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 مقالة پژوهشی
 استفاده از با مدیریتی حفاظت و احیای تاالب جازموریان راهبردهای تدوین

  VIKOR گیری چندمعیارةمدل تصمیم

ی کشاورزی و آبخیزداری، دانشکده-ارشد مهندسی منابع طبیعیدانشجوی کارشناسی  مهدی فوالدی،
 منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

ی کشاورزی و رفولوژی، دانشکدهودانشیار مهندسی منابع طبیعی و ژئوم، 9آبادینجفرسول مهدوی
 منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

 ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایرانبیایان زدایی، دانشکده -مهندسی منابع طبیعیاستادیار ،  مرضیه رضایی

 ، بندرعباس، ایران، دانشگاه هرمزگانی کشاورزی و منابع طبیعیدانشکدهدانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، حمید مسلمی، 

 چکیده
 منطقه در محیطیزیست جدی مشکالت از جازموریان بتاال بحرانی و خاص اکولوژیك شرایط

باید ، جازموریانمنظور حفاظت از تاالب به  .رساندمی را مسئله این به ویژه توجه لزوم که باشدمی
با هدف تدوین  ،حاضر یقتحقزیستی اتخاذ گردد. های مناسب محیطمدیریت بهینه منابع و سیاست

معیاره گیری چندمدل تصمیم راهبردهای مدیریتی تاالب جازموریان با تاکید بر منابع آبی با استفاده از
 و ایکتابخانه صورت به اطالعات آوریجمع که بوده تحلیلی –از نوع ارزیابی ،مطالعه ینانجام گرفت. ا

معیارهای مورد بررسی با نظر  DPSIRبا استفاده از چارچوب  ،ابتدا ،مطالعه ینا در. است بوده میدانی
یتی بندی راهکارهای مدیربه جهت اولویت ،به مطالب آمده در چارچوب نظری تدوین گردید؛ سپس

به جهت سنجش  ،VIKOR لمد از حاصل نتایج. استفاده شد VIKOR ،حفظ و احیای تاالب از روش
 واحیای حفظ ،نشانگر این موضوع است که به ترتیب ،مدیریتیمراتبی راهکارهای و تحلیل سلسله

 مشارکت ،مراتبی، و سپس، باالترین اولویت و در صدر تحلیل سلسلهصفربا وزن بومی  گیاهی پوشش
با بزرگ  سدهای جای به کوچك بندهایآب احداث، 111/0با وزن آبریز  حوضه مدیریت در مردمی
 هایچاه دهیسامان، 111/0با وزن  دستی صنایع و خدمات بخش در اشتغال ایجاد، 171/0وزن 

 گسترش، 302/0با وزن  مجازی آب لحاظ به صرفه به مقرون گیاهان کشت، 213/0 با وزن حفرشده
با وزن کشاورزی  بخش در واقعی بهایآب تعیین، 327/0با وزن آبیاری  نوین هایسیستم از استفاده

 کشت گسترش و توسعه، 201/0با وزن آبیاری  برای شده تصفیه فاضالب ازآب استفاده، 844/0
نهرها  گذاریلوله و روپوش کردن، سیمانراهکار  ،نهایت و در 783/0با وزن زیرپالستیك  و ایگلخانه

 ترین میزان اولویت قرارگرفت. در پایین 1 با اختصاص وزن

 DPSIR، بندیاولویت تاالب جازموریان،زیست،محیط راهبردی ارزیابی :کلمات کلیدی
                                                           

          ra_mahdavi2000@hormozgan.ac.ir:                                                     نویسنده  مسئول - 1
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 مقدمه

توجه جدی کلیه افراد و های اخیر مورد زیست و لزوم حفاظت از آن در دهه محیط

 های اقتصادی انسانرویه فعالیتجهانی قرار گرفته است. توسعه بی المللی ومجامع بین

واسطه و وابستگی معیشتی قشر کثیری از جمعیت رو به رشد سو و اتکای بیاز یك

ها ها و زیستگاهز به روز از تنوع طبیعی اکوسیستماز سوی دیگر، رو جهان به طبیعت

کند. زندگی و بقای حیات وحش فراهم می تری را برایهای بیشکاهد و محدودیتمی

ها فقط به نقاط مشخصی ها و اکوسیستمز گونههای حفاظتی ااجرای برنامه ،در نتیجه

ریزی و برنامه»حفاظت شده مشهورند. عنوان مناطق تحت ،محدود شده که امروزه

 .های مدیریت در یك سازمان استترین ارکان سیستماز مهم« مدیریت راهبردی

ای ارزیابی تصمیمات و وظایف چندگانهمدیریت راهبردی هنر و علم تدوین، اجرا و 

استفاده صحیح و موثر از . سازد به مقاصد خود دست یابدر میاست که سازمان را قاد

های مدیریت و ترین ارکان سیستمعنوان مهمبه« ریزی و مدیریت راهبردینامهبر»

های فنی و ن، اثربخشی مثبتی بر کنترل مشخصهگیرنده آبه لحاظ نقش پیش ،همچنین

 یندهای سازمان خواهد داشتآبر نتایج نهایی و بر ،غیرفنی در تمام سطوح و در نهایت

محیط به خاص توجه، پایدار توسعه سوی به حرکت اصول از یکی .(1214)فوالدی، 

 شناختی باید ،اول مرحله در است، پایدار ایتوسعه خواهان جامعه اگر و بوده زیست

 در راهبردی ریزیبرنامه با ،دوم مرحله در و آورد دست به خود زیستمحیط از کامل

 هایاکوسیستم و هاتاالب میان، این در(. 1242 مهدوی، و افتخاری) بکوشد آن حفظ

 آب سطح تنظیم جمله از متعددی وظایف محیطی،زیست هایسرمایه عنوان به آبی

 جوار،هم مناطق هوای و آب تعدیل سیالب، پیرامون، کنترل محیط در زیرزمینی

و  9سوگوماران)دارند  عهده بر را غیره و خاك فرسایش کنترل و وحش حیات زیستگاه

 منافع از جستن سود و اکولوژیکی پیچیده هایسیستم این حفظ، لذا .(3008همکاران، 

 و نوری) دارد زیادی اهمیت ها،آن ژنتیکی و تفرجگاه اجتماعی، اقتصادی، شماربی

                                                           
1 Sugumaran 



 

 

 

 931               ...                  استفاده با جازموریان تاالب احیای و حفاظت مدیریتی راهبردهای تدوین

 

 عنوان به همواره طبیعی هایتاالب این از حفاظت ،حال این با(. 1241 نسب،مهدی

 در ها(. تاالب3013 و همکاران، 9نیکویی) است بوده مطرح جهانی هایچالش از یکی

 کنندهفراهم که باشندمی آبی و خشکی هایاکوسیستم بین واسط حد اراضی حقیقت،

 اکوتوریسم و دام تعلیف منبع ماهیان، و صید پرندگان شکار، طریق از خدمات و کاالها

 تنوع ها،تاالب هایویژگی ترینمهم از یکی .(3008سوگوماران و همکاران، ) هستند

 و تغذیه موجب تنها نه هاتاالب .دهدمی هاآن به خاصی ارزش که است هاآن زیستی

 کنندمی فراهم را محیطی بلکه شوند،می منطقه زیرزمینی آب هایسفره از بخشی تأمین

 نقاطی چنین وجود به وابسته هاآن حیات که آبزیانی و هاماهی پرندگان، از بسیاری که

 غذای تأمین و بقا برای زیستگاه بهترین عنوان به تاالبی هایدستگاه این از بتوانند است،

 حاصلخیزتر نیز کشاورزی هایاکوسیستم از حتی تاالبی هایسیستم .جویند بهره خود

 وابسته انسانی عامل هیچ به تاالبی تولیدات کشاورزی، هایاکوسیستم ،برعکس و هستند

 اهمیت بر نیز پستانداران و پرندگان آبزیان، مانند تاالبی تولیدات سایر ،عالوه به. نیست

