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تجزیه و تحلیل ریسک های محیط زیستی منطقه حفاظت شده حله بوشهر
با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی()AHP
سید علی جوزی * 1و محسن شفیعی

2

 -1دانشكده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 -2دانش آموخته دوره كارشناسی ارشد علوم محیط زیست -ارزیابی و آمایش سرزمین دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات خوزستان
چكیده
این تحقیق با هدف تجزیه و تحلیل ریسک های زیست محیطی منطقه حفاظت شـده حلـه بوشـهر بـا اسـتفاده از
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( )AHPبه انجام رسیده است .منطقه حفاظت شده حلـه بـا وسـمت ممـادل88984/82
هكتار در مختصات جغرافیایی( ً )04 ،88´ ،28تا ( ً )04 ،05 ´،28طول شـريی و ( ً )29 ،48´ ،28تـا ( ً،15´ ،04
 )29عرض شمالی وايع است .در این تحقیق ابتدا جهت شناسـایی ریسـک هـای موجـود در منطقـه از روش دلفـی
استفاده شد .همچنین با توجه به بازدید های میدانی ،مصاحبه با بومیان منطقـه و در نهایـت مطالمـه اطالعـات پایـه
مربوط به منطقه ،تمدادی ریسک به عوامل و فاكتور های كه توسط روش دلفی شناسایی شده بودنـد ،ااـافه شـد .در
نهایت  25عامل ریسک در دو گروه حوادث طبیمی و ریسک های محیط زیسـتی ،مشـخ گردیـد .در مرحلـه بمـد
جهت تجزیه و تحلیل و اولویت بندی ریسک های شناسایی شده از فرآیند تحلیـل سلسـله مراتبـی( )AHPاسـتفاده
شد .در این بررسی عوامل ریسک با استفاده از سه شاخ شـدت ارـر ،احتمـال ويـو و حساسـیت محـیط پریرنـده
ارزیابی شدند .با احداث سد رئیسملی دلواری در باالدست منطقه حفاظت شده حلـه تقریبـا  282844متـر مكمـا از
آب شیرین تاالب حله يطع گردیده و تنها ،آب رودخانه دالكی كه شور هم می باشـد بـه تـاالب مـی ریـزد .ایـن امـر
موجا تهدید تاالب ،جانوران و گیاهان وابسـته بـه تـاالب مـی گـردد .بنـابراین آبگیـری سـد رییسـملی دلـواری بـا
وزن 41115در اولویت اول يرار می گیرد .بقیه عوامل ریسک در اولویت دوم تا بیست و ششم جای گرفتنـد .از جملـه
راهكارهای كنترلی كه جهت كنترل ریسک ها پیشنهاد شده شامل متويف كردن پمپاژ آب از تـاالب و رعایـت طـول
فصل شكار ،تمداد و نو مجاز شكار می باشد.
واژگان کلیدی
تجزیه و تحلیل ریسک های محیط زیستی – منطقه حفاظت شده -تكنیک دلفی-روش  -AHPمنطقه حفاظت شـده حلـه
بوشهر
* مسئول مكاتبهsajozi@yahoo.com :
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مقدمه
با وجود پیشرفت های مختلف بشری در عرصه های مختلف علمـی و فنـاوری هنـوز بسـیاری از مخـاطرات ناشـی از
عوامل طبیمی همچون زلزله ،سیل ،طوفان و آتشفشان برای انسان ناشناخته و زمان ويـو یـا میـزان اررگـراری آنهـا
نامملوم است (جان يربان.)1881،
مناطق ساحلی دارای زیستگاه ها و آبزیان حساس و منابع ممدنی و تفرجگاهی يابل مالحظه ای بوده و پشتوانه بسیار
مهمی برای فمالیتهای ممیشتی ،شیالت و صنایع حمل و نقل به شمار می آیند .در طـول سـه دهـه گرشـته در ارـر
تشدید فمالیت ها و فشارهای جوامع انسانی بر روی این مناطق ،تغییرات و دگرگونی های ژرفی در آنها بوجـود آمـده
است (میراب زاده.)1881،
بنابراین استفاده از روش های ارزیابی ریسک محیط زیستی یكی از ابزارهای مهم در مطالمات مدیریت محیط زیسـت
و شناسایی و كاهش عوامل بالقوه آسیا رسان محیط زیستی در مناطق حفاظت شده جهت حصول به توسمه پایـدار
است (جان يربان.)1881،
بررسی سابقه استفاده از روش های تصمیم گیری چند ممیاره در ارزیابی ریسک نشان می دهد كه ایـن روش هـا بـه
تنهایی یا با روش های دیگر برای ارزیابی ریسک در موارد مختلف مورد استفاده يرار گرفته استYing – Ming .و
همكارانش در سال  2441برای ارزیابی ریسک  24ساختار پل با استفاده از روش یكپارچه  AHP-DEAمطالمـه ای
را انجام دادند كه در آنجا با استفاده از روش  AHPسـاختار سلسـله مراتبـی را تشـكیل دادنـد و بـرای تمیـین وزن
ممیارها و سطوح باال ،متوسط و پایین ریسک از این روش استفاده كردند (.)Ying-Ming et al., 2007
مطالمه ای در سال  2440توسط  Hellerدر مورد مدیریت و ارزیابی ریسـک هـای صـنمتی انجـام شـد كـه در ایـن
مطالمه از تكنیک  AHPبرای ارزیابی ریسک استفاده شده بود .در این تحقیق مدلی كه ارائـه شـد شـامل  8فـاكتور
ریسک (حوادث انسانی ،حوادث طبیمی و حوادث فنی) بود كه هـر كـدام دارای چنـدین زیرعامـل بودنـد ( Heller,
.)2005
جمفری و همكارانش در سال  1881پژوهشی را تحت عنوان ارزیابی ریسک سایت های صـنمتی منطقـع عسـلویه بـا
استفاده از  AHPبه كمک سامانه اطالعات جغرافیایی انجام دادند .در این پژوهش با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی ،مقایسه دوبه دوی ریسک ها و استفاده از تكنیک بردار ویژه ،وزن نسبی ریسک هـای مختلـف محاسـبه شـد
(جمفری.)1881 ،
شیوا جان يربان در سال  1881در پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست با عنـوان " ارزیـابی و مـدیریت
ریسک محیط زیستی منطقه حفاظت شده مند" از روش  Topsisو  AHPبه منظـور شناسـایی و تجزیـه و تحلیـل
مخاطرات ریسک محیط زیستی در منطقه حفاظت شده مند استفاده كرد (جان يربان.)1881،
منطقه حفاظت شده حله با وسمت ممادل 88984/82هكتـار در مختصـات جغرافیـایی( ً )04 ،88´ ،28تـا ( ً´،28
 )04 ،05طول شريی و ( ً )29 ،48´ ،28تا ( ً )29 ،15´ ،04عرض شمالی وايع اسـت .ایـن منطقـه در سـال 1800
طبق مصوبه شماره  18مورخ  1800/0/5شورایمالی حفاظت محیط زیسـت بـه عنـوان منطقـه حفاظـت شـده مـورد
تصویا و تحت مدیریت اداره كل حفاظت محیط زیست بوشهر يرار گرفت (شناسنامه منطقه حله.)1885،
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شكل شماره ( )1مويمیت مكانی منطقه حفاظت شده حله در تقسیمات سیاسی را نشان
می دهد.

