی ،ک هش زیب یی و حهس تیلهآ گر
اکدتدریسم ،تخریهب زیسهتگ و امنیهت زیسهتگ  ،که هش
زیبهه ییشههن اتی ،تلطیههف و تنظههیم هههدا ،اههدگ پهه یی،
زیب یی شن اتی و حس تیلآ ،تخریهب زیسهتگ

از طریهآ

اکدسیسهتم را

منتر از آن تش ره یی را بر اکدسیسهتم وارگ

کرگ اند ک گر وضییت ح صل س ز ر بیشتر بی اثر و
یملکرگ گاشت است .شن س یی ارزشهه
شد

ته ب و میهزان

اثر بر ای ارزش از طریهآ مح سهب میهد ضهریب

ن س ز ر مق یس ا گو ب گو تحلیل سلسل مراتبی نشه ن
گاگ اکدتدریسم ،رگشگر روست یی ،رگشگر ترهنگی-
ت ریخی و گر نه یت رگشگر شههر سه ز رتری نهدع
رگشههگر گر منطق ه محسههدب مههیشههدند البت ه

ه هی

تشخیص گقیآ مرز بی انداع رگشگر ه مشهکل اسهت و
تفکیا ک مل آنه از یکدیگر ممک نیست .رگشگر ممک
است ب اهدا

میینی سفر ادگ را برن مه ریهز کنهد ولهی

هیچ چیهز مه ن آن نمهیشهدگ که از بههر بهرگن از انهداع
رگشگر ه ب صدر
ضرایب س ز ر

همزم ن ادگگار کنهد و نزگیکهی

رگشگر روست یی ،ت ریخی و ترهنگی

به ضهرایب سه ز ر اکدتدریسهم نیهز تأییهد کننهدة ایه
مدضدع است.
شن سههه یی آثههه ر ح صهههل از نیرومحرکههه  ،همهههرا
ب زادرگه یی گر ق لب پ س ه و راهبرگهه یی گر وضهییت
محیطزیست است ک سبب بهین س ز مهدیریت گر سهطح
منطق میشدگ .نظر ب آنک انداع مختلف رگشگر شه مل
رگشههگر روسههت یی ،شهههر  ،تهه ریخی -ترهنگههی و
اکدتدریسم گر منطق ج ر است ،یه تت نهدع متن سهبتهر
رگشگر ب یت تمرکز بیشتر اقدام

مهدیریتی گر حهدزة
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رگشگر میشدگ و ب ب وجدگ آورگن تمهیدا

مهدیریتی

ا  ،آن ندع رگشگر  ،نظر به محهدوگیت هه

منه ب

ادم

مدجدگ برا تخصیص بهینة آنهه که از چه لشهه

مههم

س م ندهی طبییت رگان گر رو ه

مدیران است ،ضم صرت جدیی ب برن م ه

آتهی نظهم و

جهت میبخشد .جهت یر من سب مدیران و برن م ریهزان

ب تدج ب آنچ بی ن شد تهی و اجهرا اسهت ندارگه

حی

رسه نی اکدتدریسهم ،تهیهة سهند جه م آمهدزش و
کدچاتر گر پن هگه

وحش سرا نکل ب ویژ گر اهدگ بدنه آبهی ته ب

ضرور است .ب نحد ک بتدان ب طراحی مسیره

ترگگ

گر من طآ تحت حف ظت محیطزیست مدجهب مهیشهدگ از

ق یآه

آزمدن و اط و هدر رتهت منه ب مدجهدگ گر برن مه هه

پ رویی از تش ر آن بر محیط طبییی ته ب ک سهت .شه ی ن

مخرب اجتن ب کهرگ و مدجهب

غیرضرور و ی حدز ه

می شدگ تمرکز تدسهیة رگشهگر گر منطقه براسه
ندیی اتف

آن

اتتد ک ب ادگ کمتری آثه ر منفهی و بیشهتری

ک رکرگ اقتص گ را گاشت ب شد .گر ای مط لی اکدتدریسهم
ب ت صل انهدکی از رگشهگر روسهت یی نهدع من سهبتهر
رگشگر تشخیص گاگ شد است نیرو محرک ه

