
  4883-4865 ، صفحه1401ط زیست، دوره هفتم، شماره دوم، فصل تابستان، سال مطالعات علوم محی

4865 

 ی گردشگری ها در راستای توسعهزیستی احیای تاالب ارزیابی پیامدهای محیط

 جوکندان(  )مطالعه موردی: تاالب
 2*محمد پناهنده , 1صدف فیضی

 (ACECR)کارشناس پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی  -1
  (ACECR) استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی -*2

 m1344_panahandeh@yahoo.comایمیل نویسنده مسئول:  *
 27/11/1400 : تاریخ پذیرش           26/7/1400:  تاریخ دریافت

 چکیده 
 این امراز  یناش و اقتصادي اجتماعی ط زیستی،منفی محی اند. اثراتتخریب شده روند توسعه یط در عدم توجه یلبه دل یادنلف تمخها در نقاط امروزه تاالب

منطقه حفاظت بخشی ازبه عنوان تاالب جوکندان . اقدام کنند هاآن یاينسبت به حفاظت و اح یریتیمدهاي ریزيبرنامهاز کشورها با  یاريبسکه سبب شده 
اما عدم مدیریت  ، تامین منافع اقتصادي و جذب توریست پتانسیل باالیی داردشناختی. این تاالب از لحاظ بومقرار دارد جوکندان در استان گیالن و لیسار شده

نظر مسئولین قرار گرفته  مدتاالب در راستاي توسعه گردشگري طبیعی این ر حال حاضر احیاي شده است. لذا دآن صحیح سبب تخریب و خشک شدن 
. سپس با استفاده از ماتریس ارزیابی شد بررسی زیستی و سلسله مشکالت تاالبوضعیت محیط DPSIRچارچوب با استفاده از  است. در این مطالعه ابتدا

 یعی،از منابع طب یدارناپا يبرداربهرهحاصل بر اساس نتایج  .شد پرداختهنظر مسئولین مد هاي احیاییشی از فعالیتنااحتمالی اثرات سریع به تحلیل کمی اثرات 
 ییفشارها یجادمحرکه سبب ا یروهايها به عنوان نو سکونتگاه یتجمع یشتاالب، افزا یریتدر مد یجامعه محل یینسطح مشارکت پا ی،اراض يکاربر ییرتغ

ین مطابق با نتایج همچن. باشدمیمحدوده  ینا ییراتتغ ینتراز مهمنیز کاهش مساحت تاالب ی و مرتع ي،سطوح کشاورز یشافزا. ستبر منابع تاالب ا
ات دهد که اثربندي نتایج و تفاوت دامنه امتیازات نشان می+ است. جمع338برداري و فاز بهره -764، امتیاز محیط زیستی براي فاز ساختمانی ارزیابی اثرات

برداري در حال افزایش است. این مطالعه اهمیت تدوین طرح برداري در حال کاهش و اثرات مثبت از فاز ساختمانی به بهرهمنفی از فاز ساختمانی به بهره
 نماید. ها را برجسته میجامع احیا تاالب

 

 کلمات کلیدی

DPSIR" ،"تاالب"، "ایاح"، "عیاثرات سر یابیارز سیماتر"، "جوکندان" 
 

 مقدمه-1
 یط درکافی  عدم توجه یلبه دل یااز نقاط دن یاريدر بسها تاالب امروزه

 .(Rohde et al., 2020)هستندمواجه  يجد يهابا چالش روند توسعه
 یبتخر یماز عوامل مستق ياقتصاد هايیتدر فعال ییرو تغ یترشد جمع

از حد از  یشب يداربربهره ین،زم يکاربر ییرتغ یم،اقل ییرتغو ها است تاالب
و هجوم ها یرساختتوسعه ز یوتریفیکاسیون، ،یآلودگی، منابع تاالب

 آیندبه شمار می هاتاالب یبتخر یممستقیرغ عواملاز  یگانهب يهاگونه
(MEA, 2005) .یناش و اقتصادي اجتماعی محیط زیستی،منفی  اثرات 

 کمیّت و یّتکیف کاهش سیالب، وقوع ریسک افزایش مانند) عوامل یناز ا

از کشورها  یاريبس (معیشت و فرهنگی هویت بر سالمت،نامطلوب  اثر آب،
به اهداف  یابیدر دست یریتیمدهاي ریزيبرنامهرا بر آن داشته است تا با 

)رحیمی و  ها اقدام کنندتاالب يیانسبت به حفاظت و اح یدارتوسعه پا
هاي تاالبی زیستگاه اغلب .(1399آذر و همکاران، جعفري؛ 1398، همکاران

بیش از حد تخریب شده و در وضعیت بحرانی قرار دارند و با رویکردهاي 
هاي ها وجود ندارد. از این رو امروزه روشامکان بهبود آن ،سنتی حفاظت

 ,.Chitra et al)د نشوها مطرح مینوین حفاظت و احیاي این زیستگاه

ها ارتباط دي و اجتماعی آنها به ارزش اقتصامدیریت تاالبالبته  (.2020
ها بر افزایش منافع حاصل دارد و چگونگی مدیریت و استفاده صحیح از آن

مانند  متعددي اهداف با توانرا می هاتاالب از تاالب تاثیر مثبتی دارد.