شكل  - 1مويمیت مكانی منطقه حفاظت شده حله در تقسیمات سیاسی
منطقه حفاظت شده حله ازنظر تقسیمات سیاسی – اداری استان در شهرستان بوشهر يرار دارد .این محـدوده در 14
كیلومتری شمال شهرستان بوشهر و در امتداد ساحل وايع شده است .این منطقه دارای دو بخش آبی و خشكی اسـت
و در وايع بخشی از دلتای حله بوده كه در انتهای رودخانه حله وايع شده است .منطقه حله از طرف شمال محدود بـه
يریه های كره بند ،يلمه سوخته ،عسكری ،محرزی ،حمود و از غرب محدود به رستمی و فراكه می باشد .از جنوب بـه
خلیج فارس منتهی می گردد و از طرف شرق نیز از شیف مخروبه تا يریه كـره بنـد محـدود شـده اسـت (مهندسـین
مشاور جامع ایران.)1888 ،
منطقه حفاظت شده حله ،زیستگاه های طبیمی و گونه های گیاهی و جـانوری مربـوط بـه آن را مخـاطرات طبیمـی
مانند خشكسالی ،رسوب زایی ،ويو سیالب و مخاطرات ناشی از فمالیت های انسـانی ماننـد آبگیـری سـد رئیسـملی
دلواری ،آتش سوزی جنگل ،ورود دام سنگین به داخل نیزارهای تاالب ،صید ماهی ،استفاده بی رویه از كود و سـموم
شیمیایی ،تبدیل عرصه های طبیمی به اراای زراعی و شكار غیرمجاز پرندگان تهدید می كنـد كـه بمضـی از نـواحی
منطقه بدلیل حساسیت های اكولوژیكی از پتانسیل ریسک پریری باالیی برخوردار می باشند.
مواد و روش ها
در این پژوهش با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( )AHPبه عنوان رویكرد كمی در تجزیه و تحلیل ریسک
های منطقه حفاظت شده حله پرداخته شده است.
در آغاز جهت شناسایی ریسک های موجود در منطقه حفاظت شده حله از روش دلفی استفاده شد .در این روش
پرسشنامه مرحله اول توسط گروه تحقیق تنظیم شد .پس از تنظیم پرسشنامه و اصالح نهایی آن یک گروه دلفی 18
نفره كه شامل متخصصان ،كارشناسان و اساتید محیط زیست بودند ،شكل گرفت.
حجم جاممه آماری مخاطا (گروه دلفی) از رابطه ذیل به دست آمد .در این رابطه:
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 =nحجم نمونه انتخابی  =xاریا اطمینان
 =Z1جممیت پایه  =eمیزان خطا
سپس پرسشنامه مرحله اول بین آنها توزیع شد و از آنها خواسته شد كه ریسک های موجود در منطقه حله را ممرفی
كنند .در مجمو از  18پرسشنامه ،تمداد  12عدد از آنها بازگشت داده شد .در این مرحله فهرستی از عوامل ریسک
توسط خبرگان ممرفی شد .همچنین با توجه به اطالعات پایه مربوط به منطقه (توپوگرافی ،زمین شناسی ،ايلیم،
هیدرولوژی ،پوشش گیاهی ،حیات وحش ،زیستگاه ها ،لیمنولوژی ،زون بندی ،ايتصادی اجتماعی و فرهنگی)،
مصاحبه با بومیان منطقه و بازدید های میدانی كه توسط گروه تحقیق صورت گرفت ،عوامل و فاكتور های دیگری
هم به فهرست مزبور ااافه شد و در اینجا مرحله اول شناسایی ریسک به اتمام رسید.
پس از آن كه مهمترین عوامل ریسک منطقه شناسایی گردید ،جهت ممرفی و شناسایی نهایی عوامل ریسک،
پرسشنامه مرحله دوم توسط گروه تحقیق تنظیم شد تا براساس جدول شماره ( )1امتیاز بدهند و نظرات خود را در
مورد عوامل ریسک بیان كنند.
جدول شماره ( : )1طیف امتیاز دهی به عوامل ریسک
میزان
تاریر

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

كم

خیلی كم

امتیاز

0

8

8

2

1

مرجع :جبل عاملی1885،
در مرحله دوم در مجمو از  12پرسشنامه ،تمداد  14عدد از آنها بازگشت داده شد .سپس جهت تلفیق نظرات و
شناسایی نهایی عوامل ریسک ،از طریق نرم افزار  ، Excelمیانگین حسابی و هندسی اهمیت عوامل ریسک محاسبه
گردید و آن دسته از عوامل ریسک كه نمره ای باالتر از میانگین حسابی و هندسی كل پاسخ های به پرسشنامه (به
ازای تک تک اعضا) داشته اند ،نگه داشته شدند و تمدادی از عوامل ریسک كه میانگین حسابی یا هندسی كمتر از
میانگین كل داشته اند ،حرف شدند.
در مرحله بمدی جهت تجزیه و تحلیل و اولویت بندی ریسک های شناسایی شده ،از فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی( )AHPاستفاده شد .در این مرحله ابتدا با بررسی متون و همچنین مشورت با گروه تحقیق ،ساختار سلسله
مراتبی متناسا با منطقه حفاظت شده حله رسم شد .این ساختار به صورت شكل های شماره  8 ،2و  8مشخ
شده است .در ساختار اول ،هدف شدت ارر ،در ساختار دوم هدف احتمال ويو و در ساختار سوم هدف حساسیت
محیط پریرنده است .در هر كدام از این ساختارها  25عامل ریسک در دو گروه حوادث طبیمی و ریسک های محیط
زیستی جای گرفتند كه خود ریسک های محیط زیستی در  8گروه ریسک های فیزیكو شیمیایی ،بیولوژیكی،
ايتصادی اجتماعی و فرهنگی يرار گرفتند.
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شكل  -2ساختار سلسله مراتبی مربوط به شدت ارر

