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 چکیده

و زیستی هر منطقه دارند. بنابراین این پژوهش با هدف ارزیابی  تعادل هیدرولوژیکاقلیم و حفظ ها تأثیری زیادی در میکروتاالب

در این پژوهش، تمركز انجام شد.   TOPSISةگیری چندمعیارالمللی گمیشان براساس روش تصمیمبین مخاطرات محیط زیستی تاالب

مورد  شود،شناختی تاالب میومزا كه باعث برهم خوردن تعادل بزیستی تاالب گمیشان است و كلیة عوامل تنشبر شرایط محیط 

، DPSIRهای منطقه براساس روش مرحلة اول پژوهش شامل تشریح، تجزیه و تحلیل سیستمی و شناخت ریسک .بررسی قرار گرفت

 بندیها و مرحلة آخر رتبهدهی به ریسکمرحلة دوم انتخاب سه شاخص )شدت اثر، احتمال وقوع و حساسیت محیط پذیرنده( و نمره

نتایج حاصل از ریسک برای تاالب شناسایی گردید.  DPSIR ،51است. براساس نتایج روش  TOPSISا براساس روش هریسک

های اترک و حاكی از آن است كه انتقال پساب كشاورزی به رودخانه TOPSISهای تهدیدكننده با استفاده از روش بندی ریسکرتبه

شهر گمیشان و روستاهای اطراف و وقوع  خانهرش ماهی و میگو، ورود پساب تصفیهرود به تاالب، انتقال پساب استخرهای پروگرگان

بندی مخاطرات، همچنین، براساس سطح. های اول تا چهارم قرار دارندترتیب در اولویتبه Cliهای خشکسالی با توجه به میزان دوره

مخاطرات در ردة متوسط،  4/51%ت در ردة قابل توجه، درصد مخاطرا 6/6%مخاطرات در ردة غیرقابل تحمل،  %02در تاالب گمیشان 

یک گردد مدیران براساس نتایج پژوهش، پیشنهاد می .مخاطرات در ردة جزئی قرار گرفتند %02مخاطرات در ردة قابل تحمل و  %42

نیازهای جوامع محلّی منطقه را ها جهت حفظ پایداری خود مدیریت واحد در این تاالب انجام دهند تا عالوه بر تأمین نیاز آبی تاالب

 بدون كمترین اثر منفی بر شرایط فیزیکی، شیمیایی و هیدرولوژیکی تاالب برآورده نماید.
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 مقدمه

ها گانسازخیزترین بومنظیرترین و حاصلها یکی از بیتاالب

هستند که نقش مهمی در ارائه خدمات متعدد اکوسیستم ایفا 

ها دارای عملکرد (. این اکوسیستمYilma, 2019کنند )می

و هوا هستند که ذخیرة آب اکولوژیک، تأمین آب و تنظیم آب 

نقش اساسی در امنیت محیط زیست جهانی، حفظ بسیاری از 

 بع تنوعای از مناهای طبیعی و حمایت از طیف گستردهچرخه

ها تنها همچنین، تاالب (.Zhang et al., 2021زیستی دارند )

 ها یک کنوانسیونسازگانی هستند که برای حفاظت از آنبوم

 .تصویب شده است 1751المللی )کنوانسیون رامسر( در سال بین

کرد:  گونه تعریفها را اینالمللی رامسر، تاالبکنوانسیون بین

صورت طبیعی یا زارها بهو تورب مناطق باتالقی، مانداب»

مصنوعی، دائمی یا موقت، دارای آب ساکن یا جاری، شیرین، 

 4شور و شور و همچنین مناطق دریایی که در جزر کمتر از لب

 ,Ramsar Convention on Wetlandsمتر عمق دارند )

های تاالبی است و هرگونه سازگانآب عنصر اصلی بوم (.2018

طور مستقیم بر کیفیت فیزیکی و شیمیایی آن به تغییر در مقدار و

شناختی و روابط عناصر زنده و غیرزنده های بومویژگی

 (.Medina et al., 2015گذارد )سازگان تأثیر میبوم

میلیون کیلومتر مربعی از سطح  1/11با پوشش  هاتاالب    

دهند درصد از کل خدمات اکوسیستمی را ارائه می 4/64زمین، 

(Costanza et al., 2014; Ramsar Convention on 

Wetlands, 2018ای از منافع اقتصادی، ( و طیف گسترده

محیط زیستی و فرهنگی در قالب خدمات اکوسیستمی اجتماعی، 

(Davidson et al; 2019 نظیر حفظ تنوع زیستی، حجم )

باال، تولید گیاهان دارویی، حفظ کیفیت آب، پاالیش  ةتودزیست

ها، ز طریق تثبیت عناصر محلول، رسوبات و دیگر  آلودگیآب ا

و هوا، کنترل سیالب، بهبود  وحش، تنظیم آبزیستگاه حیات 

 نندکهاى تفرجى را فراهم میو نقل و کاربری کیفیت آب، حمل

(Kim et al., 2011; Clarkson et al., 2013; 

Davidson et al., 2019; Taylor et al., 2020 .)

ها نقش بسیار مهمی در اهداف امنیت آب و مواد همچنین، تاالب

                                                      
1TEBB 

عنوان یک اسفنج طبیعی در غذایی در سرتاسر جهان دارد و به

نتایج (. Davidson, 2014کنند )ها عمل میبرابر سیالب

 1ها و تنوع زیستی برای آب و تاالبمطالعات اقتصاد اکوسیستم

 66اى درون خشکى را ه(، ارزش ساالنة خدمات تاالب1416)

هزار دالر و  57های تاالبی را سازگانهزار دالر در هکتار، بوم

هزار دالر برآورد کرد. این  117های جزر و مدی حرا و باتالق

بیوم در نظر گرفته شده،  14دهد که از مطالعه نشان می

های تاالبی دارای باالترین ارزش در هکتار در سال سازگانبوم

های معتدل و مراتع است. ها بیشتر از جنگلش آنهستند و ارز

ت، المللى به انجام رسیده اسدر مطالعات دیگرى که در سطح بین

میلیارد دالر در سال برآورد شده  6/6ها حدود ارزش جهانى تاالب

است که باالترین میزان ارزش جهانی آن در قارة آسیا و در حدود 

 ,Brander and Schuytمیلیارد دالر در سال است ) 8/1

عنوان بخشی از میراث ها به(. عالوه بر این، تاالب2010

ناختی شدارند و منشاء تعالی زیبایی فرهنگی بشر اهمیت ویژه

 Verschuuren, 2016; Clarke etباشند )برای جوامع می

al., 2021.) های تاالبی کاالها و خدمات سازگانکه بومدر حالی

کنند اما امروزه، در حدود فراهم میمحیط زیستی متعددی را 

های نیمی از مناطق تاالب جهانی از بین رفته و وضعیت تاالب

(. Clarkson et al., 2013باقیمانده نیز رو به کاهش است )

ای العادههای با ارزش تحت فشارهای فوقسازگاناین بوم

های انسانی، افزایش شهرنشینی، صنعتی شدن، دلیل فعالیتبه

ز حد برداری بیش او بهره نامناسبد کشاورزی، گردشگری تشدی

باشند که سبب کاهش در عملکرد از منابع طبیعی می

ها شده است هیدرولوژیکی، اقتصادی و محیط زیستی آن

(Bassi et al., 2014این روند تخریب تاالب در سال .) های

یافته و در حال توسعه، اخیر در بسیاری از کشورهای توسعه

 ,TEBBهای انجام شده، بسیار باال است )رغم نظارتعلی

ها تخریب تاالب روند1744ها از سال ( و براساس گزارش2013

های تر از سالبرابر سریع 5/6درصد رسیده است که  51تا  46به 

 (. Davidson et al., 2014گذشته است )

، ای فراوانهدلیل تنوع اقلیم، پستی و بلندیکشور ایران به



 ....یبا استفاده از چارچوب مفهوم یشانگم المللیینب تاالب یستیز یطمخاطرات مح یابیارز پور،یمیکردشتی و  