 دالیل به تنها یا شرب، و آبیارى براى ذخیره آب ماهى، افزایش تولید

 از حفاظت طرح) کرد شگري مدیریتگرد ترویج منظور به شناسىزیبایى

طرح جامع مدیریت زیست بومی و نیز در ایران  (.1390ایران،  هاى تاالب
 هاي کشور در پیش گرفته شده استهاي وارد شده به تاالبمقابله با آسیب

بر اساس  (.1389، کشور يهاتاالب بومییستز یریتجامع مد )طرح
اي و هاي نامناسب توسعهطرح ، اغلبدر سواحل خزر مطالعات گوناگون

اي و ها، قوانین و مقررات منطقهی مشتمل بر فقدان سیاستزیستمحیط
شده  در این منطقه مطلوب از منابعناي ناپایدار و استفاده سبب توسعهملی 
هاي مدیریت پروژهتاکنون به این دلیل (. 1387)امام و رسولی،  است

 ي جنوبی دریاي خزرهاتاالب ازبرخی  براي زي و احیابومی، بهسازیست
 ه استاستیل انجام شدهاي امیرکالیه، سلکه، سرخانکل و بمانند تاال

یکی تاالب جوکندان (. 1398محیط زیست جهاد دانشگاهی، )پژوهشکده 
بخشی به عنوان تاالب این است.  زمینههاي مد نظر در این دیگر از تاالب

واقع  در استان گیالن تالش و جوکندان لیسار يحفاظت شده يمنطقه از
اي حساس بوده و از منطقهشناختی از نظر بوم جوکندان . تاالبشده است

، توسعه روستاهاي اطرافمین منافع اقتصادي مردمان پتانسیل باالیی در تا
عدم  طبق شواهد موجود. اما است جذب توریست برخوردار گردشگري و

ههاي اقتصادي ببرداريبراي بهرهمردمان منطقه شتاب مدیریت صحیح و 
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زیست و خشک شدن تاالب شده طاي بوده که سبب تخریب محیگونه
بازگرداندن و احیاي تاالب در د، با وجود سلسله مشکالت موجواست. 

 است پاسخیبرداري پایدار از آن راستاي توسعه گردشگري طبیعی و بهره
ل حفاظت )اداره کاند در نظر گرفته مشکالتبراي رفع  که مسئولین امر

جاذبه با تعامل بر عالوهطبیعی  گردشگريِ (.1398محیط زیست گیالن، 
 و زندگی باو غیره  دریاچه ه،رودخان مانند طبیعی اکولوژیکی و هاي

 هايهجاذب با تعامل در نیز خود که محلی مردم اجتماعی هنجارهاي

نیز الزم  گردشگري يتوسعهدر خصوص  .باشدیم ارتباط در است،ی طبیع
یبهاي فرصت دنیاط نقا از بسیاري در به ذکر است که اگرچه این امر

 منابع مدیریت گردشگري، ،روستایی يجانبهه هم يتوسعه براي را نظیري

(. 1398جوان و همکاران، آورد )می وجود به شده حفاظتمناطق مدیریت و
ي گردشگري پدیده گسترشها و ساخت و ساز ينتیجه در تغییراتی کهاما 

. بگذارد جاي بررا در منطقه مورد نظر  منفی تواند اثراتمی شودمی ایجاد
اعم از  ي میزبانجامعه زندگی رد مستقیم طور به نوعی به این اثرات

(. 1398یابد )فراهانی و همکاران، انعکاس میها و سایر موجودات انسان
 يو توسعهحفاظت، احیا  يمطالعات داخلی گوناگونی در زمینهتاکنون 

( 1400روانبخش و همکاران ). ه استانجام شدها در تاالبگردشگري 
ارائهحفاظت از آن و ه را به منظور ها و تنگناهاي تاالب امیرکالیتوانمندي

و  SWOT. در این مطالعه از مدل بررسی کردندراهبردهاي مدیریتی  ي
بندي عوامل استفاده شده است. براي شناسایی و رتبه  QSPMروش