شكل  -8ساختار سلسله مراتبی مربوط به احتمال ويو
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شكل  -8ساختار سلسله مراتبی مربوط به حساسیت محیط پریرنده
سپس با توجه به ساختار سلسله مراتبی ،پرسشنامه  AHPتنظیم شد كه در وايع همان جداول مقایسه زوجی بودند.
این پرسشنامه ها بین  18نفر از متخصصان و كارشناسان منابع طبیمی و محیط زیست توزیع شد سپس طبق
راهنمای زیر از آنها خواسته شد كه با مقایسه زوجی ریسک ها نسبت به هم ،نمره دهی كنند و اهمیت آنها را
مشخ كنند .جدول شماره ( )2مدل ارزیابی با استفاده از روش  AHPرا نشان می دهد.
جدول شماره ( :)2مدل ارزیابی با استفاده از روشAHP
اگر پارامتر  Aنسبت به پارامتر B
باشد

كامال مرجح یا كامال مهم تر یا كامال مطلوب تر

امتیاز 9

اگر پارامتر  Aنسبت به پارامتر B

ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت خیلی يوی باشد

امتیاز 1

اگر پارامتر  Aنسبت به پارامتر B

ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت يوی باشد،

امتیاز 0

اگر پارامتر  Aنسبت به پارامتر B
باشد

كمی مرجح یا كمی مهم تر یا كمی مطلوب تر

امتیاز 8

اگر پارامتر  Aنسبت به پارامتر B

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یكسان باشد

امتیاز 1

و ترجیحات بین فواصل فوق را  8و 5و  8و  2بدهید.
مرجع :يدسی پور1880،
در این تحقیق با توجه به اینكه نظریات هر  18نفر یكسان تلقی شده بنابراین با استفاده از میانگین هندسی هر 18
نظر متفاوت برای هر یک از عوامل به یک نظر واحد برای آن عامل تبدیل شد و در نهایت ماتریس های گروهی
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(واحد) ،وارد نرم افزار  Expert Choiceشدند و پس از محاسبه وزن های نسبی و نهایی عوامل ریسک ،اولویت
بندی عوامل ریسک از طریق همین نرم افزار انجام شد.
نتایج
شناسایی عوامل مولد ریسک:شناسایی ریسک های محیط زیستی منطقه حفاظت شده حله بوشهر با استفاده از روش دلفی صورت گرفت .در
مرحله پیش آزمون  81عامل شناسایی شد كه در دو گروه حوادث طبیمی و ریسک های محیط زیستی جای گرفتند.
ریسک های محیط زیستی در  8گروه ریسک های فیزیكو شیمیایی ،بیولوژیكی ،ايتصادی اجتماعی و فرهنگی طبقه
بندی شدند .در نهایت در مرحله دوم از  81عامل 25 ،عامل مشخ گردید .نتایج مرحله نهایی شناسایی ریسک در
شكل های شماره ( )0و ( )5مشخ گردید.
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 تجزیه و تحلیل و اولویت بندی ریسک ها بر اساس اهمیت ،با استفاده از روش :AHPشكل های شماره ( )1و ( )8میزان اهمیت محیط های مختلف در ارزیابی ریسک منطقه حله را نشان می دهند.
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در منطقه حفاظت شده حله ،با توجه به اینكه ریسک های محیط زیستی نسبت به حوادث طبیمی از شدت تخریا
بیشتر و احتمال ويو پیامد باالتری برخوردار هستند ،همچنین با توجه به اینكه اكثر ریسک های محیط زیستی
مانند شكار غیر مجاز پرندگان ،آتش سوزی جنگل و . . .در ناحیه حفاظت شده يرار دارند ،محیط پریرنده حساسیت
بیشتری نسبت به ریسک ها محیط زیستی دارد .بنابراین ریسک های محیط زیستی با وزن  4/192دارای اهمیت
بیشتری نسبت به حوادث طبیمی می باشند.
در منطقه حفاظت شده حله  ،ریسک های محیط زیستی به چهار دسته ریسک های ايتصادی اجتماعی ،فرهنگی،
بیولوژیكی و فیزیكوشیمیایی تقسیم می شوند .با توجه به اینكه ریسک های ايتصادی اجتماعی از شدت تخریا
باالتر و احتمال ويو پیامد بیشتر برخوردار می باشند و همچنین با توجه به اینكه اكثریت ریسک های ايتصادی
اجتماعی در زون حفاظت شده اتفاق می افتند .بنابراین ریسک های ايتصادی اجتماعی با وزن  4/098دارای اهمیت
بیشتری نسبت به ریسک های فرهنگی ،بیولوژیكی و فیزیكوشیمیایی می باشند.
شكل شماره ( )9نتایج اولویت بندی ریسک های منطقه حفاظت شده حله را با استفاده از روش  AHPنشان می
دهد.