 04صفحه 

وجود دو دریای وسیع در شمال و جنوب کشور و گسترش وسیع 

شناسی که اغلب شور هستند، باعث تشکیالت دوران سوم زمین

ها در آن شکل بگیرند. در شده است که انواع مختلفی از تاالب

المللی با اهمیت در کشور ایران تاالب بین 86این میان بیش از 

تاالب در قالب  66اکنون ها تشناسایی شده است که از بین آن

هکتار  185هزار و  681عنوان با مساحت کل یک میلیون و  16

 Dezvareh andبه کنوانسیون رامسر معرفی شده است )

Sherkati, 2019 .)های اخیر بسیاری از با این حال، در سال

م و های مستقیدلیل فعالیتهای ایران در شرایط وخیم بهتاالب

ترین اند که از اصلیطبیعی قرار گرفتهغیرمستقیم انسانی و 

د ها و مواها و انواع آالیندههای آن تبدیل زمین، ورود رسوبدلیل

مغذی به تاالب است که ادامة این روند سبب کاهش عمر طبیعی 

 طوری که در صورتشود، بههای آبی با ارزش میسازگاناین بوم

وشت زودتر از سرنها بسیار سازگانادامة وضعیت کنونی، این بوم

 ,.Mousazadeh et alطبیعی خود از بین خواهند رفت )

(. بنابراین، شناخت و ارزیابی تغییرات صورت گرفته در 2015

دی ها، فرآینهای تهدیدکننده اکوسیستممحیط زیست و عامل

است که منجر به ایجاد درک صحیحی از نحوة تعامل انسان و 

 شود. اینزیست میط محیط زیست در مطالعات مدیریت محی

ز ها اویژه تاالبهای حساس زیستی بهمسئله در مورد منطقه

 ,Lambin and Geistاهمیت بیشتری برخوردار است )

ی زیستی یکهای ارزیابی ریسک محیط(. استفاده از روش2006

زیست، شناسایی و  از ابزارهای مهم در مطالعات مدیریت محیط

ی زیستی در مناطق تاالب ن محیطرساکاهش عوامل بالقوه آسیب

 et al., 2014است )جهت دستیابی به توسعة پایدار 

Makvandi،ه فرآیندی است ک (. ارزیابی ریسک محیط زیستی

 های انسانی و بالیایخطرهای محیط زیستی ناشی از فعالیت

طبیعی و سطح مناسبی از اقدامات مدیریتی متناسب با ریسک 

ها تا رسیدن به سطح قابل برای کاهش خطرها و اثرهای سوء آن

 ریسک دهد. ارزیابیقبولی از ریسک را مورد ارزیابی قرار می

های فنی مناسب عنوان یک جزء مهم و از روشمحیط زیستی به

                                                      
2Drivers, Pressures, State, Impact and Response (DPSIR)  
3Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OCED) 

سی، منظور بررباشد. در نتیجه بهدر ارزیابی محیط زیستی می

پیشگیری و کاهش اثرهای بسیار نامطلوب محیط زیستی 

(. Wu and Zhang, 2014تواند مورد استفاده قرار گیرد )می

ش د کنندة آن بخاز طرفی، شناخت وضعیت تاالب و عوامل تهدی

 ,.Gitay et alدهد )اصلی فرآیند ارزیابی ریسک را تشکیل می

منظور بررسی شناخت (. بنابراین در این پژوهش به2011

وضعیت موجود و بیان راهکار از چارچوب مفهومی نیرو محرکه، 

استفاده شده است که یکی از  1فشار، وضعیت، اثر و پاسخ

ها، عواقب و پاسخ به دلیل ها برای ارزیابیترین روشجامع

 ,Abdoli and Panahandehباشد )تغییرهای محیطی می

توسط آژانس محیط  1777( در سال DPSIR(. مدل )2021

عنوان یک چارچوب مفهومی پذیرفته شد و توسط زیست اروپا به

برای  1446در سال  6سازمان همکاری و توسعة اقتصادی

Patrício ) عه داده شددهی روابط علت و معلولی توسسازمان

., 2018et al Gari., 2016; et al .)DPSIR  یک رویکرد

مفهومی ضروری برای ساماندهی میان نیروهای محرکه، 

فشارها، تغییرات وضعیت و تأثیرات برای یک بیان قابل قبول 

های انسانی و اجزای محیطی است تا بتواند در پاسخ بین فعالیت

 ,.Gebremedhin et al) ها مفید واقع شودبه سیاست

2018.) 

و  زیستیهای مختلفی جهت ارزیابی ریسک محیطپژوهش

ها، عواقب و پاسخ به تغییرهای محیطی صورت ارزیابی دلیل

و   Le Anhتوان اشاره کرد به:گرفته است که از جمله می

های خدمات اکوسیستمی (، در پژوهشی چالش1414) همکاران

در دلتای مکونگ ویتنام در رابطه با تأثیرات معدن شن و ماسه 

 Le Anhمورد مطالعه قرار دادند ) DPSIRرا با استفاده از روش 

et al., 2020.)Huang   ( در پژوهش خود 1417و همکاران )

 TODIMبرای ارزیابی ریسک و از روش  FMEA 6از روش 

بندی عوامل استفاده کردند دهی و رتبهبرای وزن TOPSIS7و 

(Huang et al., 2019 .)Malekmohammadi  و

Jahanishakib (1415در مطالعه )پذیریای به ارزیابی آسیب 

4Failure Mode Effect Analysis 
5Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal   

Solution 



 1041 زمستان ،محیط زیست ساحلی و دریایی ویژه نامه ،57 دوره طبیعی، زیست یطمح

 04صفحه 

 

 DPSIRانداز تاالب با استفاده از مدل خدمات اکوسیستم چشم

 Malekmohammadi and) و ارزیابی چند معیاره پرداختند

Jahanishakib, 2017.)Skondras    وKaravitis 

را با یک روش ترکیبی تجزیه و تحلیل  DPSIR(، مدل 1417)

(CSDA )SWOT- DPSIR منظور بررسی میزان کارایی به

ها در درک بهتر شرایط مورد ارزیابی و مقایسه قرار دادند آن

(Skondras and Karavitis, 1417 .)Atkins و همکاران 

های دریایی، منظور مدیریت محیططی پژوهشی به (،1411)

 DPSIR خدمات اکوسیستمی را با منافع اجتماعی در رویکرد

و همکاران  Fouladi .(Atkins et al., 2011تلفیق کردند )

(، پژوهشی با هدف تدوین راهبردهای مدیریتی برای 1677)

ی گیرهای تصمیمحفاظت تاالب جازموریان با استفاده از مدل

Abdoli and Panahandeh (2021 )دمعیاره انجام دادند. چن

به بررسی روند تغییرات پوشش محدودة مرتبط با تاالب انزلی با 

  DPSIRهای سنجش از دور و چارچوباستفاده از فناوری

( جهت ارزیابی و شناخت وضعیت 1418) Ansariپرداخته است. 

ة سعمحیط زیست تاالب میقان اراک جهت تدوین برنامة تو

 Saeedi Saeedi andاستفاده نمود.  DPSIRپایدار از روش 

Dashti (1674 ) زیستیمحیطدر پژوهشی به بررسی مخاطرات 

منظور خشک شدن مخازن چهارم و پنجم تاالب هورالعظیم به

 TOPSISتوسعة میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش 

(، ارزیابی ریسک 1671و همکاران ) Makvandiپرداختند. 