 از حفاظت جهانی راهبرد چه، اگر (.1212 عوفی، و اردو( افزایدمی هااکوسیستم این

 اصطالح توسعه، و حفاظت بین همبستگی بر تأکید با ،1140 سال در زیستمحیط

 رایج زیستمحیط متعدد مشکالت حل منظور به بارنخستین برای را پایدار توسعه

 و کارکرد اهمیت، از واقعی درك هنوز ،اما ؛(1248 همکاران، و چمنی) ساخت

 و خلیلیان) است پایین بسیار جوامع در حیاتی هایزیستگاه عنوان به هاتاالب حساسیت

معیشتی  اتکای انسانی، هایفعالیت رویهبی توسعه دلیل به ،همچنین .(1210همکاران،

 تغییرات و ناکارا هایمدیریت خشکسالی، ها،تاالب به کشور هر جمعیت از قشری

 هایزیستگاه از حفاظت ،لذا ،است داده قرار نابودی خطر معرض در را هاتاالب اقلیمی،

 خطر معرض در که هاییاکوسیستم ویژه به ها،آن زیستی تنوع از حمایت و طبیعی

 ریزیبرنامه ،زمینه این در تا است الزم و دارد فراوانی اهمیت دارند، قرار نابودی

  (.1218 همکاران، و )طرازکار گیرد صورت راهبردی

                                                           
1 Nikouei 
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در طول  ،باشدهای مهم کشور مطرح میکه به عنوان یکی از تاالب تاالب جازموریان

این تاالب با توجه به موقعیت  .آبی بوده استهای خشك و کمشاهد دوره ،حیات خود

نوسان سطح آب  ،همچنین افزایش و کاهش بارندگی وجغرافیایی خود، همواره با 

گیری و ضعف بوده است. با توجه به قراردستخوش شدت  ،های ورودی به آنرودخانه

تواند نقش گرم و خشك؛ می شرقی ایران، با وضعیت غالب این تاالب در بخش جنوب

موثری در شرایط مختلف محیط طبیعی و انسانی محیط پیرامون خود داشته باشد. 

های وسیعی از آن، این تاالب منشا بسیاری از گرد شدن قسمتپس از خشك  ،امروزه

قابل دید غیر یو گاهبودن ریز که با توجه به دانه باشدمی رشوو غبارهای موجود ک

. (1211)فوالدی و همکاران،  توانند بسیار خطرناك باشندیم ،بودن این گرد و غبار

تاالب جازموریان اثرات آب شدن کم است که مسائل مرتبط با خشك و شایان ذکر

مشاهده است. مشکالت مربوط به های مختلف قابلکه در مقیاس گذاردمنفی به جا می

 ،ن مهمتاالب جازموریان باید مورد بررسی و شناسایی واقع شوند. برای دستیابی به ای

 اخیر سال چند در جازموریان تاالبتداول استفاده نمود. روز و مهای بتوان از روشمی

 به توجه با .است بوده مواجه فراوانی طبیعی یا زاداکولوژیك انسان مشکالت با همواره

 گرفته قرار زمین کره خشكنیمه و خشك جغرافیایی محدوده در ایران کشور، اینکه

 تعداد ،ولی ؛نماید چندان دو کشور این در را هاتاالب اهمیت ،تواندمی امر این است،

 به است الزم رو،این از .است محدود آن جغرافیایی پهنه به نسبت کشور در هاتاالب

 مناسب هایسیاست و منابع بهینه مدیریت جازموریان، تاالب فواید از حفاظت منظور

 فرهنگی، وضعیت با سازگار و کارآمد راهکارهای تدوین .گردد اتخاذ زیستیمحیط

 توسط ،آن دقیق اجرای و منطقه حفاظتی و زیستی شرایط و منطقه اجتماعی و اقتصادی

 دستیابی و زیستمحیط و انسان بین تعارضات منفی آثار کاهش در مربوطه، هایسازمان

 .(1214 )فوالدی، باشدمی مؤثر بسیار مدیریتی اهداف به

تحقیقات در زمینه ارائه راهبردهای مدیریتی تاالب جازموریان به  ،با توجه به اینکه

مطالعات متعددی در مورد  ،شده است، اماای غیر از روش تحقیق حاضر انجام هروش
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در ایران و دیگر کشورها انجام گرفته است که به معرفی تعدادی از  های دیگرتاالب

 مدیریت منظور به ایمطالعه(، 3011) همکاران و 9آتکینز شود؛ترین آنها اکتفا میمهم

 تلفیق DPSIR رویکرد اجتماعی در منافع با را اکوسیستمی خدمات دریایی، هایمحیط

 ایجاد دریایی محیط های در تصمیمات پشتیبانی برای را چارچوبی ،روش این کردند. با

  .کردند

های ، به بررسی شاخص5جامعه مهندسین آمریکا در ،(3012) و همکاران سعادتی 

به منظور مدیریت پایدار  DPSIRنیروی محرکه، فشار، وضعیت، اثر و پاسخ در روش 

برای  DPSIRدر تاالب هامون پرداختند. آنها در تحقیق خود به منظور ایجاد ساختار 

ها تاالب هامون ابتدا منابع در دسترس را با هدف درك و شناسایی مشکالت تاالب

ای از نیروی محرکه، فشار، وضعیت، هر نمایه در دسته ،نمایه و بررسی کردند، سپس

شده را در یك مدل های مختلف تعیینپاسخ قرار دادند و بعد ارتباط بین مولفهاثرات و 

 تدوینبه  ،در مطالعه خود ،(1211و همکاران ) شکیبجهانیمفهومی ایجاد کردند. 

تاالب  در اکوسیستم پذیریآسیب ارزیابی نوین روش به کمك مدیریتی راهبردهای

 هایارزش بر تهدیدها اثرات ترینبیشنتایج پژوهش نشان داد چغاخور پرداخت. 

 ارتفاع افزایش و هستند حیات وحش اهگزیست و پرندگان رفتن بین از شامل اکولوژیکی

 تاالب حق به تأمین بر زیادی و نامطلوب اثر خشکسالی و تاالب روی بر شده ساخته سد

و همکاران  آذرجعفری تحقیق در آمده دست به نتایج .گذاردمی پایین دست در گندمان

های تفاده از روشخورموسی با اس و خوراالمیه شادگان، المللیبین تاالب ،(1211)

 در آب برداشت اقلیم، تغییرات و خشکسالی پدیده که داد معیاره نشانگیری چندتصمیم

 ، ترددلنج صنعتی، هایپساب نفتی، آلودگی سد، احداث ،(آبی توسعه )طرح باالدست

 و صنایع احدث کشاورزی، هایپساب ماهی، غیربومی گونه ورود قایق، و شناور

 در سازیجاده و اسکله ساخت و وجود روستایی، و شهری هایپساب کارخانجات،

                                                           
1Atkins 
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 با که باشندمی تاالب بر تأثیرگذار عوامل آمیزترینمخاطره، ترتیب به تاالب محدوده

 روند خورموسی ادامه و خوراالمییه شیادگان، تاالب ناخوشایند تحوالت سیر ،به توجه

 ناپذیریجبران خطر با را مطالعه مورد تاالب یکپارچگی و موجودیت تواندمی ،کنونی

 کند. مواجه

 جهان سراسر در ،ولی ؛دهندمی ارائه زیادی اکوسیستمی خدمات هاتاالب ،کهنظر به این

 و ثبت خوبی به این امر نیز نقاط برخی اند و درگرفته قرار زیادی فشارهای معرض در

است؛ نیاز به انجام تحقیقات الزم را به ویژه بر روی تاالب جازموریان  شده داده نشان

ها تحقیقات کمی بر روی آن انجام شده هایی است که نسبت به سایر تاالبکه از تاالب

 ارزیابی اطالعات، و داده کمبود علت به نقاط بعضی در ،حالی است که است؛ این در

 آوریجمع برای ساختاری و جامع روش یك به نیاز ،بنابراین است.نگرفته  صورت

 وجود زیستی تاالبارزیابی جامع محیط طریق از کاربران هدایت و تحلیل و اطالعات

برای  را مناطق اولویت و برجسته را اطالعات است که کمبود الزم عملی دارد. برنامه

 تنگناها و هاتوانمندی جامع ارزیابی ،حاضر پژوهش هدفکند.  شناسایی تربیش توجه

از مدل تصمیم گیری  استفاده با جازموریان تاالب بهینه مدیریت حفاظت و راستای در

 است. 9VIKOR چندمعیارة

 