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال چهارم/شماره سوم/پاییز 88

شكل  -9نتایج اولویت بندی ریسک های منطقه حفاظت شده حله با استفاده از روش AHP
در ذیل دالیل و تحلیل های مربوط به وزن دهی هریک از مولفه های تحت بررسی ارائه می گردد:
آبگیری سد رئیسعلی دلواری :در سال های اخیر در باالدست رودخانه حله بر روی یكی از سرشاخه هـا (شـاپور)
سدی بنام رئیسملی دلواری احداث شده است كه رودخانه شاپور یكی از شاخه های بزرگ رودخانـه حلـه اسـت .بـا
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احداث این سد تقریباً  282844متر مكما از آب شیرین تاالب يطع گردیده و تنها آب رودخانه دالكی كه شور هم
می باشد به تاالب می ریزد .این امر موجا تهدید تاالب ،جانوران و گیاهان وابسته به تاالب مـی گـردد (مـدیریت و
برنامه ریزی استان بوشهر .)1885،بنابراین آبگیری سد رییسملی دلـواری بـا وزن  41115در اولویـت اول يـرار مـی
گیرد.
احداث جاده مرزی از داخل مناطق امن و حساس تاالب :عبور جاده از منطقه باعث می شود كـه تمـداد زیـادی
پرنده از منطقه كوچ نموده و یا از بین بروند و از طرفی بر روی صنمت توریسم ارر منفی خواهـد گـرارد .گونـه هـای
نادر نظیر هوبره -دراج -اردک مرمری و اردک سرسفید در ممرض تهدید و خطر انقراض يرار خواهند گرفت(در حـال
حاار این گونه ها از سوی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیمت و منابع طبیمی و نیز مماهده بین المللی تجـارت گونـه
های گیاهی و جانوری در خطر انقراض فهرست شده و در لیست گونه های در ممـرض تهدیـد شـناخته مـی شـوند).
صدمات يابل توجه به آندسته از گونه های آبزی خلیج فارس نظیر ماهی و میگو و ...كه از منطقه برای تكثیـر و بقـای
نسل استفاده می نمایند وارد شده و از این طریق خسارات فراوانی بـه ذخـایر آبزیـان خلـیج فـارس وارد مـی گـردد.
بنابراین احداث جاده مرزی از داخل مناطق امن و حساس تاالب با وزن  41488در اولویت دوم يرار می گیرد.
آتش سوزی جنگل :بومیان و كشاورزان منطقه هر سال به طور عمدی جنگل های (نیزار و درختان گز) موجـود در
منطقه را آتش می زنند كه این كار به دو دلیل صورت می گیرد؛-1افزایش دادن زمین های كشاورزی -2عدم آگـاهی
و بی توجهی به ارزشهای زیستی منطقه .از جمله پیامد هایی كه به دنبال دارد شامل ازبـین رفـتن بخـش اعظمـی از
نیزار ها و درختان گز و مهاجرت حیوانات وحشی از منطقه حله می باشد .بنابراین آتش سوزی جنگـل بـا وزن 4148
در اولویت سوم يرار می گیرد.
استفاده بی رویه از کود و سموم شیمیایی :سموم در منطقه حفاظت شده حله برای موارد مختلفی مورد اسـتفاده
يرار می گیرند .از جمله-1:استفاده از سم در كشاورزی به منظور دور كردن پرندگان از گندم كه پرندگان بـا خـوردن
سم از بین می روند-2 .استفاده از سموم در ماهی گیری كه باعث از بین رفتن تمداد كثیری از ماهیان رودخانـه حلـه
می گردد -8.استفاده از سموم در كشاورزی جهت از بین بردن علف های هرز .بخشی از مازاد سموم مصرفی در حوزه
آبخیز باالدست در خاک نفوذ كرده و موجبات آلودگی آبهای زیرزمینی را فـراهم مـی نمایـد .بخـش دیگـر هـم وارد
زنجیره غرایی می شود .بنابراین استفاده بی رویه از كود و سموم شیمیایی با وزن  41410در اولویت چهارم جای مـی
گیرد.
شكار غیر مجاز پرندگان 198 :گونه پرنده بومی و مهاجر در منطقه وجود دارد 9 .گونـه از پرنـدگان بملـت تقلیـل
جممیت جهانی و افزایش عوامل تهدیـد نسـل در زیسـتگاههای طبیمـی در طبقـه بنـدی  IUCNيـرار گرفتـه انـد.
همچنین  25گونه از پرندگان در طبقه بندی  Citesجای گرفته انـد .شـكار غیـر مجـاز پرنـدگان ،كـاهش جممیـت
پرندگانی چون دراج ،هوبره ،غاز خاكستری ،اردک سرسبز ،گیالر ،فیلوش و خوتكا را در منطقه حفاظت شده حلـه بـه
دنبال داشته است .بنابراین شكار غیر مجاز پرندگان با وزن  41408در اولویت پنجم جای می گیرد.
ایجاد پمپاژ بر روی رودخانه حله در محل ورودی به تاالب :از جملـه پیامـد هـای آن كـم شـدن آب تـاالب و
كاهش خود پاالیی تاالب در مقابله با آلودگی ناشی از كود و سموم می باشد .بنابراین ایجاد پمپاژ بـر روی رودخانـه
حله در محل ورودی به تاالب با وزن  41405در اولویت ششم جای می گیرد.
عدم آگاهی بومیان از ارزشهای زیستی منطقه :درصد بی سوادی در مجمو  5روسـتای منطقـه ،بـین مـردان
ممادل  14/89درصد و این نسبت در بین زنان ممادل  15/88درصد بوده است .یكی از بزرگتـرین ممضـالتی كـه در
منطقه وجود دارد ،عدم آگاهی بومیان و مردم محلی و روستاهای اطراف از ارزش های زیستی و اكولـوژیكی منطقـه
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می باشد كه این خود پیامد های مختلفی از جمله عدم همكاری بـا مـدیریت منطقـه را بـه دنبـال خواهـد داشـت.
بنابراین عدم آگاهی بومیان از ارزشهای زیستی منطقه با وزن  41408در اولویت هفتم جای می گیرد.
صید و صیادی ساکنین جزایر و روستاهای اطراف منطقه از تاالب و رودخانه حله :بنـا بـه مطالمـات صـورت
گرفته  0گونه از ماهیهای حوزه تاالبی و رودخانه حله دارای ارزش ايتصادی می باشند كه توسط صیادان محلی صـید
می گردند .در بین آنها  Barbus grypusبه علت صید بی رویه آسیا دیده و جممیت آن در اكثر مناطق تـاالبی رو
به نقصان گراشته است.
برداشت بی رویه آب در باالدست مصب رودخانه حله جهت کاربری کشاورزی :چـون مصـا رودخانـه حلـه،
كریدور تردد ماهیان مهاجر نظیر بیاح ،بیاح سرپهن ،صبور ،سگ ماهی و خارو است كـه برخـی از آنهـا ارزش تجـاری
هم دارند ،با برداشت آب در محل پمپاژ مسیر آب رودخانه حله به دریا با افت شدید مواجـه گردیـده و تـردد ماهیـان
جهت دسترسی به بستر های مناسا تخم ریزی با مشكل مواجه می شود .بنابراین صید و صیادی سـاكنین جزایـر و
روستاهای اطراف منطقه از تاالب و رودخانه حله و برداشت بـی رویـه آب در باالدسـت مصـا رودخانـه حلـه جهـت
كاربری كشاورزی هردو با وزن  41485به ترتیا در اولویت هشتم و نهم جای می گیرند.
تغییر کاربری و تبدیل عرصه های طبیعی به اراضی زراعی :استوار بودن محور ايتصـادی منطقـه بـه فـرآورده
های زراعی اولویت اول اشتغال را در محدوده مطالماتی به فمالیت كشـاورزی اختصـاد داده اسـت .بـر ایـن اسـاس
ساكنین منطقه نیز با دستیابی به تراكتور و كمباین بیشینه توان خود را در تبدیل اراای حاشیه تاالب به زمینهـای