منظور به EFMEA ها با استفاده از روشمحیط زیستی تاالب

منظور به SAWهای تأثیرگذار و از روش دهی به شاخصنمره

 المللی انزلی انجام دادند.ها در تاالب بینبندی آنرتبه

ها در ها یکى از مهمترین اکوسیستمبا توجه به اینکه، تاالب

حفاظت تنوع زیستى و ارائه دهندة خدمات متنوع اقتصادی و 

ی به توجهتفریحى به جوامع اطراف حاشیه تاالب هستند؛ اما کم

ا های با اهمیت رسازگانها در روند توسعه، این بومشرایط تاالب

الی، آلودگی و کاهش تنوع های جدی از جمله خشکسبا چالش

زیستی و نظایر آن مواجه ساخته است. اثرات این روند تخریبی 

ریزان را بر بر زندگی و تنوع زیستی، بسیاری از مسئولین و برنامه

نوین  هایگیری از شیوهآن داشته تا با اقدامات بازدارنده و یا بهره

االب ترند. ها قدم بردامدیریتی در راستای حفاظت و احیاء تاالب

گمیشان در شمال کشور در استان گلستان و در حاشیه سواحل 

عنوان یکی شرقی دریای خزر در مرز ایران واقع شده است و به

( ثبت شده 1757المللی در کنوانسیون رامسر )های بیناز تاالب

ای اراضی هدلیل تشدید فعالیتاست که طی سالیان متوالی به

 های خشکسالیای طبیعی شاهد دورههباالدست تاالب و بحران

بوده است. این تاالب با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرارگیری 

و هوای خشک منطقه، آن در شمال ایران و با توجه به آب 

 های طبیعی وسازگانکارکرد اکوسیستمی زیادی برای بوم

نماید. امروزه، با توجه به نوسانات در انسانی منطقه فراهم می

هایی از آن، عدم آب تاالب و خشک شدن قسمتسطح 

واند تریزی و مدیریت در راستای اهداف توسعة پایدار میبرنامه

زیستی برای جوامع محلّی و تبدیل باعث ایجاد مشکالت محیط 

ریزگردها در منطقه شود عنوان کانون شدن این تاالب به

(Golestan Province Environmental Organization, 

به بررسی وضعیت موجود این راستا، در این پژوهش  (. در2020

گمیشان و بیان راهکارهای مدیریتی براساس چارچوب  تاالب

DPSIR  جهت دستیابی به توسعة پایدار پرداخته شد. سپس

 بندی صورت گرفتهای ارزیابی چند معیاره، رتبهبراساس روش

ن جهت ریزاگشایی برای مدیران و برنامهتا نتایج آن راه

 زیستی در سطوح محلی،های مهم مدیریت محیط گیریتصمیم

 اشد.المللی بالمللی برای این تاالب ارزشمند بینملی و بین

 پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سواالت است:

زیستی تاالب مورد بررسی  وضعیت و شرایط محیط -

 در کدام مسیر قرار دارند؟ 

تاالب کدام  های انسانی و طبیعی در اینریسک -

 است؟ 

 ریزان برای حفظ محیطچه اقداماتی باید توسط برنامه -

 گمیشان انجام شود؟  زیست تاالب

 

 مواد و روش ها

تاالب گمیشان در شمال کشور در استان  منطقة مورد مطالعه:

کیلومتری  6کیلومتری شهرستان گرگان و  64گلستان و در 
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غرب شهرستان گمیشان در حاشیة سواحل شرقی دریای خزر در 

مرز ایران واقع شده است که از شمال به مرز ترکمنستان و از 

 Golestanاست )جنوب به مصب گرگانرود محدود شده 

Province Environmental Organization, 2020 این .)

 تر ازمتر پایین 15هکتار در ارتفاع  15544تاالب با مساحت 

سطح دریاهای آزاد و عمق متوسط یک و نیم متر در موقعیت 

شرقی قرار  °76 78׳ 65ˊˊشمالی و  °65 14׳ 14ˊˊجغرافیایی 

ساختی در (. تاالب گمیشان از نظر زمین1گرفته است )شکل 

منطقة پالیا قرار داشته و به تعبیری دیگر جزء سواحل آبگیر 

های بندی تاالبشود. بنابراین، این از نظر طبقهمحسوب می

-های دریاییتاالب”یعنی  "J"های تیپ رامسر، جزء تاالب

 Ramsar Conventionبندی شده است )طبقه "ساحلی

Bureau, 2002ل شرقی تاالب به لحاظ گسترش (. شرق و شما

وسیع اراضی مسطح، عدم وجود ارتفاعات، دور بودن از 

نظایر آن  و های ترکمنستانهای جنوبی، نزدیکی به بیابانجنگل

از  خشک است که با حرکتتحت تأثیر یک اقلیم خشک و نیمه

االب شود. تجنوب به سمت مرز بر شدت این نوع اقلیم افزوده می

دارای آب شور است. جنس بستر در نقاط شرقی و جنوب شرقی، 

آهکی و در مناطق شمالی از شن و ماسه است. در انتهای غربی 

نس بستر دارای گل فراوان بوده و مناطق جنوب غربی آن نیز ج

از نظر . (,.Karimi et al 1411گیرد )خود میو حالت باتالقی به

طور کامل وابسته به نوسانات آبی هیدرولوژیکی این تاالب به

دریای خزر و اراضی باالدست مانند کانال سرریز آالگل، زهکش 

های زهکش منتهی به تاالب شهر گمیشان و سایر کانال

ای کوچک و نواری شکلی از باشد. این تاالب توسط باریکهمی

زارهای انبوه و دیگر از نیزارهای ساحلی پوشیده زار و ماسهشن

گیاهان بن درآب نظیر لویی از دریا جدا شده است، که از گذشته 

زیستگاه مناسبی برای پرندگان آبزی و کنار آبزی و سایر 

جنس  55خانواده،  18مندان آبزی است. در مجموع تعداد زیست

ده المللی گمیشان شناسایی شگونه گیاهی در تاالب بین 76و 

گونه،  18با  Poaceaeها در تیرة ترین گونهاست که بیش

Chenopodiaceae  گونه و  16باAsteraceae  گونه  11با

 4/47گونه ) 41ها با باشد. در بین گیاهان منطقه، تروفیتمی

 Golestanهستند )درصد( باالترین طیف زیستی را دارا 

Province Environmental Organization, 2020.) 

ین پژوهش، تمرکز بر شرایط در ا روش پژوهش:

ها المللی گمیشان است و کلیة ریسکبین زیستی تاالبمحیط 

زا که باعث بر هم خوردن تعادل زا و استرسو عوامل تنش

د، شواکولوژیک و به خطر افتادن موجودیت و بقای تاالب می

باشد. این پژوهش، شامل سه مرحله می .مورد بررسی قرار گرفت

تشریح، تجزیه و تحلیل سیستمی و شناخت  در مرحلة اول

، مرحلة دوم DPSIRهای منطقه براساس روش ریسک

 
 (Tatian et al., 2019موقعیت منطقة مورد مطالعه و همکاران ) -1شکل 
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ها براساس بندی ریسکها و مرحلة سوم رتبهدهی به آننمره

  است. TOPSISروش 

مرحلة  :DPSIRشناخت وضعیت تاالب براساس رویکرد 

اول این پژوهش شامل تشریح و تجزیه و تحلیل سیستمی با 

ای در چارچوب مدل ها و مطالعة کتابخانهاستفاده از داده

DPSIR  .رویکرد استDPSIR  اولین بار توسط آژانس

و  ای در ارزیابیطور گستردهزیست اروپا ارائه گردید و بهمحیط 

شود یستفاده ممدیریت مسائل مختلف مرتبط با محیط زیست ا

(Song and Frostell, 2012 این ابزار، ساختار سازمان .)

ی های مختلف مکانای را برای تجزیه و تحلیل در مقیاسیافته

 Carrکند )های جهانی فراهم میاز آبخیزهای کوچک تا سیستم

et al., 2007 .) معلولی است-رابطه علّتاین رویکرد، براساس 

زیست )نیرومحرکه( و فشار بر محیط  های انسانیکه با فعالیت

شروع، سپس با تغییرات کمی و کیفی منابع طبیعی منجر به 

(. در حقیقت، مدل Jahani et al., 2015شود )هایی میپاسخ

ر عنوان ابزاری داین قابلیت را دارد تا با رویکردی کاربردی به

های مدیریتی استفاده گردد ها و تدوین برنامهگیریتصمیم

(Hemmati, 2018.)  ارزیابی و شناخت مقدماتی منطقه از

طریق مدل نیروی محرکه، فشار، وضعیت، اثر و پاسخ حاصل 

شده است. اجزای این مدل شامل: نیروی محرکه، فشار، 

 1 ها در شکلباشد که روابط میان آنوضعیت، اثر و پاسخ می

 ارائه شده است.