  منطقه مورد مطالعه

ای است که در جنوب شرقی ایرران  دریاچه و ای آبریزجزموریان، حوضه جازموریان، یا

دقیقره   31درجره و   37 است. این حوضه در واقع شده کرمان درجنوب کوه شاهسواران

(. 1ثانیه جنوبی واقع شده است )شرکل   81دقیقه و 23درجه و  24ثانیه شمالی و  37 و 

ای به همین نام در مررز  ای آبریز و دریاچههامون جازموریان یا جَزْموریان حوضه تاالب

قررار دارد. دلیرل    ایرران در جنروب شررقی    کرمران و  سیسرتان و بلوچسرتان  هرای  استان

 ،پوشش گیاهی را در اصطالح محلی ،این است که« جازموریان»گذاری این منطقه به نام

                                                           
1 Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.kojaro.com/tag/تالاب/
https://www.kojaro.com/dir/sistan-and-baluchestan-16-p/
https://www.kojaro.com/dir/sistan-and-baluchestan-16-p/
https://www.kojaro.com/dir/کرمان--21-p/
https://www.kojaro.com/dir/کرمان--21-p/
https://www.kojaro.com/dir/iran-3-co/
https://www.kojaro.com/dir/iran-3-co/
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 100هرزار و   11هرامون جازموریران    .گوینرد نامند و فراوانی آن را موریران مری  جاز می

قسمتی از حوضه مسدود میرانی ایرران    ،بندیمربع مساحت دارد و از نظر تقسیم کیلومتر

کیلومترمربرع مسراحت دارد کره در     22100شود. نیمه غربری ایرن حوضره    محسوب می

کیلومتر مربع در استان  28000ا مساحت استان کرمان واقع شده است و نیمه شرقی آن ب

هرای جیرفرت، فاریراب و    دشت ،سیستان و بلوچستان قرار دارد. در محدوده این تاالب

های ایرانشهر، بمپور، سردگان، دلگان، سررتختی  رودبار جنوب در استان کرمان، و دشت

 شناسری، زمرین  هرای پژوهش پایه بر و اسپکه در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند.

 آب عمق حداکثر .است شده تشکیل شناسیزمین اخیر هایدوره در جازموریان هامون

 اقلیم وضعیت نظر از .است شده زده تخمین مترنیم حدود در پرآبی مواقع در نیزتاالب 

 شرایط این که بوده خشك و خشكنیمه عموما ارتفاعات اقلیم نوع ،دومارتن روش در

 منشرأ  ،کلری  طرور  بره  .رودمری  پیش خشكراف سمت به دما افرایش و ارتفاع کاهش با

 اطلرس  اقیانوس هوای جبهه یکی ،جازموریان هامون آبریز حوضه در جوی هایریزش

 از عبرور  از پرس  و شرده  کشرور  وارد غررب  شمال سمت از که بوده مدیترانه و شمالی

دهرد.  مری  قررار  پوشش تحت نیز را حوضه این از هاییقسمت ایران، مرکزی هایبخش

 جبهره  دیگری نمایند.می ایجاد را بهار اوایل و زمستانه هایبارندگی بیشتر هاریزش این

 وجرود  به را تابستانه رگبارهای و شده وارد کشور شرق از که است هند اقیانوس هوای

 100تا  200های شمال حوضه جازموریان بین میزان بارندگی سالیانه در بلندی .آوردمی

در قسمت گسترده و پست جنوبی میزان بارنردگی از حردود    ،ولی ؛متر متغیر استمیلی

 رودهرای  جازموریران،  هرامون  آبریرز  حوضره  در  .شودمتر در سال بیشتر نمیمیلی 100

 .دهندمی تشکیل را حوضه زهکشی اصلی سیستم بمپور، و هلیل

 

 هاها و روشداده

 کنترل برای و بوده اسنادی و ایکتابخانه حاضر، پژوهش در اطالعات گردآوریروش 

 از آن، وضعیت و تاالب از ذهنی هایدیدگاه به دستیابی همچنین، و اطالعات برخی
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 و DPSIR هایشاخص با سپس، و شد استفاده و پرسشنامه( )مصاحبه میدانی مطالعات

 انجام ها،شاخص بندیاولویت و شناسایی و هاداده تحلیل و تجزیه نهایتاٌ و ویکور مدل

 .گردید اتخاذ مدیریتی پیشنهادهای و هاحلراه و

 

 
و موقعیت آن در کشور و دو استان کرمان و سیستان و  حوضه آبخیز جازموریان -9 شکل

 بلوچستان

 

 تاالب آبریز حوضه وضعیت بررسی جهت به ،حاضر پژوهش در:DPSIR مدل 

 چارچوب به نظر با و استخراج DPSIR چارچوب اکولوژیکی هایشاخص جازموریان،

 و محرکه نیروی ها؛شاخص از کدام هر به مربوط استفاده مورد معیارهای DPSIR مدل

 ابزار کارگیریب با سپس .(3002و همکاران،  9پیرون) شد تعیین پاسخ و وضعیت فشار،

 کارشناسان و متخصصان توسط شده، تدوین لیکرت تاییپنج طیف با که پرسشنامه

 سازمان خبرگان و کارشناسان اختیار در که هاییپرسشنامه تعداد ؛.شد تکمیل مربوطه

بود )دلیل انتخاب  پرسشنامه 10 برابر ،گرفت قرار کرمان استان زیستمحیط حفاظت
                                                           
1 Pirrone 
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 یکننده نمونه آماری که از طریق پارامترهایهای تعییناستفاده از فرمول ،پرسشنامه 10

 و تحقیق مفهومی مدل اساس بر. تعیین شد(راف معیار و واریانس حچون ان

 باشدمی پاسخ و اثر وضعیت، محرکه،ی نیرو فشار، همچون DPSIR مدل هایشاخص

 دارای محرکهی نیرو مولفه، 8 دارای فشار شاخص که ،(3004و همکاران،  9اسواراستاد)

 مولفه 11 دارای پاسخ و مولفه 1 دارای اثر شاخص مولفه، 1 دارای وضعیت مولفه، 1

 کوچکتر هاییمولفه به متعارف، شاخص 21 از کدام هر ،سپس. (1 جدول) باشدمی

 و کارشناسان توسط هاشاخص از کدام هر به مربوط هایمولفه ابتدا و شد شکسته

 ،کهصورتی به. شد دهینمره پنج تا یك از شاناهمیت اساس بر و متخصصین

 از کدام هر ایرتبه میانگین ،سپس ؛شود 20 نهایتا شاخص هر هایمولفه جمعحاصل

 ایرتبه هایمیانگین اساس بر و گرددمی حاصل استفاده مورد معیارهای و هاشاخص

 1 تا اهمیت، ترینپایین برای 1 بین مقداری که هاآن اهمیت درجه ،معیار هر به مربوط

 منظور به .سازی شدوارد ویکور مدل در ؛شد استفاده ،اهمیت درجه باالترین برای

 گروهی ،VIKORجازموریان با استفاده از مدل  تاالب احیای راهکارهای بندیاولویت

 و مدیریتی کشاورزی، آبیاری، محیطی،زیست مسائل کارشناسان از متشکل خبره افراد از

 توسط شده تنظیم هایپرسشنامه، در نهایت و شدند انتخاب دانشگاه استان کرمان اساتید

 نظرات از استفاده نیز افراد این انتخاب علت .شد تکمیل خبره کارشناسان از نفر 10

 .بود گوناگون هایدیدگاه از ارزیابی بودن جامع و مختلف هایحوزه در کارشناسان

 دهیر چیپ یهرا ستمیدر س ارهیمسائل چند مع یسازنهیبه یبرا کوریو كیتکن: ویکورمدل 

 یبررا  ارهیر چنرد مع  یریگمیروش تصم كی کوریو (.1211)اختیاری،  شده است یمعرف

 یریر گ انردازه ی واحردها  ،کلمره  نامتناسرب  یارهرا یگسسته با مع یریگمیتصم كیحل 

 کوریو  (.1241 ،)امیری شده است جادیو تزنگ ا كیمختلف و متعارض توسط اپروکو

 5)چرو  است یحل سازشو راه ارهیچند مع یسازنهیبه یبه معنا یبرگرفته از نام صربستان

                                                           
1 Svarstad 
2 Xu 
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موجرود را برا    یهرا نهیشده از گز یبندمجموعه رتبه كیروش  نیا(. 3007همکاران،  و