 اصلی هايمولفه نگريپرنده قابلیت باالو ايگونه غنی، تنوع زیستگاه

 و اراضی تصرف صید، و شکار ،مسمو و کود به تاالب آلودگی قوت،

سرمایه جذب و بودن المللیبین ضعف، هاي اصلیمولفه از تغییرکاربري
 محیط زیستی حقابه و بومی مدیریت زیست برنامه و قوانین خارجی، هاي

 و مدیریت جامع برنامه اجراي عدم در نهایت و فرصت اصلی هايمولفه
 بودند. االب امیرکالیهت تهدید اصلی هايمولفه گراییتغذیه و حقابه تامین

گیري چند هاي تصمیم( با استفاده از روش1399آذر و همکاران )جعفري
بندي پایداري محیط بندي ریسک و درجهمعیاره به شناسایی، اولویت

المللی سواحل جنوبی ایران پرداختند. بر اساس نتایج هاي بینزیستی تاالب
راي تاالب شادگان عامل فشار و تهدید شاخص ب 27مطالعه مذکور 

خوراالمیه و خورموسی و غیره شناسایی شد که تخلیه و دفع پسماند در 
هاي مداوم، آلودگی نفت، احداث محدوده تاالب، تغییرات اقلیم و خشکسالی

هاي اول عوامل تهدید رویه از پوشش گیاهی در اولویتبرداري بیسد، بهره
اي خدمات در مطالعه (1398همچنین رحیمی و همکاران ) قرار دارند.

ها در مطالعه خود اشاره اکوسیستمی تاالب شادگان را ارزیابی کردند. آن
ها و ارائه برداري خردمندانه از تاالبکنند که حفظ، احیا و بهرهمی

هاي کشور نیازمند راهکارهاي مدیریتی موثر براي حل مشکالت تاالب
مچنین تغییر نگرش در هاي علمی نوین و هکارگیري اطالعات و شاخصبه

 يمطالعهیک ( در 1396وثوقی و همکاران ) ها است.مدیریت کنونی آن
هاي سو استان خراسان رضوي به ارزیابی ظرفیتموردي در روستاي قره

زیستی، بر توجه به مسائل محیط مطالعه پرداختند. در اینگردشگري توسعه 
 شکاه و یستز محیط از حفاظت راستاي دررسانی آموزش و اطالع

چنین مطالعات این از نتایج به طور کل تاکید شده است.  منفی تاثیرات
ي گردشگري با و توسعه هااحیاي تاالبهاي آید که اگر پروژهبرمی
باعث وارد آمدن  ریزي و ارزیابی مناسبی از شرایط همراه نباشد؛برنامه

الزم است اقدامی،  شود. بنابراین قبل از انجام هرگونهمیمحیط لطماتی به 
به زیستی، اقتصادي و اجتماعی محیطاز ابعاد محدوده مورد مطالعه وضعیت 

ارتباط بین  وشود  بررسیترین تصمیمات مدیریتی منظور اتخاذ مناسب
در این خصوص  .شود مشخص هاي انسانی و تخریب زیستگاهفعالیت

نی شکیب و )جها استو الگوهاي گوناگونی ایجاد شده  هاتاکنون مدل
ی مدلمحیط زیستی  یریتو مدبررسی وضعیت  يبرا(. 1393همکاران، 

 5و پاسخ 4، اثرات3وضعیت ،2، فشار1نیروي محرکه عنوان تحت
(DPSIR) یافت.  توسعه 1999 سال در محیط زیستی اروپا آژانس توسط

 تغییرات به پاسخ عواقب علل، ارزیابی براي جامع چارچوبی این مدل

در گام  .(Smeets & Weterings, 1999) کندیایجاد م محیطی
توان یمبر اساس این مدل محدوده مورد مطالعه  یتحساس یابیارزبا اول 

 ییشناساویژه از این اکوسیستم در مناطق را بالقوه محیط زیستی  مشکالت
به منظور ( 1399فوالدي و همکاران ) .(Ma, 2019) کردبرطرف و 

شرایط  DPSIRه از مدل با استفادان حفاظت و احیاي تاالب جازموری
دیگر در یک مطالعه موردي اکولوژیک آن را مورد بررسی قرار دادند. 