زراعی بكار برده و تا آنجا كه مقدور است اراای كم بازده را زیر كشت برده اند .تغییر كاربری و تبـدیل عرصـه هـای
طبیمی به اراای زراعی افزایش آلودگی ناشی از كود و سـموم و حـرف جممیـت آهـو در نـواحی شـريی و شـمالی
منطقه را به دنبال داشته است .بنابراین تغییر كاربری و تبدیل عرصه های طبیمی به اراای زراعی بـا وزن  4148در
اولویت دهم جای می گیرد.
بهره برداری از پوشش گیاهی با هدف تأمین علوفه دام -سوخت و : ...از تمـداد  51گونـه گیـاهی شناسـایی
شده در محدوده منطقه حفاظت شده حله ،دو گونه دارای ارزش حفاظتی در لیست سرخ می باشند .گونه Allium
 hirtifoliumتنها گونه در حال انقراض گیاهی منطقه است .تنو بهره برداری از محصوالت گیاهی منطقه شـامل؛
بهره برداری با هدف تأمین جیره غرایی ،بهره برداری با هدف مصارف دارویی ،بهره برداری بـا هـدف تـأمین علوفـه
دام ،بهره برداری با هدف تأمین نیاز صنایع دستی ،بهره برداری با هدف تأمین سوخت و بهره برداری با هدف تأمین
چوب در ساختمان سازی می باشد .بنابراین بهره برداری از پوشش گیاهی با وزن  41488در اولویـت یـازدهم جـای
می گیرند.
خشكسالی و کم شدن آب تاالب :خشكسالی پیامدهای مختلفی از جمله ،كم شدن میزان آبدهی چاهها ،تشدید
اررات سیالب های مهیا (چون تاالب حله از مكان های مهم برای تثبیت سـیالب هاسـت) و از بـین رفـتن يـدرت
خودپاالیی تاالب در مقابله با آلودگی هایی چون كود و سموم را در منطقه حفاظت شده حله به دنبال داشته اسـت.
بنابراین خشكسالی با وزن  41485در اولویت دوازدهم جای می گیرد.
احداث سد کوچک بصری در ناحیه کره بند :احداث سد كوچک بصری بر روی رودخانه حله و كـاهش بـیش از
حدآب ورودی از شاخه جنوبی رودخانه حله به تاالب ،موجا گردیده كه بخش هـای وسـیمی از نیزارهـا و گیاهـان
نیمه آبزی و آبزی خشک شده و از این طریق زیستگاه برخی از پرندگان آبزی و كنار آبزی با تهدیدی جدی مواجـه
گردد .بنابراین احداث سد كوچک بصری در ناحیه كره بند با وزن  41481در اولویت سیزدهم جای می گیرد.
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تردد قایق های صیادی در باالدست مصب رودخانه حله :تردد يایق های صیادی كه از فراكه به عنـوان اسـكله
استفاده می نمایند مصا این رودخانه را مورد تهاجم يرار می دهـد و كـاهش جممیـت ماهیـان مهـاجر و بـا ارزش
تجاری نظیر بیاح ،بیاح سرپهن ،صبور ،سگ ماهی و خارو را در بر خواهد داشت .اما این تردد خیلی كم صـورت مـی
گیرد.
کمبود امكانات و تجهیزات حفاظتی در منطقه :كمبود تجهیزات و امكاناتی چون مراكـز جدیـد محـیط بـانی و
برجک های محیط بانی در ناحیـه غربـی و مصـا رودخانـه حلـه و در ناحیـه مركـزی و غربـی تـاالب و تجهیـزات
جلوگیری از آتش سوزی های گسترده مانند ماشین های آتش نشانی ،پیامد هایی چون آتش سوزی جنگل ،صـید و
صیادی بی رویه ،شكار غیر مجاز پرندگان و ورود دام به نیزارهای تاالب را به دنبـال خواهـد داشـت .بنـابراین تـردد
يایق های صیادی در باالدست مصا رودخانه حله و كمبود امكانات و تجهیزات حفاظتی در منطقـه هـردو بـا وزن
 4148به ترتیا در اولویت چهاردهم و پانزدهم جای می گیرد.
کمبود محیط بانان در منطقه :در حال حاار در مجمو  5محیط بان در منطقه حفاظت شده حله وجود دارد كه
با توجه به وسمت باالی منطقه (حدود  89هزار هكتار)  ،كمبود محیط بان در منطقـه احسـاس مـی شـود .كمبـود
محیط بانان در منطقه پیامد هایی چون آتش سوزی جنگل ،شكار غیر مجاز پرندگان و صید و صیادی بی رویه را به
دنبال داشته است .بنابراین كمبود محیط بانان در منطقه با وزن  41420در اولویت شانزدهم يرار می گیرد.
ورود دام سنگین به داخل نیزارهای تاالب :از  888خـانوار سـاكن در روسـتاهای محـدوده منطقـه حلـه820 ،
خانوار به دامداری توأم با كشاورزی اشتغال دارند .اردک سرسفید (زیستگاههای خلوت و دور از دسـترس را تـرجیح
می دهد) از پرندگان در حال تهدید نسل و رو به انقراض منطقه پاله آركتیک می باشـد كـه بـه دلیـل ورود دام بـه
تاالب ،در سالهای اخیر در این زیستگاه حضور نیافته است .بنابراین ورود دام سنگین به داخـل نیزارهـای تـاالب بـا
وزن  41428در اولویت هفدهم جای می گیرد.
تردد لنج ها و قایق های موتوری :لنج ها و يایق های موتوری با نشت روغن و بنزین از خود ،باعث آلودگی هـای
شیمیایی و بر هم زدن اكوسیستم دریا بخصود بخش دریایی تاالب و مصا رودخانه حله می شوند .بنابراین تـردد
لنج ها و يایق های موتوری با وزن  41422در اولویت هجدهم جای می گیرد.
پمپاژ آب از شاخه شمالی رودخانه حله جهت تأمین آب استخرهای پرورش میگو :استخرهای پرورش میگو
عمدتاً از اواخر اردیبهشت ماه آبگیری و تا اواخر پائیز كه فصل برداشت میگو به اتمام می رسد بایستی آبـدار بـوده و
در این ایام پمپاژ آّب شیرین از رودخانه حله كه در محل فراكه يرار دارد ،جهت جبران افت سطح آب در ارر تبخیـر
ادامه پیدا می كند.برداشت آب از رودخانه مركور ارر منفی خود را در برهم خوردن تمـادل زیسـتی در ادامـه مسـیر
رودخانه حله و همچنین مصا رود خانـه مـركور در محـل ورود بـه دریـا نمایـان سـاخته و یكـی از عوامـل منفـی
فمالیتهای ايتصادی منطقه در تاالب حله محسوب می شود .بنابراین پمپاژ آب از شاخه شمالی رودخانه حلـه جهـت
تأمین آب استخرهای پرورش میگو با وزن  41421در اولویت نوزدهم يرار می گیرد.
رهاسازی پسماندهای حاصل از حضور گردشگران در منطقه :در بیشتر موايع دیده شده كه افرادی كه تحـت
عنوان توریست در منطقه حاار می شوند ،زباله ها و پسماند های خود را در رودخانه حله رهـا مـی كننـد كـه ایـن
خود باعث آلودگی آب و بر هم زدن اكوسیستم رودخانه ای و تاالبی می شود امـا حجـم زبالـه ناشـی از گردشـگران
بسیار كم است .بنابراین رهاسازی پسماندهای حاصل از حضور گردشگران در منطقه با وزن  4142در اولویت بیسـتم
يرار می گیرد.
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تردد وسائط نقلیه تندرو در دشت های منطقه :امكان تردد وسیله نقلیه تندرو در دشت های منطقه كه بیشـتر
به خاطر شكار صورت می گیرد ،ادامه ز یست برخی از گونه های دشت زی همچون آهو را بـه جهـت از بـین رفـتن
امنیت در منطقه ،به مخاطره انداخته است .بنابراین تردد وسائط نقلیه تندرو در دشت هـای منطقـه بـا وزن 41418