برر اسراس    هرا نهیگز یبندرتبه ،کهی طور به .کندیم نییمتضاد تع یهاتوجه به شاخص

برر   ارهیر مع چنرد ی بندشاخص رتبه كی یجواب سازش نی. اردیگیهدف صورت م نیا

 یکر ینزد کوریو كیتکن ی. هدف اصلسازدیرا مطرح م آلدهیبه جواب ا یکیاساس نزد

حرل   یبرا کوریو كیتکن (.1114 ،9)اپرکویك هر شاخص است آلدهیا جواب به شتریب

زاده )اصرغری  باشرد قبرول مری  ناسرازگاری قابرل   حرل  یتوافق برا تیبا خصوص یمسائل

 هرا نره یمجموعه گز كبندی و انتخاب از ی(. تکنیك ویکور روی دسته1210 وهمکاران،

 کنرد، یم نییمتضاد تع یارهایمسئله با مع كی یرا برا یسازش یهاتمرکز داشته و جواب

 یاریر  یینهرا  میتصرم  كیر به  یابیدست یرا برا رندگانیگمیقادر است تصم ،کهیطور به

است که کلمه سرازش   آلدهیجواب به جواب ا نیکترینزدی جواب سازش نجایدهد. در ا

 همرواره  ،مدل نیدر ا(. 3008 ،5)اپروکویك وتزنگ گرددیتوافق متقابل اطالق م كی به

بره صرورت مسرتقل     اریمعچنرد براساس  ،هانهیگز نیمختلف وجود دارد که ا نهیگزچند

. تفراوت  گردنرد یبنردی مر  اساس ارزش، رتبه ها برنهیگز ،تیو در نها شوندیمی ابیارز

است که بررخالف   نیا ایشبکه ای یمراتبسلسله رییگمیهای تصممدل مدل با نیا یاصل

و هرر   ردیگیها صورت نمنهیو گز ارهایمع نیب یزوج ساتیمقا ،مدل نیها، در اآن مدل

 (.3008)اپروکویك وتزنگ:  شودیم دهیسنج اریمع كیبه طور مستقل توسط  نهیگز

  

 بحث اصلی

ارزیابی جامع محیط زیستی تاالب جازموریان با استفاده از چارچوب مفهومی  -

DPSIR: های مدل شاخصDPSIR محرکه، وضعیت، اثر وی همچون فشار، نیرو 

ای رتبه و میانگین DPDIRاجزای مدل  ذکر شده است. (1در جدول )باشد که پاسخ می

آمده  (3در جدول ) محرکه، فشار، وضعیت، اثر و پاسخ یهای مربوط به نیروشاخص

                                                           
1 Opricovic 
2 Opricovic and Tzeng 
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بخش وضعیت  ،به ترتیب DPSIRگانه مدل جدر بین اجزای پن ،گفتنی است که .است

و بخش اثر  14/8، بخش پاسخ با میانگین 38/8، بخش فشار با میانگین 31/8با میانگین 

های اول تا پنچم در رتبه 41/2محرکه با میانگین  یبخش نیرو ،و نهایتا 07/8با میانگین 

تبه در ر 30/8مولفه عدم مدیریت منسجم با امتیاز  ،محرکه یقرار دارند. از عوامل نیرو

آبریز با امتیاز  حوضه دستپایین و باالدست ارتباط در تخست، فشار مولفه اختالل

 و افزایش های خطرناكافزایش بیماریهای در رتبه تخست، اثر مولفه 80/8

در رتبه اول و دوم، پاسخ  22/8، 10/8با امیتازهای به ترتیب خطرناك  ریزگردهای

در رتبه نخست  70/8بزرگ با امیتاز  سدهای جای به کوچك بندهایآب مولفه احداث

 قرار گرفتند.

 RISPDچارچوب مفهومی های شاخص -9جدول 

 شاخص ابعاد اجزای مدل

 نیروی محرکه

 افزایش جمعیت اجتماعی

 تغییرات کاربری اراضی محیطیزیست

 افزایش سطح زیر کشت اکولوژیکی

 احداث سد اکولوژیکی

 هادام رویهچرای بی محیطیزیست

 حفر بیش از حد چاه محیطیزیست

 عدم مدیریت منسجم سیاسی-اجتماعی
 اقلیم محیطیزیست

 خشکسالی محیطیزیست

 فشار

 های سطحی و زیرزمینیآب برداری و کاهش میزانافزایش بهره محیطیزیست

 کوبیدگی و متراکم شدن خاك محیطیزیست

 دست حوضه آبریزباالدست و پاییناختالل در ارتباط  محیطیزیست

 های آب زیرزمینیهای ورودی به سفرهکاهش آب محیطیزیست

 کاهش حجم آب و خشك شدن تاالب محیطیزیست وضعیت

 اثر

 کاهش واز بین رفتن پوشش های گیاهی و جانوری اکولوژیکی
 افزایش خاك های شور و گسترش شوره زار محیطیزیست

 افزایش ریزگردهای خطرناك محیطیزیست

 بین رفتن منابع درآمدی بومیان کاهش و از اقتصادی
 شناختیزیبایی های اکولوژیك وازبین رفتن ارزش اکولوژیکی
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 تغییر در اقلیم محلی محیطیزیست
 مهاجرت بومیان منطقه به مناطق دیگر اجتماعی
 کاذبافزایش بزهکاری و روی آوردن به مشاغل  اجتماعی
 کاهش امید به زندگی اجتماعی
 های دولتبدبینی به سیاست افزایش نارضایتی و اجتماعی

 هاگسترش اثرات مخرب ریزگردها به دیگرمناطق و استان محیطیزیست
 های خطرناكافزایش بیماری اجتماعی

 پاسخ

 بندهای کوچك به جای سدهای بزرگاحداث آب محیطیزیست
 گذاری نهرهاسیمان کردن، روپوش و لوله محیطیزیست
 های نوین آبیاریگسترش استفاده از سیستم محیطیزیست

 کشت گیاهان مقرون به صرفه به لحاظ آب مجازی اکولوژیکی
 استفاده ازآب فاضالب تصفیه شده برای آبیاری محیطیزیست

 ای و زیرپالستیكگسترش کشت گلخانه اکولوژیکی
 بهای واقعی در بخش کشاورزیتعیین آب اقتصادی

 حفظ واحیای پوشش گیاهی بومی اکولوژیکی
 های حفرشدهدهی چاهسامان محیطیزیست

 ایجاد اشتغال در بخش خدمات و صنایع دستی اقتصادی
 مشارکت مردمی در مدیریت حوضه آبریز اجتماعی

 

در حوضه آبریز ها ، وضعیت، اثر و پاسخفشار ،ای نیروی محرکهمیانگین رتبه -5 جدول

 تاالب جازموریان

 میانگین

ایرتبه  
 هافراوانی رتبه

 هامتغیر
اجزای 

 میانگین مدل

ایرتبه  

خیلی 

 (2) زیاد

 زیاد

(1) 

 متوسط

(9) 

 کم

(5) 

خیلی 

 (9) کم

12/8  افزایش جمعیت - - 7 13 11 
 

 

 

 

نیروی 

72/2  اراضیتغییرات کاربری  - 8 4 10 4 

10/8  کشتافزایش سطح زیر - 1 2 18 10 

01/8  احداث سد - 1 1 12 10 

02/2  هارویه دامچرای بی 2 1 1 1 8 

42/2  حفر بیش از حد چاه 1 3 7 11 1 
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30/8  محرکه عدم مدیریت منسجم - 3 7 18 1 

70/2  اقلیم 3 1 1 10 4 

31/8  خشکسالی - 3 8 4 11 

11/9  (9های  شاخص )همیانگین مجموع رتب 
 

22/8  11 1 8 1 - 

برداری و کاهش افزایش بهره

های سطحی و آب میزان

 زیرزمینی

 

 

 فشار

02/8  کوبیدگی و متراکم شدن خاك - 3 4 7 12 

80/8  17 4 2 - - 
اختالل در ارتباط باالدست و 

 دست حوضه آبریزپایین

32/8  12 4 1 1 - 
های ورودی به کاهش آب

 زیرزمینیهای آب سفره

51/1  (5میانگین مجموع رتبه های شاخص ) 
 

31/8 کاهش حجم آب و خشك  - 2 8 2 14 

 شدن تاالب

 