منهتر

از که رکرگ اکدتدریسههم و رگشههگر روسههت یی گر ته ب
سرا نکل شه مل زونینه

یه هی و جه ندر

دنه هه

پرسهتده

حف ظت شد  ،حف ظت از آشهی ن هه

گریه یی،

طراحههی مسههیر قهه یآ رو ،ایجهه گ گوازگ اسههکل  ،تدسههیة
زیرس ات ه

ادم

رس نی ،س ات اق متگ  ،تی رضه

من ت ذ نفی ن محلی  20اتح گیة رگشهگر و قه یقرانی)
ب اگارا

متدلی حف ظت محیطزیست و امهدر آب مدجهب

تشهه ره یی چههدن اتههزایش وروگ رگشههگران بهه اراضههی
شخصی اتراگ بدمی؛ تدسهیة بهرنرزارهه
رو  ،مصر

نه گ ه

اطهرا

سدسهر

کش ورز بیشتر ب اصد ،آب و

سمدم گر ح شیة ت ب را س ز روست یی ،ا کبهرگار و
برگاشت سن

گر هندا له و

و مص لح اولی ب م شی آ

سی گرویش ن اتهزایش و هجهدم رگشهگران گر محهدوگة
نهن

رو ت سدسر رو قط بهیرویه

گرویش ن اتزایش ق یآ هه
تدره

ی هه ن گر سهی

په رویی به جه

آمدزش پرنهد نگهر

مدتهدر گر

تنهه تشه ر مثبهت) ،ایجه گ

سروصههدا ،تههراکم رگشههگران بههرا ب زگیههد از زونه ه
دن ه
لک ه

حف ظتی ،اتزایش ترگگ ق یآه
هیدروکربنی از قه یآهه

ا زوز ق یآ ه  ،اتزایش تدره

مدتهدر  ،نشهت

مدتهدر  ،اهروج گوگ از

آمدزشی ا رجی و گاالهی و

ن تدانی گر بهر برگار از من ب برا

رگشگران شد است.

مدتدر و حتیا مک ن تبدیل آنهه به قه یآهه

ذکر است ب گلیل حجم رسدب

وارگ بر ت ب سرا نکل

و کدچا شدن محهدوگة آبهی ته ب و از سهدیی که هش
جد یمآ ت ب ب نحد ک یمهآ ته ب سهرا نکل گر
حدوگ  91الی  21س نتی متر گر مش هدة میدانی انداز یر
شد تهدید جد است ک ترگگ قه یآهه را به مشهکل تنهی
مداج اداهد کرگ .ک یالو بر آسیب زیستمحیطی ،مشکلی
تنی برا ب زگید از ل ت ب ک به رزتری ج ذبه سهرا نکل
است محسدب میشدگ .البت گر ح ح ضر له هه

ته بی

ب یندان تلهة رسهدبی یمهل کهرگ و پدیهدة ااتنه ته ب را
تشدید کرگ اند و ای مسئل تیه رض جهد بهی ج ذبه هه
ت ب سرا نکل و سالمت ت ب را مدجهب شهد اسهت که
اقدام ک رشن س ن اضطرار و استراتژیا را میطلبد.
 .6يشنهاداک
بر اس

م گة  09و  26ق ندن حف ظهت و بهسه ز محهیط

م لکیت ،ته ب انزلهی اه رج از حهدزة سه زم ن حف ظهت
محیط زیست است .از ای رو تغییر ک ربر ح شیة ت ب ب
گی و حقدقی متف وتی مداج شهد که سه زم ن حف ظهت
محیطزیست تدان ک تی وروگ را نداشت و مدجب سهترش
تصرت

گر اطرا

ت ب تدسط اشخ  ،و ار نه شهد

است.
پیشنه گ مهیشهدگ برن مه ا جه م و مه ن
طبییی ب گر نظر هرتت ظرتیهتهه

رگشهگر

طبییهی و مهدیریتی

منطق ب همک ر بهی سه زم نی از گسهتگ هه
متدلی و حم یت از تشکیال
ب همرا س یر نه گهه

مرگمی و محلی

مختلهف

CBO,NGO

سهرم ی هذار گر محهدوگة ق بهل

تحمل ب لح آ اکدلدویا ت ب گر گستدر ک ر قرار یرگ.
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