در اولویت بیست و یكم يرار می گیرد.
شوری و باال بودن سفره های آب زیرزمینی :عمق برخورد به آب زیرزمینی بین حداكثر  84متر و حدايل سـطح
زمین نوسان دارد .از شرق به غرب به سمت منطقه حفاظت شده حله از عمق سطح آب زیرزمینی كاسـته شـده و در
ناحیه باغ حصار و گزبلند و زیارت به كمتر از دو متر می رسد .بنابراین شوری و باال بودن سفره های آب زیرزمینی بـا
وزن  41411در اولویت بیست و دوم يرار می گیرد.
عدم حمایت سیستم قضایی کشور از محیط بانان :یكی از عواملی كه منجر به ریسک در منطقه می شود ،عـدم
حمایت سیستم يضایی از محیط بانان می باشد كه طبق گزارشات موجود در سال های اخیـر پیامـد هـایی چـون بـه
شهادت رسیدن سه محیط بان در حین حفاظت از منطقه را به دنبال داشته است و افراد مجرم برابـر يـانون مجـازات
نشدند .بنابراین عدم حمایت سیستم يضایی كشور از محیط بانان با وزن  41418در اولویت بیسـت و سـوم يـرار مـی
گیرد.
وقوع سیالب :ويو سیالب در منطقه حفاظت شده حله توسط اررات منفی شیا های تند در حوزه آبخیز رودخانـه
شاپور و دالكی تشدید می شود .مطالمات وامیت سیلخیزی در حوزه آبریز رودخانه های شاپور ،دالكی و حله نشـانگر
آن است كه در حوزه مركور از سال  1812تا  1810بیش از  00بار سیل حادره خیـز اتفـاق افتـاده اسـت .بنـابراین
ويو سیالب با وزن  41448در اولویت بیست چهارم جای می گیرد.
رسوب زایی :آرار منفی شیا های تند در حوزه های آبخیز رودخانه شاپور و دالكی در رسوبزایی ظاهر گشته اسـت.
تاالب ها (از جمله تاالب حله) بملت ساختار مورفولوژیک و كندی حركت آب از مكان های بسـیار مهـم بـرای تجمـع
رسوبات می باشند .مواد محلول در جریان ورودی به منطقه حفاظت شده حله بر اساس آمار موجود بین  2تا  8میلی
گرم در لیتر متغیر است .بنابراین رسوب زایی با وزن  41441در اولویت بیست و پنجم جای می گیرد.
کاهش تراکم تاج پوشش گیاهی :در مجمو از وسمت  84484هكتار رویشگاه های طبیمی محدوده مورد مطالمه،
 8115هكتار با تراكم ( 10-144درصد)  9849 ،هكتـار بـا تـراكم ( 04-10درصـد)  8582 ،هكتـار تـراكم (20-04
درصد)  14585 ،هكتار تراكم ( 0-20درصد) و  2525هكتار تراكم ( 1-0درصد) را دارا هستند .در بمضـی از منـاطق
عوارض ناشی از فمالیت های زراعی باعث كاهش پتانسیل رویشی خاک شده كه متمايا آن تراكم تاج پوشش امیف
و محدودتر می شود .این كاهش تراكم تاج پوشش پیامد هایی چون از بین رفـتن پناهگاههـای حیـات وحـش را بـه
دنبال خواهد داشت .بنابراین كاهش تراكم تاج پوشش گیاهی بـا وزن  41448در اولویـت بیسـت و ششـم جـای مـی
گیرد.
بحث و نتیجه گیری
در این مقاله تجزیه و تحلیل ریسک های محیط زیستی منطقه حفاظت شده حله با در نظر گرفتن  25ریسک عمده
شامل آبگیری سد رئیسملی دلواری ،خشكسالی و كم شدن آب تاالب ،شكار غیرمجاز پرندگان ،استفاده بی رویه از
كود و سموم شیمیایی ،ورود دام سنگین به داخل نیزارهای تاالب و ...انجام گرفت و با استفاده از تجزیه و تحلیل
روش  AHPبر روی مشخصه های تمیین كننده ریسک و آنالیز داده های حاصل از مصاحبه و پرسشنامه ،مقدار
عددی ریسک بدست آمد .با احداث سد رئیسملی دلواری در باال دست منطقه حفاظت شده حله تقریبا  282844متر
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مكما از آب شیرین تاالب حله يطع گردیده و تنها آب رودخانه دالكی كه شور هم می باشد به تاالب می ریزد .این
امر موجا تهدید تاالب ،جانوران و گیاهان وابسته به آن می گردد .بنابراین همانطور كه مالحظه شد طبق نتایج
تحلیل  ،AHPآبگیری سد رئیسملی دلواری در اولویت اول يرار گرفت .عبور جاده از منطقه باعث می شود كه تمداد
زیادی پرنده از منطقه كوچ نموده و یا از بین برود و از طرفی بر روی صنمت توریسم ارر منفی خواهد گرارد .گونه
های نادر نظیر هوبره -دراج -اردک مرمری و اردک سرسفید در ممرض تهدید و خطر انقراض يرار خواهند گرفت.
همچنین صدمات يابل توجهی به آندسته از گونه های آبزی خلیج فارس نظیر ماهی و میگو و ...كه از منطقه برای
تكثیر و بقای نسل استفاده می نمایند وارد شده و از این طریق خسارات فراوانی به ذخایر آبزیان خلیج فارس وارد
می گردد .بنابراین احداث جاده مرزی از داخل مناطق امن و حساس تاالب در اولویت دوم يرار گرفت .بومیان و
كشاورزان منطقه هر سال به طور عمدی جنگل های (نیزار و درختان گز) موجود در منطقه را آتش می زنند كه این
كار به دو دلیل صورت می گیرد؛-1افزایش دادن زمین های كشاورزی -2عدم آگاهی و بی توجهی به ارزشهای
زیستی منطقه .از جمله پیامد هایی كه به دنبال دارد شامل ازبین رفتن بخش اعظمی از نیزار ها و درختان گز و
مهاجرت حیوانات وحشی از منطقه حله می باشد .بنابراین آتش سوزی جنگل در اولویت سوم يرار گرفت .بقیه عوامل
ریسک در اولویت چهارم تا بیست و ششم جای گرفتند.
مطابق نظر جبل عاملی و همكارانش ( ، )1885می توان با استفاده از روش های تصمیم گیری چنـد ممیـاره ،عوامـل
ریسک را ارزیابی كرد .بدین صورت كه در یک ساختار تصمیم گیری با ممیار های چندگانه ،بجای گزینه هـا ،ریسـک
های مختلف و بجای شاخ های تصمیم گیری نیز شاخ های ارزیابی ریسک ماننـد شـدت ارـر و احتمـال ويـو
و...يرار بگیرند.
در سال  Zayed 2448و همكاران خود در مورد ارزیابی ریسک بزرگراه ها درچین با استفاده از روش تحلیل سلسـله
مراتبی ( )AHPپژوهشی را انجام دادند كه در این پژوهش از طریق روش AHPیـک مـدل شـاخ ریسـک بـرای
وزندهی و اولویت بندی ممیارها توسمه داده شد ( .)Zayed et al. , 2008نویسندگان این تحقیق ممتقدند كه مـی
توان از طریق روش AHPیک مدل شاخ ریسک برای وزنـدهی و اولویـت بنـدی ممیارهـا در ارزیـابی ریسـكهای
محیط زیستی منطقه حله طراحی كرد.
همچنین مطابق نظر جمفری و همكارانش ( )1881نویسندگان این مقاله نیـز ممتقدنـد ،مسـئوالن مـدیریتی منطقـه
حفاظت شده حله يادر خواهند بود با توجه به اولویت بندی عوامـل ریسـک ،بـه مـدیریت و اولویـت بنـدی ايـدامات
كنترلی و اصالحی در منطقه حله بپردازند.
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جدول شماره ( ، )8انوا ریسک ،پیامد آنها و راهكارهای كنترلی را نشان می دهد.
جدول  -8انوا ریسک ،پیامد آنها و راهكارهای كنترلی
ریسک
آبگیری سد رئیسملی دلواری