51/1 وضعیت  (9) شاخص رتبةهای مجموع میانگین 

31/8 17 7 2 2 - 
-از بین رفتن پوشش کاهش و

 های گیاهی و جانوری

 

 

 

اثرات 

 اولیه

21/2 10 7 1 8 2 
های شور و افزایش خاك

 زارگسترش شوره

 افزایش ریزگردهای خطرناك - - 2 4 11 22/8

12/2 12 2 2 2 3 
بین رفتن منابع  کاهش و از

 درآمدی بومیان

72/2 1 1 7 2 - 
های بین رفتن ارزش از

 شناختیاکولوژیك وزیبایی

 تغییر در اقلیم محلی - 2 1 1 12 10/2

 خطرناكهای افزایش بیماری - - 1 10 11 10/8

81/8 14 1 3 1 - 
مهاجرت بومیان منطقه به 

 مناطق دیگر

12/8 18 7 4 1 - 
افزایش بزهکاری و روی 

 آوردن به مشاغل کاذب
اثرات 
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 ثانویه کاهش امید به زندگی 1 1 1 1 12 11/2

 
12/2 13 2 7 3 8 

بدبینی به  افزایش نارضایتی و

 های دولتسیاست

31/8 11 4 8 3 - 

اثرات مخرب گسترش 

مناطق و  ریزگردها به دیگر

 هااستان

  (1میانگین مجموع رتبه های شاخص ) 30/1

70/8 31 1 - - - 
بندهای کوچك احداث آب

 به جای سدهای بزرگ

 

 

 

 پاسخ

10/2 13 4 2 2 - 
-سیمان کردن، روپوش و لوله

 گذاری نهرها

32/8 14 7 2 - - 
-گسترش استفاده از سیستم

 آبیاریهای نوین 

10/8 12 1 1 2 - 
کشت گیاهان مقرون به صرفه 

 به لحاظ آب مجازی

10/2 12 7 1 8 - 
آب فاضالب  استفاده از

 تصفیه شده برای آبیاری

71/2 13 7 2 8 3 
ای و گسترش کشت گلخانه

 زیرپالستیك

32/8 11 1 7 1 - 
بهای واقعی در تعیین آب

 بخش کشاورزی

31/8 17 2 7 1 - 
احیای پوشش گیاهی  حفظ و

 بومی

 های حفرشدهدهی چاهسامان - 3 3 7 11 82/8

12/2 11 1 7 2 - 
ایجاد اشتغال در بخش 

 خدمات و صنایع دستی

21/8 30 7 2 - - 
مشارکت مردمی در مدیریت 

 حوضه آبریز

  (2های شاخص )همیانگین مجموع رتب 91/1

 



 

 

 

 959               ...                  استفاده با جازموریان تاالب احیای و حفاظت مدیریتی راهبردهای تدوین

 

به ترتیب ماتریس تصمیم، ماتریس بی مقیاس،   7تا  2در جداول : VIKORهای مدل یافته -

 ها آمده است. نرمال و رتبه بندی شاخص

 

های دخیل درخشک شدن حوضه آبریز معیارها وگزینه Vikorماتریس تصمیم   -9 جدول

 تاالب جازموریان

س
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یرا
تغی

ت 
کش

ر 
 زی

طح
 س

ش
زای

اف
 

سد
ث 

دا
اح

 

بی
ی 

چرا
دام

ه 
روی

ها
چاه 

د 
 ح

 از
ش

ر بی
حف

م  
سج

 من
ت

یری
مد

دم 
ع

 

یم
اقل

لی 
سا

شک
خ

 

ره
 به

ش
زای

اف
ب

  آ
ان

یز
ش م

اه
و ک

ی 
دار

بر
و 

ی 
طح

 س
ی

ها

نی
زمی

زیر
 

ك
خا

ن 
شد

م 
راک

 مت
 و

گی
ید

کوب
 

ین
پای

و 
ت 

دس
اال

ط ب
تبا

 ار
در

ل 
تال

اخ
ریز

 آب
ضه

حو
ت 

دس
 

ین
پای

و 
ت 

دس
اال

ط ب
تبا

 ار
در

ل 
تال
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ت 
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 4 1 2 7 1 4 4 1 8 1 4 4 2 جای سدهای بزرگبندهای کوچك به احداث آب

 7 2 1 7 7 4 4 7 1 1 4 8 3 گذاری نهرهاسیمان کردن، روپوش و لوله

 4 3 1 7 1 4 2 1 2 7 4 1 8 های نوین آبیاریگسترش استفاده از سیستم

 7 1 3 1 4 7 2 4 2 7 7 2 8 کشت گیاهان مقرون به صرفه به لحاظ آب مجازی

 7 2 3 4 7 1 1 4 3 1 2 1 7 فاضالب تصفیه شده برای آبیاریاستفاده ازآب 

 2 2 3 1 8 8 2 2 1 1 1 1 7 ای و زیرپالستیكتوسعه و گسترش کشت گلخانه

 7 8 1 4 4 7 4 1 3 1 1 4 2 بهای واقعی در بخش کشاورزیتعیین آب

 7 1 4 1 7 7 1 2 1 3 2 1 2 احیای پوشش گیاهی بومی حفظ و

 7 1 1 1 4 7 7 1 3 4 1 2 4 های حفرشدهدهی چاه سامان

 3 2 2 8 2 8 1 2 7 8 2 1 1 ایجاد اشتغال در بخش خدمات و صنایع دستی

 2 8 1 7 1 2 7 4 1 4 7 1 7 مشارکت مردمی در مدیریت حوضه آبریز

011/0 وزن معیار  072/0  022/0  01/0  318/0  038/0  028/0  03/0  0/03  017/0  31/0  010/0  080/0  
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خشک شدن  های دخیل درگزینه معیارها و Vikor بی مقیاس مدلماتریس  -1 جدول

  حوضه آبریز تاالب جازموریان

 ماتریس بی مقیاس
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احداث آب بندهای کوچك 

 به جای سدهای بزرگ
370/0 210/0 222/0 821/0 372/0 211/0 227/0 218/0 278/0 202/0 388/0 213/0 211/0 

سیمان کردن، روپوش و 

 لوله گذاری نهرها
104/0 112/0 222/0 087/0 014/0 347/0 227/0 218/0 311/0 208/0 041/0 348/0 230/0 

گسترش استفاده از سیستم 

 های نوین آبیاری
311/0 313/0 222/0 222/0 302/0 381/0 332/0 218/0 278/0 208/0 041/0 112/0 2117/0 

کشت گیاهان مقرون به 

 صرفه به لحاظ آب مجازی
311/0 388/0 311/0 222/0 302/0 234/0 122/0 211/0 223/0 310/0 112/0 281/0 230/0 

استفاده ازآب فاضالب 

 تصفیه شده برای آبیاری
274/0 314/0 132/0 347/0 121/0 234/0 317/0 371/0 311/0 287/0 112/0 348/0 230/0 

توسعه و گسترش کشت 

 گلخانه ای و زیرپالستیك
274/0 314/0 272/0 347/0 014/0 302/0 332/0 143/0 111/0 310/0 112/0 170/0 331/0 

تعیین آب بهای واقعی در 

 بخش کشاورزی
113/0 210/0 272/0 347/0 121/0 211/0 227/0 211/0 223/0 287/0 041/0 337/0 230/0 

حفظ واحیای پوشش گیاهی 

 بومی
370/0 821/0 132/0 012/0 112/0 302/0 801/0 211/0 311/0 310/0 122/0 281/0 230/0 

سامان دهی چاه های 

 حفرشده
823/0 388/0 272/0 242/0 121/0 211/0 213/0 211/0 223/0 211/0 041/0 281/0 230/0 

ایجاد اشتغال در بخش 

 خدمات و صنایع دستی
238/0 084/0 304/0 111/0 874/0 302/0 317/0 143/0 304/0 172/0 804/0 348/0 0117/0 

مشارکت مردمی در مدیریت 

 حوضه آبریز
274/0 313/0 313/0 242/0 810/0 234/0 213/0 334/0 381/0 208/0 841/0 337/0 331/0 
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 VIKOR دهی شده مدل ماتریس نرمال وزن -2جدول

 ماتریس وزین
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بندهای کوچك احداث آب