ها عوامل محرکهنیرو محرکه: نیرو  :DPSIRاجزای مدل 

شوند. مختلفی هستند که منجر به تغییر رفتار یک سیستم می

گردند که این عوامل توسط طبیعت و یا انسان ایجاد می

دهندة تحوالت بزرگ اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی در نشان

جوامع و تغییرات متناظر آن در شیوة زندگی و سطح کلی از 

(. در Saadati et al., 2013الگوهای مصرف و تولید هستند )

این پژوهش، نیرو محرکه اشاره به نیروهای خشکسالی، رشد 

و  ها، نیازهای آبی جوامع اطراف تاالبجمعیت، سکونتگاه

پروری دارد که های اقتصادی همچون کشاورزی و آبزیفعالیت

ع زیستی یا تغییر در سبک زندگی جواممنجر به مشکالت محیط 

 د. گردها میها از تاالبیش نیاز و تقاضا آنها و افزااطراف تاالب

فشار: این عامل بیانگر پیامدهای مختلف ناشی از اقدامات     

 های انسانی مؤثر برانسانی است. در اغلب مواقع، همة فعالیت

-Shuد )بندی کرعنوان فشار طبقهتوان بهزیست را میمحیط 

dong et al., 2013 .)لف در این پژوهش، اشکال مخت

ها که ها و حاشیة تاالبهای جوامع انسانی در تاالبفعالیت

د برخی برند ماننطور مستقیم ریسک تخریب تاالب را باال میبه

وامل عنوان عاز الگوهای استفاده از زمین، آب و منابع زیستی به

 ها در نظر گرفته شده است.فشار بر تاالب

عیت در وضوضعیت: فشارهای وارده بر سیستم سبب تغییر 

یر فعال صورت غ شود. تغییر شرایط محیطی  بهاکوسیستم می

شود. گاهی اوقات، شرایط و تغییرات در وضعیت محیط ایجاد می

شوند اغلب به فشارهایی که در گذشته رخ داده است، مربوط می

ای(، عنوان مثال، اسیدی شدن ناشی از تولید گازهای گلخانه)به

 هاو اثر متقابل آن DPSIRچارچوب مدل مفهومی  -6شکل 
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عنوان طور ناگهانی ظاهر شوند )بهبهدیگر تغییرات ممکن است 

ت زیستی وضعیهای محیط مثال، سیل و خشکسالی(. شاخص

 ,.et alباید به تغییرات در الگوی فشار، واکنش نشان بدهند )

2019 Zolikhaei Sayyar.) 

 زیستی، شرایط اثرات: تغییرات در وضعیت شرایط محیط   

واکنش شاخص  دهد.میزندگی انسان را نیز تحت تأثیر قرار 

رد دهند. در رویکاثر، اغلب با یک فاصلة زمانی خود را نشان می

DPSIRسازی ، ارزیابی اثرات اغلب با درجة باالیی از مدل

گیرد. شاخص اثرات برای مدیریت و مفهومی انجام می

امدهای طور مستقیم پیگیری بسیار مهم است، چرا که بهتصمیم

دهند اعمال انسان را توضیح می زیستی و اجتماعیمحیط 

(Pinto et al., 2013 در این پژوهش، با توجه به فاکتورهای .)

ها بر شرایط تعریف شده در مراحل قبلی، اثر هر یک از آن

 شناختی، اقتصادی و اجتماعی برفیزیکی، شیمیایی، زیست

 های پذیرنده بیان گردید.محیط

با  توسط جامعة انسانیهایی هستند که ها، فعالیتپاسخ: پاسخ

زیستی و ارتقای کیفیت محیط هدف کم کردن فشارهای محیط 

ها حل برای نیرومحرکهها بهترین راهشوند. پاسخانجام می

های وابسته است. اما، ممکن جهت کاهش فشارها و آثار سیستم

طور مستقیم برای هر یک از نیرو محرکه، فشار، وضعیت است به

ممکن است مداخلة مستقیم در هر مرحله،  .شود یا اثر بکار گرفته

(. Saadati et al., 2013به مداخلة در مراحل قبلی نیاز باشد )

ها به مشکالت مربوط به نیرو محرکه و در این پژوهش، پاسخ

ی هاهای قانونی، حکایتها با استفاده از روشفشار بر تاالب

 ید.رسانی و مشارکت شهروندان بیان گرددولتی، اطالع

در مرحلة دوم پژوهش، جهت ارزیابی  ها:ارزیابی ریسک

ها از سه شاخص شدت ریسک، احتمال ریسک و ریسک

حساسیت محیط پذیرنده استفاده شد. در ادامه، روش تعیین 

جهت تعیین  .ها ارائه شده استنمرات برای هر کدام از شاخص

شدت ریسک، احتمال وقوع و حساسیت محیط پذیرنده از 

، هر میزان 1استفاده شد. براساس جدول  1و  1ای هجدول

ریسک وارد شده بر تاالب دارای شدت بیشتری باشد و آسیب 

بیشتری به منابع تاالب وارد نماید، نمرة باالتری را دریافت 

خواهد نمود. همچنین، هر چه محیط پذیرندة ریسک، حساسیت 

د هبیشتری داشته باشد، ریسک نمرة باالتری را دریافت خوا

(. براساس شاخص احتمال وقوع، هر Shafiee, 2010نمود )

چقدر احتمال وقوع پیامد ناشی از عامل ریسک بیشتر باشد، 

 گیرد.ریسک نمرة باالتری می

 TOPSISها از روش بندی ریسکدر مرحلة سوم، جهت رتبه

روش  ها ازبندی ریسکاستفاده گردید. در این مرحله، جهت رتبه

TOPSIS  .استفاده گردیدHuang and Yoon  1781در سال 

های چند گیریتکنیکی را برای حل مشکالت مرتبط با تصمیم

 TOPSIS( توسعه دادند که به روش MCDMشاخصه )

 m(. در این روش 2020et al Zulqarnain ,.معروف است )

گیرند. در بعدی مورد بررسی قرار می nگزینه در یک فضای 

رین آل مثبت و بیشتحل ایدهترین فاصله با راهاین روش، کوتاه

 ,.Fathi et alگردد )آل منفی برآورد میحل ایدهفاصله با راه

(. مراحل این مدل به شرح زیر انجام گرفته است 2011

(Yamani et al., 2014:) 

سازی، ماتریس تصمیم مقیاسکمی کردن و بی -1

بردار  دازةاست. به این صورت که هر کدام از مقادیر بر ان

  (:1مربوط به همان شاخص تقسیم شده است )رابطة 

 1رابطة 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗𝑚
𝑖=1

2

 

ای دهی به ماتریس، نرمالیزه شده است به گونهوزن -1

شود که در این مرحله که برای هر شاخص وزنی تعیین می

ها در ماتریس ها باید یک شود. سپس وزنمجموع وزن

 گردد.مینرمال شده ضرب 

آل مثبت و منفی است. در این حل، ایدهتعیین راه -6

آل مثبت و مرحله بسته به نوع شاخص و اثرگذاری، ایده

هایی که دارای شود. برای شاخصمنفی تعیین می

ل آباشند، ایدهتأثیرگذاری مثبت روی هدف مسئله می

ین های منفی عکس امثبت، بیشترین مقدار و برای شاخص

 قضیه است.