شكار غیرمجاز پرندگان

پیامد

راه کار کنترلی

كم شدن آب تاالبكم شدن آبدهی چاهها به دلیل كمشدن آب تاالب

متويف كردن پمپاژ آب از تاالبكه با این امر نه تنها سطح آب
تاالب باال می آید بلكه آب
چاههایی را كه برای كشاورزی
استفاده می شود باال می آید

كاهش جممیت پرندگانی چون،دراج،هوبره،غاز خاكستری،اردک
سرسبز،گیالر،فیلوش،خوتكا

شكار به صورت مجاز و با صدورپروانه صورت پریرد.
رعایت طول فصل شكار،تمداد ونو مجاز شكار

استفاده بی رویه از كود و سموم آلودگی آبهای زیرزمینی
شیمیایی (-1استفاده در زراعت- -2پدیده پرغرایی در تاالب حله
استفاده از سم برای دور كردن -تجمع زیستی در سیكل زندگی
زیستمندان
پرندگان از زمین های
از بین رفتن جممت پرندگانی چونكشاورزی-8استفاده از سم در
هوبره ،غاز خاكستری و...
صید ماهی

تغییر الگوی كشت و كنترل كودو سموم و استفاده از روشهای
بیولوژیكی دفع آفات
نظام مند نمودن عملیات صیدتجاری در رودخانه و تاالب حله

برخورد وسایط نقلیه با وحوش ،تغییرچهره طبیمی منطقه ،تاریر بر سالمت
جانوران
مجموعه بوم سازگان تاالبی و از جملهاحداث جاده مرزی از داخل
گیاهان مربوطه مورد تهدید يرار می
مناطق امن و حساس تاالب (جاده
گیرند.
فراكه به بندر شیف)
 گونه های نادر نظیر هوبره ،دراج،اردک مرمری و اردک سرسفید در
ممرض تهدید و خطر انقراض يرار
خواهند گرفت.

احداث جاده مركور متويفومورد ارزیابی زیست محیطی يرار
گیرد.

آتش سوزی جنگل

از بین رفتن بخش اعظمی از نیزار هاو درختان گز
مهاجرت و از بین رفتن حیواناتوحشی

ایجاد آتش بر در مسیر هایمناسا و جلوگیری از انتشار
حریق
احداث ایستگاه آتش نشانی واطفا حریق مجهز در حوالی
روستای كره بند
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كم شدن میزان آبدهی چاهها
تشدید اررات سیالب های مهیا(چون تاالب حله از مكانهای مهم برای
تثبیت سیالب ها است)
 از بین رفتن يدرت خودپاالیی تاالبدر مقابله با آلودگی هایی چون كود و
سموم
در ممرض خطر يرار گرفتن زیستگاهپرندگان نادری چون دراج و هوبره

متويف كردن پمپاژ آب از تاالبكه با این امر نه تنها سطح آب
تاالب باال می آید بلكه آب
چاههایی را كه برای كشاورزی
استفاده می شود باال می آید
تغییر الگوی كشت و كنترل كودو سموم در مزار و استفاده از
روش های بیولوژیكی دفع آفات

كم شدن جممیت ماهیان رودخانه وتاالب حله
تجمع زیستی در زنجیره غراییبدلیل مصرف سم در صید ماهی

نظام مند نمودن عملیات صیدتجاری در رودخانه و تاالب حله
ارزیابی ذخایر ماهیان منطقه-استفاده از ادوات مدرن صیادی

ادامه جدول  -8انوا ریسک ،پیامد آنها و راهكارهای كنترلی
ریسک
برداشت بی رویه آب در باالدست
مصا رودخانه حله جهت كاربری
كشاورزی
بهره برداری از پوشش گیاهی با
هدف تأمین علوفه دام -سوخت و...