 به جای سدهای بزرگ
011/0 031/0 014/0 088/0 024/0 001/0 013/0 001/0 004/0 002/0 018/0 021/0 012/0 

سیمان کردن، روپوش و 

 گذاری نهرهالوله
001/0 018/0 014/0 008/0 008/0 007/0 013/0 001/0 004/0 008/0 031/0 017/0 0121/0 

-سیستمگسترش استفاده از 

 های نوین آبیاری
018/0 033/0 014/0 022/0 082/0 001/0 007/0 008/0 004/0 008/0 031/0 001/0 012/0 

کشت گیاهان مقرون به 

 صرفه به لحاظ آب مجازی
012/0 014/0 012/0 028/0 082/0 004/0 008/0 004/0 007/0 008/0 082/0 030/0 0121/0 

آب فاضالب  استفاده از

 برای آبیاریتصفیه شده 
032/0 033/0 001/0 032/0 031/0 004/0 001/0 007/0 004/0 001/0 082/0 017/0 0121/0 

توسعه و گسترش کشت 

 ای و زیرپالستیكگلخانه
038/0 033/0 030/0 031/0 018/0 002/0 007/0 008/0 001/0 008/0 082/0 010/0 0018/0 

بهای واقعی در تعیین آب

 بخش کشاورزی
01/0 031/0 030/0 031/0 031/0 001/0 013/0 004/0 004/0 001/0 031/0 012/0 012/0 

احیای پوشش  حفظ و

 گیاهی بومی
011/0 022/0 001/0 001/0 121/0 002/0 012/0 004/0 001/0 001/0 172/0 030/0 012/0 

سامان دهی چاه های 

 حفرشده
031/0 014/0 030/0 021/0 031/0 001/0 010/0 004/0 007/0 001/0 031/0 030/0 012/0 

ایجاد اشتغال در بخش 

 خدمات و صنایع دستی
031/0 002/0 011/0 017/0 103/0 002/0 001/0 008/0 008/0 002/0 104/0 017/0 002/0 

مشارکت مردمی در مدیریت 

 حوضه آبریز
032/0 033/0 012/0 021/0 047/0 004/0 010/0 002/0 002/0 002/0 131/0 012/0 001/0 
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 VIKOR آل مثبت و منفی در مدل حل ایدهتعیین راه -1 جدول

حل راه

 بهینه
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+ 031/0 022/0 030/0 088/0 121/0 001/0 012/0 001/0 004/0 001/0 172/0 021/0 012/0 

- 001/0 002/0 001/0 008/0 018/0 002/0 008/0 008/0 002/0 002/0 031/0 001/0 002/0 

 

 باالترین ارزش کمترین ،که ایگونه به ؛گرفته صورتQ   ارزش اساس بر بندیرتبه

 بر ،دهدمی نشان (7طور که جدول )همان .است داده اختصاص خود به را اولویت

در بهترین وضعیت و  1بومی با رتبه  گیاهی پوشش و احیای حفظ Q  مقدار اساس

 با ،حالنهرها در وضعیت نامطلوبی مواجه است.  گذاریلوله و روپوش کردن، سیمان

 :گردید آزمون زیر صورت به شروط آمده بدست نتایج به توجه
DQ--) >(1)Q (A -) (2)Q (A 

 تعداد iو   DQ=1/(i-1)هستند دوم و اول هایگزینه ترتیب به A(2)  و A(1) که در آن

و برای  111/0( برابر با دوم گزینه) آلترناتیو Qمقدار ،اینکه به توجه با .است آلترناتیوها

 DQبوده که از  111/0باشد، تفاضل این دو برابر آلترناتیو گزینه اول برابر صفر می

  ( بیشتر است بنابراین، شرط اول برقرار است.1/0)

 داشته را رتبه بهتریننیز  Rیا  S نظر از همچنین باید اول گزینه که است اینشرط دوم: 

 از دارد و Q شاخص نظر از را رتبه بهترین ،بومی گیاهی پوشش و احیای . حفظباشد

 و شودمی تأیید نیز دوم شرط ،بنابراین .ستا دارا را رتبه بهترین Rو S  هایشاخص نظر

  .دهدمی اختصاص خود به را اول رتبه بومی، گیاهی پوشش و احیای حفظ

ها که به عنوان گزینه مطرح بندی برای پاسخرتبه VIKORهای با انجام مراحل مدل

باشد؛ با این تفاوت که، می 1و  0بین  VIKORهستند؛ انجام شده است. مقدار مدل 

 (.2تر باشد، دارای بیشترین رتبه است )شکل هر چه قدر به صفر نزدیك



 

 

 

 952               ...                  استفاده با جازموریان تاالب احیای و حفاظت مدیریتی راهبردهای تدوین

 

 VIKOR ها در مدل بندی گزینهتعیین مقدار سودمندی و تاسف و رتبه -0جدول 

 اولویت بندی Qi (Rتاسف) (Sسودمندی) سودمندی و تاسف

 1 201/0 1411/0 242/0 استفاده ازآب فاضالب تصفیه شده برای آبیاری

 1 0 3184/0 7722/0 حفظ واحیای پوشش گیاهی بومی

 2 302/0 3184/0 1248/0 های حفرشدهدهی چاهسامان

 1 327/0 337/0 1021/0 کشت گیاهان مقرون به صرفه به لحاظ آب مجازی

 2 171/0 337/0 1224/0 بندهای کوچك به جای سدهای بزرگاحداث آب

 3 111/0 337/0 1171/0 مشارکت مردمی در مدیریت حوضه آبریز

 8 111/0 3184/0 1311/0 ایجاد اشتغال در بخش خدمات و صنایع دستی

 11 1 3242/0 3242/0 گذاری نهرهاسیمان کردن، روپوش و لوله

 7 213/0 3184/0 2241/0 های نوین آبیاریگسترش استفاده از سیستم

 4 844/0 1122/0 2831/0 بهای واقعی در بخش کشاورزیتعیین آب

 10 783/0 0403/0 287/0 ای و زیرپالستیكتوسعه و گسترش کشت گلخانه

 

 

 
 Vikorتکنیک  ها( با استفاده ازها )پاسخبندی گزینهاولویت -9شکل 
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توانرد  می ،حاضر های بیان شده در پژوهشباشد که راهکارها و پاسخالزم به توضیح می

. ددگر تیومتفا مردیریتی  یهارکازوسا دیجاا به منجر ب جازموریران تاال یطاشر بامطابق 

 نقش که ستا مرردیریتی سطح باالترین بیرران شررده؛  مرردیریتی یهارساختا سطح لیناو

ب مورد مطالعره کره جازموریران    تاال به طمربو نکال یهایتصمیمگیر و صلیدی اهبررا

 و ب جازموریرررانتاال فیاییاجغر موقعیت به توجه با ،بطهرا ینا در. ستدارا را اسرررت؛

ری )قرررار گرررفتن در دو کشو تتقسیما هیژو به مربوطه جتماعیا دی،قتصاا یهایژگیو

. ستا هیددگر ئهارا سطح ینا در مختلفی یاهرساختا سه شهرسرتان(،  ،استان و همچنین

 و ستا كمشتر ،نستاا دو بین ،طررور کرره بیرران شرردهمرران ،ترراالب مررورد نظررر ردمو در

 ،دد. لرررذاگر منجاا نستاا از باالتر مانیزسا سطح در باید مدیریتی نکال یهایتصمیمگیر