ای هآلدست آوردن میزان، فاصله هر گزینه تا ایدههب -6
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آل مثبت و منفی است. فاصله اقلیدسی هر گزینه از ایده

محاسبه 6و  1های آل منفی، براساس رابطهمثبت و ایده

 شده است:

1رابطة   

𝑑1
+ = √∑ = 1(𝑣𝑖 − 𝑣𝑗

+)

𝑛

𝑗

2

 

6رابطة   

𝑑1
− = √∑ = 1(𝑣𝑖 − 𝑣𝑗

−)

𝑛

𝑗

2

 

آل حل ایدهراهیک گزینه به  تعیین نزدیکی نسبی،  -7

ه، های مثبت و منفی برای هر گزیناست. بعد از یافتن فاصله

از  گیری با استفادههای تصمیمهای نسبی گزینهفاصله

 گردد.تعیین می 6 رابطة

 6رابطة 

𝑐𝑙𝑖 =
𝑑𝑖
−

𝑑𝑖
−+𝑑𝑖

+  

دست آمده های بهها، گزینهبندی گزینهرتبه -4

ردد. به گیبندی شده و بهترین گزینه انتخاب مرتبه

بزرگ به  ترتیباین ترتیب فاصلة نسبی هر گزینه، به

 ترینای که دارای بزرگکوچک مرتب شده و گزینه

شد، باها مینسبی نسبت به سایر گزینه فاصلة

 خود اختصاص داده است.باالترین رتبه را به

ها پذیری، ریسکمخاطرههمچنین، برای تعیین درجة 

ای هشوند و مؤلفهصورت صعودی به نزولی مرتب میبه

تعیین  4و  7های طول رده براساس رابطه تعداد رده و

بندی ها دستهها براساس ردهپس از آن ریسک شوند.می

(. با توجه به مفهوم Makvandi et al., 2016شوند )می

ALARP های مورد بررسی در پنج سطح ریسک

های غیرقابل تحمل، قابل توجه، متوسط، قابل )ریسک

 بندی شدند.تحمل و جزئی( طبقه

 7رابطة 

=3.3log(n) (n)+1 = تعداد رده تعداد ریسک   

4رابطة    

ترین مقدار ریسک = طول ردهبزرگ – ترین مقدار /کوچک

        تعداد رده ریسک

 نتایج

های پژوهش، برای یافتن نیروی محرکه در بخش اول از یافته

و عوامل فشار بر شرایط تاالب و بیان راهکار برای بهبود 

 برای تاالب DPSIRوضعیت موجود از مدل تجزیه و تحلیلی 

گمیشان استفاده شد و با استفاده از چارچوب مفهومی آن، روابط 

اس قیق حاضر براسها تعیین شد. در تحعلّت و معلولی بین آن

نیروی محرکه )نیاز  6ای، شناخت از منطقه و مطالعات کتابخانه

پروری، رشد جمعیت و آبی جوامع اطراف، کشاورزی و آبزی

با توجه به  DPSIRخشکسالی( و سپس اجزای بعدی مدل 

ارائه شده  1انواع نیروهای محرکه تعیین گردید که در جدول 

  Shafiee, 2010; Malekhosseiniپذیرنده )مقادیر مربوط به شدت ریسک، احتمال وقوع و حساسیت محیط  -1جدول 

and Dashti, 2016   Jozi and Salati, 2012;) 

 امتیاز تعریف حساسیت محیط پذیرنده تعریف احتمال وقوع تعریف شدت

پوشی است/ زیان کم است و قابل چشم
 زیان ناچیز به منابع )ناچیز(

اگر احتمال وقوع پیامد ناشی از عامل ریسک 
 باشدخیلی کم 

اگر محیط پذیرندة حساسیت خیلی کمی 
 نسبت به عامل ریسک داشته باشند

1 

پتانسیل آسیب کم/ زیان کم به منابع 
 )کم(

اگر احتمال وقوع پیامد ناشی از عامل ریسک 
 کم باشد

اگر محیط پذیرندة حساسیت کمی نسبت به 
 عامل ریسک داشته باشند

1 

اگر احتمال وقوع پیامد ناشی از عامل ریسک  پرخطر/ زیان متوسط به منابع )متوسط(
 متوسط باشد

اگر محیط پذیرندة حساسیت متوسطی نسبت 
 به عامل ریسک داشته باشند

6 

صورت بالقوه خطرناک مضر نیست اما به
 است/ زیان شدید به منابع )خطرناک(

اگر احتمال وقوع پیامد ناشی از عامل ریسک 
 زیاد باشد

ه زیادی نسبت ب اگر محیط پذیرندة حساسیت
 عامل ریسک داشته باشند

6 

صورت بالقوه بسیار خطرناک/ زیان به
 شدید به منابع )فاجعه بار(

اگر احتمال وقوع پیامد ناشی از عامل ریسک 
 خیلی زیاد باشد

اگر محیط پذیرندة حساسیت خیلی زیادی 
 نسبت به عامل ریسک داشته باشند

7 
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عامل ریسک  17مرحلة دوم پژوهش، پس از تعیین  در است.

بندی برای رتبه TOPSIS، از روش DPSIRبراساس نتایج 

، سه TOPSISاستفاده شد. جهت انجام مدل عوامل ریسک 

معیار شدت اثر، احتمال وقوع و حساسیت محیط پذیرنده برای 

 TOPSIS(. روش 6هر عامل ریسک برآورد گردید )جدول 

ترتیب نتایج مرحلة به 4تا  6های که در جدولشش مرحله دارد 

ها براساس روش آنتروپی شانون، ماتریس وزن نهایی شاخص

 هایبندی ریسکمقیاس موزون و نتایج حاصل از رتبهبی

 تهدیدکننده تاالب ارائه شده است. 

 

 تاالب گمیشان DPSIRچارچوب مدل تجزیه و تحلیلی  -6جدول 

 پاسخ اثر وضعیت فشار نیروی محرکه

نیاز آبی جوامع 
 اطراف تاالب

 های آبیاری در باال دست توسعة طرح
ها بر مسیر رودخانه بندانهمچون آب

 روداترک و گرگان

 احداث سد دانشمند 

 کاهش آب ورودی به تاالب 
  برهم خوردن تعادل

 هیدرولوژیکی

  کاهش ذخیره، تصفیه و
 های زیر زمینیتغذیه آب

  کاهش پهنه آبی تاالب و
 تخریب زیستگاه

 کاهش سطح زیستگاه 
 های کاهش سطح آب

 زیرزمینی

  کم شدن عمق آب
 تاالب

در جدول 
پس از  5

 بندیرتبه
ها ریسک
ارائه 

گردیده 
 است

کشاورزی و 
 پروریآبزی

 های بدون مجوز برایایجاد کانال 
 کشی آب اراضی در حاشیة تاالبزه

  انتقال پساب کشاورزی به
رود و های اترک و گرگانرودخانه

 انتقال این مواد به تاالب

 رویه از آب در مزارع استفاده بی
 پرورش ماهی و میگو

  توسعة مزارع کاشت دیم پیرامون
 تاالب

  انتقال پساب استخرهای پرورش
 ماهی و میگو به تاالب

 کاهش کیفیت آب 
 کاهش کیفیت خاک 
 گذاری و پر رسوب

 شدن تدریجی
  آلودگی آب تاالب

ناشی از فعالیت 
 کشاورزی

  آلودگی آب تاالب
ناشی از فعالیت 

استخرهای پرورش 
 آبزیان

  افزایش نیترات و
 فسفات

 افزایش فلزات سنگین 

  کاهشBOD آب 

 افزایش کدورت آب 

 افزایش دمای آب 

  افزایشPH آب 

 بندی ذرات کاهش دانه
 خاک

 رشد جمعیت

 خانة شهر ورود پساب تصفیه
گمیشان و روستاهای اطراف به 

 تاالب

 تولید زباله 

 رویه از منابع گیاهی برداشت بی
 تاالب برای امرار معاش

  صید و شکار غیرمجاز پرندگان
 بومی و مهاجر

 های تاالبصید ماهی 

 تصرف و تغییر کاربری اراضی 

  افزایش ورود فاضالب
 به تاالب

 تاالب  آلودگی آب
ناشی از فعالیت 

 شهری
  برهم خوردن تعادل

 بیولوژیکی تاالب
 رویه از برداشت بی

 گیاهان تاالب
 رویه از برداری بیبهره

 منابع آبزی تاالب
 رویه از برداری بیبهره

 پرندگان تاالب

 کاهش منابع ژنتیکی 
  کاهش جنبه

 شناختیزیبایی
 ایکاهش غنای گونه 
  کاهش توان کنترل

طرناک و های خآلودگی
 زدایی )تصفیه آب(سم

 زار از بوی بد لجن
 تاالب

 خشکسالی
 های خشکسالیوقوع دوره 

 باال بودن دمای هوا و تبخیر آب 

  افزایش مناطق بیابانی و
 کویر زایی

 وری و بقا تاالبکاهش بهره 

 افزایش ریزگردها 
  غالب شدن گیاهان

 شورپسند در تاالب
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 های ریسک در تاالب گمیشانامتیازدهی به شاخص -3جدول 