تغییر كاربری و تبدیل عرصه های
طبیمی به اراای زراعی

عدم آگاهی بومیان از ارزشهای
زیستی منطقه

پیامد

راه کار کنترلی

كاهش جممیت ماهیان مهاجر و باارزش تجاری نظیر بیاح،بیاح
سرپهن،صبور،سگ ماهی و خارو

احداث یک محیط بانی در جناتاسیسات نیروی انتظامی فراكه به
منظور كنترل ناحیه غربی و مصا
رودخانه حله

تخریا پوشش گیاهی و از بینرفتن زیستگاه حیات وحش

ممنو كردن جمع آوری گیاهان وهیزم و ...در زون حفاظت شده

افزایش آلودگی ناشی از كود وسموم
حرف جممیت آهو در نواحی شريیو شمالی منطقه

خریداری و رفع تمارض از زمینهایمتصرف شده اطراف تاالب
كلیه فمالیت های زراعی بایستیفقط در زون استفاده كشاورزی انجام
گیرد .

-كم شدن جممیت دلفین ها

آتش سوزی جنگلشكار غیر مجاز پرندگان بهره برداری بی رویه از پوششگیاهی و...

تشكیل شورای مشورتی با مشاركتافراد ذینفوذ در يریه كره بند جهت
مشاوره در خصود نحوه بهره برداری
از نهاده های طبیمی
فرهنگ سازی زیست محیطی دربین مردم توسط تشكل های غیر
دولتی زیست محیطی
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شوری و باال بودن سفره های آب
زیرزمینی

كم شدن ماهی های رودخانه حله به
دلیل شور شدن بیش از حد آب

ورود دام سنگین به داخل نیزارهای
تاالب

از بین رفتن زیستگاه اردکسرسفید (زیستگاههای خلوت و دور
از دسترس را ترجیح می دهد) كه از
پرندگان در حال تهدید نسل و رو به
انقراض می باشد.

تبدیل دامداری های سنتی بهصنمتی و نیمه صنمتی
ایجاد دامداری های بستهممنو كردن تملیف دام در محدودههای مناطق امن و مناطق حفاظت
شده
نصا تابلو های ممنوعیت ورود دامبه داخل مناطق امن

كم شدن آب تاالب و كاهشخودپاالیی تاالب در مقابله با آلودگی
ناشی از كود و سموم

مدیریت منابع آب و كاهش مصرفآب در كشاورزی با استفاده از
سیستم های آبیاری مدرن

ایجاد پمپاژ بر روی رودخانه حله در
محل ورودی به تاالب

كمبود محیط بانان در منطقه

احداث سد كوچک بصری در ناحیه
كره بند

آتش سوزی جنگلشكار غیر مجاز پرندگانصید و صیادی بی رویهآب تاالب كه از شاخه جنوبیرودخانه حله تامین می شود كاهش
می یابد (پیامد آن در هنگام
خشكسالی بروز می كند)

متويف كردن پمپاژ آب از تاالب كهبه كم شدن شوری آب چاها كمک
می كند.

افزایش محیط بانان به بیش از 24نفر ،با توجه به وسمت  88هزار
هكتاری منطقه
آموزش نیروی انسانی و تدوین نحوهفمالیتها و وظایف آنها
جلوگیری از پمپاژ بی رویه ازرودخانه حله در محل ورودی به
تاالب
مدیریت منابع آب و استفاده ازروشهای فنی آبیاری

ادامه جدول  -8انوا ریسک ،پیامد آنها و راهكارهای كنترلی
ریسک
تردد وسائط نقلیه تندرو در دشت
های منطقه
پمپاژ آب از شاخه شمالی رودخانه
حله جهت تأمین آب استخرهای
پرورش میگو

پیامد
 از بین رفتن زیستگاه گونه هایدشت زی همچون آهو

-كم شدن دبی رودخانه حله

راه کار کنترلی
تامین امنیت و تامین آب (آبشخور)برای احیا زیستگاه و امكان ممرفی
گونه های از بین رفته مانند آهو
جلوگیری از تبخیر باالی آب ازاستخر های پرورش میگو و كاهش
پمپاژ آب
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كمبود امكانات و تجهیزات حفاظتی
آتش سوزی جنگلدر منطقه
صید و صیادی بی رویهشكار غیر مجاز پرندگان-ورود دام به نیزارهای تاالب

ويو سیالب

تردد يایق های صیادی در باالدست
مصا رودخانه حله

تردد لنج ها و يایق های موتوری

احداث مراكز جدید محیط بانی وبرجک های محیط بانی در ناحیه
غربی و مصا رودخانه حله و در
ناحیه مركزی و غربی تاالب
تجهیزات و ماشین آالت پایش وكنترل و جلوگیری از آتش سوزی
مانند خودرو بیابانی ،موتورسیكلت،
يایق موتوری ،اسا ،ماشین های
آتش نشانی
نصا عالئم مشخ كننده ومتمایز كننده زون اربه گیر از زون
حفاظت شده

این سیالب تمامی اراای را تحتسلطه خود يرار می دهد و تردد را به
مدت طوالنی در این اراای ناممكن
می سازد
خسارات يابل توجهی را متوجهساكنین دشت می نماید

حفاظت از تاالب (زیرا تاالب حله ازمكان های بسیار مهم برای تثبیت
سیالب های حاصله در حوزه می
باشد كه در زمان بروز شدت آسیا
رسانی آن را تا حدودی كاهش می
دهد).

كاهش جممیت ماهیان مهاجر و باارزش تجاری نظیر بیاح،بیاح
سرپهن،صبور،سگ ماهی و خارو

احداث یک محیط بانی در جناتاسیسات نیروی انتظامی فراكه به
منظور كنترل ناحیه غربی و مصا
رودخانه حله

عدم حمایت سیستم يضایی كشور از -به شهادت رسیدن  8محیط بان در
سال های اخیر توسط شكارچیان
محیط بانان
رسوب زایی
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تجمع رسوبات در تاالب حلهآلودگی نفتی لنج ها در بخشدریایی تاالب و مصا رودخانه حله

ایجاد نهادی در دستگاه يضایی دررابطه با پیگیری جرایم مربوط به
مسائل زیست محیطی
استفاده از تله های رسوب گیر
احداث یک محیط بانی در جزیرهشیف به منظور كنترل بخش دریایی
تاالب حله

كاهش تراكم تاج پوشش گیاهی

از بین رفتن پناهگاههای حیات
وحش

اصالح و احیا پوشش گیاهی نظیركود پاشی،بررپاشی،برركاری و يرق
میان مدت و دراز مدت
-مبارزه با تخریا پوشش گیاهی

رهاسازی پسماندهای حاصل از
حضور گردشگران در منطقه

-آلودگی آب رودخانه و تاالب حله

استقرار امكانات،عالیم و تابلو هایمختلف هشدار دهنده و پیام رسان
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