اسرتان،   با وجود اشتراك تراالب برین دو   ،گیری از بحث فوق بدین شرح است کهنتیجه

 باشد.  مرکزی می از دولتنیاز به اعمال مدیریت 

 حوضه تاالب جازموریان یعنی ام و بررسیقدا ردمومکان  در که مدیریتی الیه میندو

 شناسیرکا و فنیی هاسیربر نقش ،قعوا در که ستا ستانیا فنی کمیتهدارد؛  دجوو

 شوند ییاجرا و تصویب مدیریتی کمیته در بایدکه  برنامههایی نشد عملیاتی ایبر زمال

 نیز بخشیافر ماهیتدارای  تخصصیو فنی نقش بر وهعال کمیته ینا. ه داردعهد به را

 الیه سومین .هدد پوشش را هابتاال مدیریت مرتبط با مباحث کلیه ندابتو که میباشد

 بتاال ردمو در سطح ینا. ستا هیددگر پیشبینی محلی مدیریت سطح در مدیریت

 نقش که ستاییرو و محلی معاجو با بتاال دو ینا مستقیم طتباار لیلد به جازموریان

 و ییاجرا یجنبهها کلیه ،بخش ینا در. ستا دهنمو تقویت بیشتر ،نددار یموثر

 ،الیه ینا در. دمیگیر ارقر اجرا و یپیگیر و هماهنگی ردمو ،هابتاال مدیریتی تجزئیا

 و لتیدو ننفعایذ کلیه و ستا نگرپر ربسیا دنهادممر یهانمازسا و مع محلیاجو نقش

 حضور دارند.  ،ط هستندتباار در بتاال مدیریت با محلی سطح در که لتیدوغیر

 حدوا نسخه یك مدیریت برنامه ،هددمی ننشا پژوهش حاضر یامحتو که گونهنهما

 یهاوتتفا گرفتن نظر در ونبد را بتاال یك در همدآ بدست تتجربیا انبتو که دهنبو
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و  آن بیآ منابع و فیزیکی، یستیز ،جتماعیا -دیقتصاا ،طبیعی تمشخصا در دموجو

تاالبی  هایاکوسیستم ایبر ب،تاال رویپیش تمشکال و هاچالش ،هارضتعا همچنین

 ضمن ،همدآ بدست تتجربیالعه مطا با انمیتو تنها ،الذ. داد تعمیم رکشو در یگرد

به  نسبت ،ستا فعالیتها منجاا پایه که دییکررو عنو ،فتهر ربکا روش از داریلگوبرا

 و دنمو امقدا قفو تمشخصا سساا بر نیزها بتاال سایر در مدیریتی یبرنامهها ینوتد

ی بخشبند و رساختا ،که ستا بدیهی ،لبتها. ساخت محقق آن را ایجرا مینهز ،مهادا در

 یحدوا بچورچا از ه،شد ئهارا یلگوهاا با متناسب نندامیتو مدیریتی یبرنامهها

 بتاال تخصوصیا به بستگی مدیریتی یبرنامهها ایمحتو مسلماً ،لیو ؛کنند ویپیر

 همدآ بدست تتجربیا .دارد آن جتماعیا دیقتصاا و شناختیمبو یهایژگیو ونظر  ردمو

 جامعمدیریت د یکررو از بکارگیری با جازموریان مدیریت ییزربرنامه لخال در

 بتاال نفعانران و ذیکارنداستد کلیه کترمشا جلب ورتضر از حاکی محیطییستز

 در ،که رطوهمان ،قعوا در. دبو هداخو آن ایجرا و مدیریت برنامه ینوتد یندآفر در

 کترمشا زیظرفیتسا است، هشد مشخص نیز زیستیجامع محیط مدیریت لصوا

 ییاچر از کامل گاهیآ و مختلف یبخشها مالکیت حس دیجاا باعث مختلف نینفعاذ

 گونه تحقیقاتینا توسعه ،الذ و ستا جازموریاندر حوضه تاالب  ارپاید جامعمدیریت 

 با مدیریتی یبرنامهها ینا ایجرا و ینوتد نتایج. ددمیگر دپیشنها هابتاال سایر در

 نینفعاذ یلویتهااو و اتنظر نظر گرفتندر زیستی وجامع محیط مدیریت دیکررو

 ینا ایجرا ستا ممکن چند هر که هددمی ننشا محلی معاجو هیژو به و مختلف

 یربطذ مختلف یبخشها ریهمکا ،لحا هر به ،لیو ؛باشد جهامو مشکالتی با برنامهها

 تجربه ینا. ستا یافته یشافزا توجهیقابل حد تا )جازموریان( بین تاالا مدیریت در

ب مورد تاال ایبر اجرا ستدر د و هشد ینوتد مدیریتی یبرنامهها که هددمی ننشا

 نظر در و شناسایی دییاز حد تا آن را از ناشی تمشکال و بخشیافر یجنبهها ،مطالعه

 که حفاظتی مناطق یا ب وتاال مدیریتی یبرنامهها که ستلی احا در ینا و ستا گرفته

 در ترشبی ،نشد عملیاتی رتصو در یا و نداهنشد عملیاتی یا ینوتد دیکررو ینا با
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 حفاظت نمازسا راتختیاا و تمااقدا بچورچا در و منطقه خلیدا مسائل هبرگیرند

 . نداهباقی ماند یستزمحیط

-جامع محیطمدیریت  دیکررو با مدیریتی ییزربرنامهرابطه با  در که ئلیمسا یگرد از

 بتاال دیقتصاا منافع از لمعقو داریبرهبهر ایبر ییزربرنامه ،ستا تاکید ردمو زیستی

 یهاارزش ترینشبی دارای هایاکوسیستم وجز هابتاال ارههمو ،علمی منابع در. ستا

 ینا از لمعقو داریبرهبهر ایبر که مانیز تا مزیت ینا ،لیو ؛میشوند دهبرشمر دیقتصاا

 گرا. اردند منطقه مدیریت دبهبو در یتاثیر ،ستا نپذیرفته رتصو ییزربرنامه منافع

 تحملقابل یظرفیتها حد در و شناسایی مناسب رطو به هابتاال دیقتصاا منافع

 صلا مطابقدی قتصاا منافع ینا گرا و گیرند ارقر نهامنددخر داریبرهبهر ردمو محیط

 با دد،گرزبا منطقه محلی معاجو به و هشد زیسا خلیدا محیطیزیست مدیریت رمچها

 ربطو حفاظتی یکتهارمشا بومی دممر و منطقه از حفاظت بین كمشتر منافع دیجاا

. شد هداخو مرتفع تاالبی مناطق مدیریت مسائل از ریبسیا و یافته یشافزا رکادخو

 باید محیطیجامع زیست مدیریت به تاالبی مناطق مدیریت سنتی از رگذ در ،ینابنابر

 منافع زیساخلیء داجز هبویژ و محیطیزیست مدیریت رمچها صلا به ایهیژو توجه

 یچالشها ترینممه پایان، در. دشو ایهیژوتوجه  تاالبی یهانگازسا مبو از حاصل

 یفعالیتهازی همسوسا انمیتو آن را ایجرا و مدیریتی ییزربرنامه یندآفر در روپیش

 متعهد و مشخص مالی یهارکازوسا پیشبینی برنامه ایجرا مالی منابع تامین ،بخشی

 و مدیریتی ییزربرنامه یندآفر دنبو برنماز ص،خصو ینا در مختلف یهادنها ساختن

 یهاوردستاد ترینممه ،یگرد یسو از. دبرشمر ،محلی معاجو کترمشا جلب

 حوضه در مدیریتی یهافعالیت ایجرا نشد مندبرنامه شامل طریق بدینی یزربرنامه

 و حفاظت در نینفعاذ/ رانکارندا ستد کلیه ساختن گیردر ب مورد بررسی،تاال

 و تاالب جازموریان ارپاید مدیریت تحقق نطمیناا ضریب یشافزا ،همچنین و مدیریت

 .   باشدمی بخشیبین یهاریهمکا تقویت
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 گیرینتیجه

ای وابسته به مالحظهتا حد قابل ،های طبیعیها برخالف سایر اکوسیستمت تاالبمدیری

 ایباشد. هرگونه فعالیت توسعههای باالدست میضعیت فعالیتز و وشرایط حوضه آبری

توجهی ها، پیامدهای قابلهای آبریز منتهی به تاالببرداری از منابع در حوضهو بهره

ها باید با رویکردهای فراگیر و در های مدیریتی تاالبتدوین برنامه ،دارد. به همین دلیل