سطح اول 
 )هدف(

 سطح دوم
 نواع ریسک()ا

 نام
 سطح سوم

 عامل ریسک )فشار(
 شدت اثر

)1(C 
 احتمال وقوع

)2(C 

حساسیت محیط 
 C)3(پذیرنده 

ک
یس

ل ر
تما

 اح
ین

تعی
ان

یش
گم

ب 
اال

ی ت
ست

 زی
یط

مح
ی 

ها
 

فیزیکی و 
 شیمیایی

1A 

های انتقال پساب کشاورزی به رودخانه
رود و انتقال این مواد به اترک و گرگان

 تاالب

7 7 7 

2A 
انتقال پساب استخرهای پرورش ماهی و 

 میگو به تاالب
7 6 7 

3A 
های منتهی به دپو زباله در اطراف رودخانه

 تاالب
6 6 6 

4A 
شهر گمیشان و  خانهورود پساب تصفیه

 روستاهای اطراف به تاالب
7 6 7 

 شناختیزیست
 

5A 
رویه از منابع گیاهی تاالب برداشت بی

 برای امرار معاش
6 6 6 

6A 
صید و شکار غیرمجاز پرندگان بومی و 

 مهاجر
6 6 6 

7A 6 6 6 های تاالبصید ماهی 

 -اقتصادی
 اجتماعی

 

8A 

های آبیاری در باالدست توسعه طرح
های ها بر مسیر رودخانهبندانهمچون آب

 روداترک و گرگان

6 6 6 

9A 
های بدون مجوز برای زهکشی ایجاد کانال

 حاشیه تاالبآب اراضی در 
6 6 6 

10A 6 6 6 احداث سد دانشمند 

11A 
رویه از آب در مزارع پرورش استفاده بی

 ماهی و میگو
6 6 6 

12A 1 6 6 تصرف و تغییر کاربری اراضی 

13A 1 6 1 توسعة مزارع کاشت دیم پیرامون تاالب 

 7 7 6 های خشکسالیوقوع دوره 14A حوادث طبیعی

15A  6 1 1 بودن دمای هوا و تبخیر آبباال 
 

 های مورد بررسی براساس روش آنتروپی شانون در تاالب گمیشانهای شاخصوزن -0جدول 

 1C 2C 3C شاخص

 67/4 17/4 64/4 وزن نهایی

 وزین ماتریس نرمالیزه شده -5جدول 

 1C 2C 3C ریسک 1C 2C 3C ریسک

1A 117/4  471/4 167/4 9A 148/4  477/4 457/4 

2A 117/4  456/4 167/4 10A 1/4  456/4 1/4 

3A 457/4  477/4 481/4 11A 457/4  456/4 481/4 

4A 117/4  456/4 167/4 12A 457/4  477/4 476/4 

5A 1/4  477/4 481/4 13A 47/4  477/4 476/4 

6A 457/4  477/4 481/4 14A 1/4  471/4 167/4 

7A 457/4  477/4 481/4 15A 47/4  465/4 481/4 

8A 1/4  477/4 148/4  
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 های تهدیدکنندة تاالببندی ریسکنتایج حاصل از رتبه -2جدول 

 رتبه d -d Cli+ ریسک رتبه d -d Cli+ ریسک

1A 4 116/4 1 1 9A 448/4 441/4 658/4 5 

2A 418/4 114/4 846/4 1 10A 461/4 481/4 445/4 7 

3A 481/4 461/4 666/4 14 11A 454/4 471/4 645/4 7 

4A 418/4 117/4 841/4 6 12A 141/4 461/4 166/4 11 

5A 45/4 44/4 641/4 8 13A 114/4 418/4 165/4 16 

6A 481/4 461/4 666/4 14 14A 417/4 11/4 816/4 6 

7A 481/4 461/4 666/4 14 15A 148/4 415/4 141/4 11 

8A 471/4 454/4 776/4 4  
 

 المللی گمیشانزیستی تاالب بینهای محیط کاهش ریسک اقدامات کنترلی در راستای -7جدول 

 عوامل ریسک
 سطح ریسک

 اقدامات
 تعریف رده حدود رده

شهر گمیشان و  خانةورود پساب تصفیه
 روستاهای اطراف به تاالب

1-841/4 
غیرقابل 
 تحمل

 ساماندهی پساب شهری
 ساماندهی پساب استخرهای پرورش آبزیان

های آبخیزیداری در حجم رسوب و طرح برداری و کنترلنمونه
 باالدست

 روستایی قبل از تخلیه به تاالب-های شهریتصفیة پساب

حفظ گیاهان پاالیندة آلودگی همچون نیزارها در حاشیة 
 ها و تاالب رودخانه

 های اترکانتقال پساب کشاورزی به رودخانه
 رود و انتقال این مواد به تاالبو گرگان

پساب استخرهای پرورش ماهی و میگو انتقال 
 به تاالب

 قابل توجه 48/4-841/4 های خشکسالیوقوع دوره
 طراحی شبکة پایش خشکسالی 

 محیط زیستی تاالبتخصیص حقابه 
 احداث سد دانشمند

 متوسط 48/4-677/4
 های خشکسالیها خصوصاً در دورهبازگشایی مسیر رودخانه

 مدیریت یکپارچه آب 

 حجم آب مورد نیاز برای حفظ پایداری تاالبتعیین 

های آبیاری در باالدست همچون توسعة طرح
های اترک و ها بر مسیر رودخانهبندانآب

 رودگرگان

رویه از آب در مزارع پرورش ماهی استفاده بی
 و میگو

 قابل تحمل 677/4-618/4

 های غیر مجاز در حوضةشناسایی و کنترل برداشت
نظارت بر منابع زیستی تاالب از طریق افزایش نیروهای کنترل و 

 بانمحیط
 های قانونی برای افراد متخلفجریمه

 تعیین ظرفیت چرای دام و برداشت علوفه و نی از تاالب
 بندی مناطق مناسب و مجاز برای چرای دامناحیه

های بدون مجوز برای زهکشی ایجاد کانال
 آب اراضی در حاشیه تاالب 

های منتهی به دپو زباله در اطراف رودخانه
 تاالب

رویه از منابع گیاهی تاالب برای برداشت بی
 امرار معاش

 صید و شکار غیرمجاز پرندگان بومی و مهاجر

 های تاالبصید ماهی

 توسعة مزارع کاشت دیم پیرامون تاالب

 جزئی 618/4-165/4

 های تحت فشار آبیاریسیستمها نوین همچون توسعةطرح
 نظارت بر اراضی حاشیة تاالب و تعیین مرز و حریم تاالب

ای برای جلوگیری از تغییر آور منطقهتدوین دستورالعمل الزام
 کاربری اراضی

 Salicorniaاستفاده از گیاهان بومی مقاوم به شوری مانند 

europaea  برای کاهش میزان شوری آب در فصول گرم
 سال

 تصرف و تغییر کاربری اراضی

 باال بودن دمای هوا و تبخیر آب
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های بندی ریسک، نتایج حاصل از رتبه4براساس جدول 

المللی گمیشان با استفاده از روش تهدیدکنندة تاالب بین

TOPSIS  حاکی از آن است که انتقال پساب کشاورزی به

رود و انتقال این مواد به تاالب، های اترک و گرگانرودخانه

انتقال پساب استخرهای پرورش ماهی و میگو به تاالب، ورود 

شهر گمیشان و روستاهای اطراف به تاالب و  خانةپساب تصفیه

ترتیب در به Cliهای خشکسالی با توجه به میزان وقوع دوره

های اول تا چهارم قرار دارند که نیازمند است با توجه به اولویت

ها اقدامات کنترلی در های آنترتیب رتبهسطح ریسک و به

های محیط زیستی تاالب گمیشان جهت کاهش ریسک

 ارائه شده است. 5برداشته شود که این اقدامات در جدول 

 

 گیریبحث و نتیجه

آب  های ساحلی دریایی وگمیشان جزء تاالب المللیتاالب بین 

شور است. این تاالب با توجه به قرار داشتن در ناحیش مرزی و 

قرار گرفتن در منطقش نیمه بیابانی ترکمن صحرا و نیز واقع 

شدن در مسیر مهاجرت پرندگان زیستگاه مناسبی  برای زندگی 

زی و کنار های جانوری و پرندگان مهاجر آبو زادآوری انواع گونه

باشد. روباه ترکمنی، فک خزری، گذران میآبزی زمستان

فالمینگو، عقاب دریایی دم سفید، پلیکان پاخاکستری و بسیاری 

های با ارزش و منحصر به فرد در این تاالب و دیگر از گونه

ای آن پراکنش دارند که اهمیت حفاظت زیستگاه های حاشیه

ه است. همچنین در حدود بیشتر این منطقه را دو چندان نمود

خاره ماهیان، کفال گونه ماهی از خانواده کپورماهیان، سه 14

ماهیان در محدوده آبی این تاالب وجود داشته که از 

های مجاور آن مانند مصب گرگانرود و دریای خزر به زیستگاه

 Golestan Provinceاند )این تاالب وارد شده

Environmental Organization, 2020 اما با توجه به .)

تحقیق حاضر نیروی محرکه و فشارهای بسیاری حیات این 

بال دنتاالب و فون و فلور آن را مورد تهدید قرار داده است که به

آن اکثر جوامع محلی و افراد بومی منطقه که معیشت و اقتصاد 

ها وابسته به تاالب و تولیدات آن است، نیز تحت تأثیر قرار آن

 گیرند.می

تواند اثرات مهمی یکی از نیروهای محرکه در منطقه که می

بر تاالب گمیشان داشته باشد، میزان رشد جمعیت است. تاالب 

گمیشان در شهرستان گمیشان واقع شده است. براساس گزارش 

(، در این حوضة، 1677سالنامة آماری شهرستان گمیشان )

معیت درصد ج 8/6هزار نفر معادل  48556جمعیتی بالغ بر 

کند. با بررسی روند رشد جمعیت در این حوضة، استان زندگی می

سال، جمعیت شهرستان با نرخ رشد  67شود در طی مالحظه می

درصدی سه برابر شده است. براساس مطالعه  47/1

Alemohammad ( نیازهای جمعیت رو 1416و همکاران ،)

شوند که فشارهایی بر ای محسوب میبه رشد نیروی محرکه

کنند. همچنین، منبع اصلی درآمد منابع پایة سرزمین وارد می

ساکنین روستاهای حاشیة تاالب کشاورزی و دامداری است. در 

های عمدة اقتصادی سهم بخش کشاورزی در میان بخش

 6/61درصد، سهم بخش صنعت و معدن  1/64اشتغال آن 

باشد. همچنین، درصد می 6/18درصد و سهم بخش خدمات 

های الیت در مناطق روستایی گمیشان مربوط به فعالیتغالب فع

باشد. سطح زیر کشت محصوالت زراعی کشاورزی می

 1754هکتار ) 17841معادل  1671شهرستان گمیشان در سال 

درصدی به  16هکتار دیم( بوده که با رشد  16116هکتار آبی و 

هکتار دیم( در سال  64868هکتار آبی و  1148هکتار )  68414

رسیده است. تولید کشاورزی در این منطقه بیشتر شیوة 1677

ی صورت خرده مالکسنتی است و بیشتر اراضی کشاورزی به

شود که این موضوع مانع توسعة تکنولوژی و سبب کشت می

توسعه و تداوم شیوة تولید سنتی شده است. همچنین، کشاورزان 

شدن  های آب بدون مجوز در شوراین منطقه، با ایجاد کانال

های شیمیایی به تاالب نقش دارند آب تاالب و انتقال آالینده

( این موضوع 1414) Panahandeh and Aziziکه در مطالعه 

بیان کردند که  DPSIRها براساس نتایج تأیید شده است. آن

عامل اصلی تغییر در حوزة آبخیز انزلی رشد جمعیت، 

 ن ت. همچنیها، مناطق شهری و توسعة کشاورزی اسسکونتگاه

Jafariazar( در پژوهشی که در تاالب 1417و همکاران )

المللی رودهای شور، شیرین و میناب در شمال خور هرمز بین

اند، بیان کردند که وقتی آب از بخش کشاورزی خارج انجام داده
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ها های کشاورزی که معموالً محدودة تاالبشود در زمینمی

ها های آلوده در تاالباشت آبشوند و انبباشد، انباشته میمی

ری های بسیامنجر به آلودگی و در نتیجه ورود خسارت و آسیب

نظر به اینکه جمعیت  شود.به تنوع زیستی این مناطق می

پیرامون تاالب رو به افزایش است و تقاضا برای توسعة اقتصادی 

 ایهای توسعهو افزایش درآمد، بیشتر شده است؛ اغلب طرح

منظور پروری و احداث جاده بهاستخرهای آبزی نظیر احداث

روز به روز در حال گسترش  های تجاری و اقتصادیفعالیت

باشد. در سطح شهرستان، سطح مزارع پرورش میگوی می

 6/684هکتار به  7/144از  1671شهرستان گمیشان در سال 

رسیده است. با توجه به اینکه مزارع برای  1677هکتار درسال 

شور خود نیاز به آب دریای خزر دارند و از طرفی  تأمین آب

موجودیت آبی تاالب گمیشان به دریای خزر وابسته است. 

ها و تواند تاالب را تحت تأثیر بحراناینگونه اقدامات، می

های فراوان محیطی قرار دهد. همچنین، در حوزة تاالب استرس

منظور رونق استخرهای پرورش میگو و ماهی، گمیشان به

متر در قلب تاالب  74کیلومتر و عرض  14کانالی به طول 

المللی گمیشان هستند تا آب تاالب گمیشان و دریای خزر بین

هکتاری میگو منتقل کنند، طرحی  1444را برای طرح توسعة 

های زیادی به این تاالب و تنوع زیستی آن وارد که آسیب

تاالب، عماًل  های متعدد و خاکریز درسازد و با ایجاد کانالمی

دو بخش شمالی و جنوبی تاالب را از هم جدا و روند خشک 

تواند این تاالب شدن را سرعت و شدت بخشیده است که می

را در آینده نزدیک به ایجاد یک کانون جدید تولید ریزگرد در 

مرز بین ایران و ترکمنستان تبدیل نماید. از طرفی، ورود 

باال  دلیله داخل تاالب بههای استخرهای پرورش میگو بپساب

، وجود ترکیبات آلی همچون نیتروژن و BODبودن میزان 

اس های حسسازگانتواند شرایط این بومفسفر و مواد معلق می

ها را به حالت تروفی )پرتولیدی( تبدیل نمایند را تغییر داده و آن

 ,.Susetyaningsih et al., 2020; Bull et alکه مطالعات )

ز مؤید این مطلب است. همچنین، پساب استخرهای ( نی2021

یز های فیزیکی و شیمیایی آب را نتواند ویژگیپرورش میگو می

تواند روی گیاهان و آبزیان بومی تغییر دهد که این مسأله می

و  Mokhtariتاالب اثرات ناخوشایندی بگذارد که در مطالعه 

. ره شده است( در خلیج گواتر به این مسأله اشا1411همکاران )