های مختلف منطقه مطالعاتی برای شناخت زمینه ،در این تحقیق ای باشد.مقیاس حوضه

تغییرات از جمله: کشاورزی، منابع آب، جوامع مسکونی، تغییرات کاربری اراضی و 

های مکانی مورد منطقه و داده ای درکتابخانهاطالعات آوری ابتدا با جمع، میزان بارش

های ای شاخصبررسی میدانی و مشاهده ،حوضه مورد مطالعه شروع شده و سپس

و  DPSIRهای به سراغ شاخص ،گانه موثر در مدیریت تاالب بررسی شد و سپسپنج

ها و شناسایی و تجزیه و تحلیل داده جهت ویکور گیری چندمعیارهمدل تصمیم روش

  .استفاده شدهای انجام شده بندی شاخصلویتوا

، بخش 31/8به ترتیب بخش وضعیت با میانگین ، DPSIRگانه مدل در بین اجزای پنچ

و  07/8و بخش اثر با میانگین  14/8، بخش پاسخ با میانگین 38/8فشار با میانگین 

های اول تا پنچم قرار دارند. از در رتبه 41/2حرکه با میانگین م یبخش نیرو ،نهایتا

در رتبه تخست، فشار  30/8مدیریت منسجم با امتیاز مولفه عدم ،محرکه یعوامل نیرو

در رتبه  80/8آبریز با امتیاز  حوضه دستپایین و باالدست ارتباط در مولفه اختالل

خطرناك با  ریزگردهای و افزایش خطرناكهای افزایش بیماریهای تخست، اثر مولفه

 بندهایآب ، پاسخ مولفه احداثدر رتبه اول و دوم 22/8، 10/8یب امیتازهای به ترت

 در رتبه نخست قرار گرفتند. 70/8بزرگ با امیتاز  سدهای جای به کوچك

 نتایج .شدند بندیرتبه VIKOR روش از استفاده با شده استخراج راهکارهای ،در ادامه

مراتبی راهکارهای مدیریتی به جهت سنجش و تحلیل سلسله ل،مداین  از حاصل

با وزن بومی  گیاهی پوشش احیای و حفظنشانگر این موضوع است که، به ترتیب 

 در مردمی مشارکتمراتبی، و سپس صفر، باالترین اولویت و در صدر تحلیل سلسله
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 سدهای جای به کوچك بندهایآب احداث، 111/0با وزن آبریز  حوضه مدیریت

، 111/0با وزن  دستی صنایع و خدمات بخش در اشتغال ایجاد، 171/0با وزن بزرگ 

 آب لحاظ به صرفه به مقرون گیاهان کشت، 213/0با وزن حفرشده هایچاه دهیسامان

، 327/0با وزن آبیاری  نوین هایسیستم از استفاده گسترش، 302/0با وزن  مجازی

 فاضالب آب از استفاده، 844/0با وزن کشاورزی  بخش در واقعی بهایآب تعیین

 و ایگلخانه کشت گسترش و توسعه، 201/0با وزن آبیاری  برای شده تصفیه

 گذاریلوله و روپوش کردن، سیمانراهکار  ،نهایت و در 783/0با وزن زیرپالستیك 

 گرفت.ترین میزان اولویت قراردر پایین 1با اختصاص وزن نهرها 

بومی با رویکرد حفاظتی به همراه دخیل کردن جوامع بومی اعمال مدیریت زیست 

 ن بهترین شیوه مدیریتی مطرح گردد.تواند به عنوامنطقه در فرآیندهای مدیریتی می

 در مردمی مشارکتجلب  تقویت ،بنابر نتایج مطالعه خود ،(1241همکاران ) و جعفری

 هبرد است. اکه در راستای هدف این ر کردند پیشنهادرا تاالب  حفظ

  

 اریزسپاسگ

( تدوین راهبردهای مدیریتی تاالب جازموریان پایان نامه حاصل )بخشی از ،این مقاله

در  ELECTERE, WASPAS ,VIKORهای مدل با تاکید بر منابع آبی با استفاده از

 .اجرا شده است هرمزگانبا حمایت دانشگاه  1214در سال  کارشناسی ارشدمقطع 

های میدانی منطقه کرمان که در بازدیداستان زیست بدینوسیله از سازمان حفاظت محیط

 گردد.تشکر و قدردانی می ،ها یاری نمودندآوری دادهوجمع
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Introduction: The special and critical ecological conditions of Jazmourian 

lagoon are considered as serious environmental challenges across the region. 

So, taking practical measures in this case is inevitable. To that end and in 

order to achieve sustainability in water resources and all the other 

environmental factors there, adopting sustainable and adaptive policies 

should be the center of any action plan.  

Jazmourian, with its specific structure and an area of 3300 square kilometers, 

is one of the seasonal lagoons located among Sistan and Baluchestan and 

Kerman provinces. 

Due to climatic changes and the construction of several dams to feed 

upstream rivers including Jiroft dam in Kerman Province and Karvandar 

dam in Sistan and Baluchestan Province, the lagoon has faced serious 

environmental challenges. According to the surveys, this area is considered 

as one of the dust centers in the southwest of Iran, and it will completely dry 

up in case of any continuation in drought conditions and lack of treatment 

measures. Lack of purposeful and capable management strategies is known 

as one of the destruction causes where the measures envisaged for the 

operation or even protection of wetlands do not lead to desired results in 

many cases. In addition, management of a lagoon, unlike other natural 

ecosystems, is significantly dependent on the upstream activities. Any 

development activities or resource utilization across the upstream 

catchments leading to a lagoon has significant consequences. Therefore, the 
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development of action plans concerning lagoon management should be 

based on comprehensive approaches on a basin scale. 

While lagoons provide many ecosystem services, they have been subjected 

to high pressures across the world; it has been well documented and 

demonstrated in some cases. Therefore, it is necessary to do research on 

those areas, especially on Jazmourian, which has received less attention than 

other lagoons. However, in some places, due to lack of data, evaluation has 

not been done. A structural and comprehensive method is, thus, needed to 

collect and analyze the data and guide users through a comprehensive 

environmental assessment of the place. An action plan is also needed to 

highlight the lack of data and identify susceptible areas for prioritization. 

The aim of the present study is to comprehensively evaluate the capabilities 

and bottlenecks for the protection and optimal management of Jazmourian 

lagoon using the VIKOR multi-criteria decision model. 

Methodology: Library and document studies were conducted as the method 

of data collection in the present study and an attempt was made to control 

some data and to achieve some mental realization of the lagoon and its 

conditions. Field surveys and interviews were performed with some 

experienced managers and experts in lagoon management using a 

questionnaire. Then, through field study and observations, five effective 

managerial indicators were identified. Afterward, by using DPSIR indicators 

and the Vickor model, the data analysis and identification and prioritization 

of the indicators were performed, and management solutions and suggestions 

were adopted.  

Results and Discussion: The indicators of the DPSIR model are pressure, 

driving force, position, effect and response. The pressure index, the driving 

force, position, effect index and response in the model are benefited by 4, 9, 

1, 5 and 12 components respectively (Table 1). The components of the 

DPDIR model and the average rankings of the indicators related to driving 

force, pressure, status, effect and response are listed in Table 2. Among the 

model components, the situation, pressure, response, effect and driving force 

sections with an average of 4.26, 4.24, 4.18, 4.07 and 3.89 are ranked from 

first to fifth respectively. 

The driving force of the component is the lack of coherent management with 

a score of 4.20 in the first place, the pressure of the disruption component of 

the upstream and downstream watershed with a score of 4.40 in the first 

place, the effect of the components of increasing dangerous diseases and 

increasing fine dust with scores of 4.60, 4.53 in the first and second ranks, 

the response of the component of construction of small dams instead of large 

ones with a score of 4.70 were in the first rank.  

Then, the extracted solutions were ranked using the VIKOR method. The 

result of VIKOR concerning the evaluation and hierarchy analysis of the 
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management strategies revealed that maintaining and restoring native 

vegetation with zero weight reached the highest priority and was laid in the 

top of the hierarchical analysis. Then, public participation in watershed 

management with a weight of 0.119, construction of small dams instead of 

large ones with a weight of 0.179, job opportunity creation in the service and 

handicrafts sector with a weight of 0.196, arranging drilled wells with a 

weight of 0.312, cultivation of cost-effective plants in terms of virtual water 

with a weight of 0.205, expansion of the use of modern irrigation systems 

with a weight of 0.237, determination of real water prices in the agricultural 

sector with a weight of 0.488, the use of treated wastewater for irrigation 

with a weight of 0.509, development and expansion of greenhouse and sub-

plastic cultivation with a weight of 0.742 and, finally, the solution of 

cementing, covering and piping of streams with a weight of 1 were 

sequentially the second priority. 

Conclusion: Applying ecological management (conservation approach) 

along with engaging the indigenous communities of the region in 

management processes have been presented as the best management method. 

Keywords: Strategic environmental assessment, Prioritization, DPSIR. 

 