ها بیان کردند که فعالیت تکثیر و پرورش میگو موجب آن

کانال زهکش  pHافزایش میانگین شوری و افزایش دامنة 

رنامه بدلیل اقدامات بیطور که بیان شد بهگردیده است. همان

و بدون در نظرگیری اهداف بلند مدت توسعة پایدار در مدیریت 

های اقتصادی در محیط یتها و فعالبهینة تاالب، این طرح

های محیط زیستی تاالب است که دارای آثار سوء بر ارزش

تواند بر امنیت اکولوژیک و زیستی تاالب اثرات مخربی می

ی هارسد ایجاد سد و کانالداشته باشد. همچنین، به نظر می

تر نگها تآبیاری با به اسارت کشیدن رودها عرصه بر این تاالب

آب تاالب گمیشان تحت تأثیر مستقیم دریای کرده است. بقاء 

ور طبه این این تاالب از نظر هیدرولوژیکخزر قرار دارد، بنابر

ی که طورباشد بهکامل وابسته به نوسانات آبی دریای خزر می

ی نشیندلیل عقبهای اخیر مساحت ناحیة آبی آن بهدر سال

 سطح آب دریای خزر در اثر عوامل طبیعی همچون خشکسالی

های آبیاری کاهش چشمگیری داشته و احداث سد و کانال

( نشان داد که از عوامل طبیعی، 1417) Toshaniاست. مطالعة 

پدیدة خشکسالی حاکم بر منطقه است که با کمبود بارش 

وقوع پیوسته درطی چند سال گذشته موجب کاهش سطح به

 المللی گمیشان و پوشش گیاهی مرتعی در منطقهآب تاالب بین

(، در مطالعة خود بیان 1417و همکاران ) Zhengشده است. 

کردند که تغییرات هیدرولوژیکی پس از ساخت سد سهم 

های ساحلی داشته است. درصدی تاالب 66سزایی در کاهش به

( در پژوهشی احداث 1417و همکاران )  Jafariazarهمچنین،

ب االعنوان دومین عامل تأثیرگذار بر تسد در باالدست را به

المللی رودهای شور، شیرین و میناب در شمال خور هرمز بین

عنوان کردند. همچنین، الزم به ذکر است درصدی از آب این 

آوری شده از اراضی باالدست مانند کانال های جمعتاالب از آب

 های زهکشسرریز آالگل، زهکش شهر گمیشان و سایر کانال

ها بندانتوجه به احداث آبگردد که با منتهی به تاالب تأمین می

 هایو سد دانشمند در باالدست تاالب و گسترش فعالیت

کشاورزی دیم توسط جوامع محلی، میزان آب ورودی به این 
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( در 1417و همکاران ) Tatianتاالب کم است که نتایج 

ها بیان داشتند که میزان آب دریا راستای این مطلب است. آن

درصد  85/4، 1677تا  1656سال در اطراف تاالب گمیشان از 

کاهش یافته و در عین حال میزان کاربری مرتع و کشاورزی در 

درصد افزایش یافته است.  48/1و  41/1ترتیب اطراف تاالب به

ها، دارای میزان دلیل این فعالیتهمچنین، آب ورودی به

کدورت باال و انباشته از عناصر نیترات و فسفر است که این 

دلیل گرمای هوا و افزایش های تیر و مرداد که بهاهمسأله در م

طور طبیعی پایین است، تبخیر آب، سطح آب تاالب به

ساز است و گاهًا باعث بروز مشکالتی همچون بلوم مشکل

ج گردد. نتای)شکوفایی( جلبکی و کاهش عمق آب تاالب می

راستا است که تأثیر ( هم1411) Karimiاین پژوهش با نتایج 

های کشاورزی بر سواحل کود و سم حاصل از سیستم منفی

های شهری و تعرض برخی تاالب گمیشان، تخلیه فاضالب

های تاالب را از مهمترین تأثیرات انسانی بر افراد به زمین

، در این پژوهش اکوسیستم تاالب گمیشان ذکر کرده است.

و  DPSIRتالش شد که با رویکردی ترکیبی براساس روش 

های ها و حفظ ارزشیسک به شناسایی ریسکارزیابی ر

 گمیشان پرداخته شود. در شناختی و هیدرولوژیکی تاالببوم

گیرندگان تواند برای تصمیمواقع، نتایج حاصل از این فرآیند می

حائز اهمیت باشد تا براساس عواملی از جمله نیرو محرکه و فشار 

ها بر تاالب هاچارچوبی از وضعیت منطقه و اثرات اقدامات آن

دست آورند تا بتوانند براساس آن اقدامات مدیریتی در راستای به

ج المللی بردارند. براساس نتایکاهش فشارها بر این تاالب بین

ای هحاصل از این پژوهش، انتقال پساب کشاورزی به رودخانه

رود و انتقال این مواد به تاالب، انتقال پساب اترک و گرگان

ش ماهی و میگو به تاالب، ورود پساب استخرهای پرور

شهر گمیشان و روستاهای اطراف به تاالب و وقوع  خانةتصفیه

عنوان مهمترین عوامل ترتیب بههای خشکسالی بهدوره

تهدیدکنندة محیط زیست تاالب گمیشان مطرح شده است که 

های ها و ارزشاز عوامل اصلی بروز اثرات نامطلوب در ویژگی

لمللی ابین ب هستند. با توجه به اینکه تاالبنظیر تاالبی

 ارزشمند در لیست کنوانسیون رامسر عنوان تاالبیگمیشان به

عنوان به ثبت شده است، بنابراین حفظ و نگهداری این تاالب

های کارکردی برای پایداری توسعه امری الزم و اکوسیستم

االت و نفعضروری است. با توجه به اینکه این تاالب با فعل و ا

دست خود در سطح حوضة آبریز در فرآیندهای باالدست و پایین

ارتباط است، باید در چارچوب حوضة آبریز خود یک مدیریت 

هت ها جواحد صورت بگیرد تا عالوه بر تأمین نیاز آبی تاالب

حفظ پایداری خود نیازهای جوامع محلی منطقه را بدون کمترین 

االب یمیایی و هیدرولوژیکی تاثر منفی بر شرایط فیزیکی، ش

ی از گیربرآورده نماید. امید است که با تدابیر اصولی و بهره

های بالقوه موجود و نیز تدوین راهبردهای الزم، هماهنگی، توان

ی هاها و سازمانریزی، کنترل و نظارت توسط دستگاهبرنامه

مرتبط و اعمال مدیریت واحد، حیات ثمربارتری برای آیندة 

ب رقم زده شود.تاال
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Abstract 
Wetland have a great impact on the micro climate and maintain the hydrological and biological balance of 

each region. Therefore, this study was conducted to evaluate the environmental hazards of the Gomishan 

wetland based on the TOPSIS multi-criteria decision making method. In this study, the focus is on the 

environmental conditions of Gomishan wetland and all the stressor and factors that cause their ecological 

balance of the wetland are or investigated. In the first stage, description, system analysis and identification 

of regional risks based on DPSTR method, in the second stage, selection of three indicators (service of affect, 

probability of occurrence and sensitivity of the accepting environment) and scoring of risks and in the last 

step is to rank these based on the TOPSIS method. Results of DPSIR method, 15 risk factors where identified 

for Gomishan wetland. The result of ranking the risks threatening international wetlands using TOPSIS 

method. Indicated that the transfer of agricultural effluent to Atrak and Gorgan rood rivers and the transfer, 

transfer of fish and shrimp ponds effluent, effluent of Gomishan treatment plant and surrounding village and 

occurrence of droughts according to the amount of Claire in the first to fourth priorities, respectively. Also, 

based on hazard leveling, in Gomishan wetland 20% of hazards are in the unbearable category 6.6% of his 

hazards are in the significant category 13.4% of the hazards are in the significant category, 40% of the 

hazards are in the tolerable category and 20% are hazards in the category were partially located. Based on 

the results of this study, it is suggested that the managers of a single. Management in this wetland to meet 

the needs of local communities without the legal negative effect on physical, chemical and hydrological 

conditionals of the wetland in addition to meeting the water needs of the wetland. 
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