هاي اصالحی حکمرانی آب کارراهها و چالش( 1398و همکاران ) غفوري
این طبق با استفاده از رویکرد مشارکتی و اردکان را  دشت یزد زیرزمینی در

( نیز با استفاده 2019همکاران )و  Balzan  مدل ارزیابی کردند. همچنین
یژگیوتوان مطابق با آن میکه اند چارچوبی را ارائه داده DPSIRاز مدل 

 ینو ا یی نمودشناساي را ایترانهمد یستیزیطمح يهایستمس یاصل يها
 فوق مطالعات. به طور کلی لحاظ کرد یستماکوس يهایابیدر ارزرا موارد 

 روابط تحلیل و تجزیه اطالعات و در درکدهد که این مدل نشان می

هاي آبخیز حوزهو مدیریت پایدار  گذاريسیاست براي هامعلولی آن و علت
 در پی بررسی وضعیت تاالب با استفاده ازاما نقش موثري دارد.  هاتاالبو 

مسئولین بر  ارائه شده توسطهاي ها و پاسخحلراه کمیارزیابی  ،مدل این
 کارآمدترین از یکیرسد. ضروري به نظر میزیست روي اجزاي محیط 

طور به است که 6زیستیاثرات محیط ارزیابی در این خصوص ابزارها
ها را ها و برنامهها، سیاستسیستماتیک عواقب احتمالی اجراي پروژه

ارزیابی  منظور به هاروش آمدترینکار از کند. این فرایند یکیبینی میپیش
 روي اجزاي یک توسعه بر مطلوب و نامطلوب اثرات بینیپیش و

 –اجتماعی  اکولوژیکی، –شیمیایی، بیولوژیکی  –)فیزیکی  زیستمحیط
است و هدف اصلی آن ایجاد یک چارچوب  فنی( –و اقتصادي  فرهنگی
یکی از . (1384)منوري،  باشدگیري مناسب براي مدیران میتصمیم
 7ماتریس ارزیابی اثرات سریعی زیستمتداول ارزیابی اثرات محیطهاي روش

پذیري است که به دلیل داشتن ساختاري ساده، دقت باال، انعطاف و تکرار
این  .توانایی باالیی در تجزیه و تحلیل کمی پیامدهاي محیط زیستی دارد

 & Pastakia)تدوین شده است  1998 در سال روش توسط پاستاکیا

                                        
1 Driving force  
2 Pressure 
3 State 
4 Impact 
5 Response 
6 Environmental Impact Assessment (EIA) 
7 Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) 
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Jensen, 1998).  در ی اثرات محیط زیستی هاي ارزیاباز روشتاکنون
است.  شده طبیعی بهره گرفته منابع علومدر زمینه  یمختلف مطالعات

به بررسی و ارزیابی اثرات محیط زیستی ( 1390)ازي و همکاران حج
با که نتایج این ارزیابی تاکید دارد گردشگري بر تاالب شادگان پرداختند. 

تواند اثرات میگري افزایش جمعیت و فشار بر منابع طبیعی مسئله گردش
با استفاده  (1398) گلچین و رمضانی .زیست برجا بگذاردنامطلوبی بر محیط

به ارزیابی پیامدهاي محیط زیستی توسعه توریسم در ساحل  RIAMاز 
این مطالعه نشان داد نتایج تحلیل چاف تا چمخاله استان گیالن پرداختند. 

رشد  ن ناحیه سببای در توریسم يکه اگرچه در حال حاضر توسعه
از آن منفی اثرات ادامه این روند  است اما بااقتصادي، اشتغال و درآمد شده 

کیانی صدر و  .پیش بینی استمانند تخریب محیط زیست در آینده قابل 
هاي مختلف توسعه را بر تاالب میقان در اثرات طرح (1398) همکاران

در این مطالعه ند. مورد ارزیابی قرار داد RIAMاستان مرکزي با روش 
 هايتحلیل اثرات، ارزیابی ف مانندمختل مطالعات انجاماشاره شده است که 

 منافع تواندمی ،توسعه هايطرح اثراتکردن  مشخص عالوه بر اقتصادي

 و زیستی تنوع از اعم تاالب از برداريبهره دیگر ايهگزینه مختلف

گر بیانگرفته هاي صورت پژوهشررسی  .دنمای تحلیل را گردشگري
از این رو  است. هاتاالب ویژه به و زیستمحیط از حفاظت اهمیت
احیاي جهت ي حاضر با هدف افزایش کارایی اقدامات مدیریتی مطالعه

انجام شده است. بدین ي گردشگري توسعهدر راستاي  تاالب جوکندان
، ضمن بررسی وضعیت EIAو روش  DPSIRمنظور با ادغام مدل 

پرداخته نظر هاي مد ناشی از فعالیتکندان به ارزیابی اثرات تاالب جو
ها به راهبردي پیامدهاي منفی ناشی از آن ریزيانجام برنامه شود تا بامی

 سد.حداقل بر

 کارروشها و داده -2

ي مطالعات پایه و تحلیلی و در دو مرحله -مطالعه حاضر به صورت توصیفی
ستی انجام شده است. بدین صورت که در مطالعات ارزیابی اثرات محیط زی

به توصیف وضعیت  DPSIR بخش مطالعات پایه ابتدا با استفاده از مدل 
هاي مدیریت آن از ابعاد چالش الب و بررسی مشکالت محیط زیستی وتا

شود. سپس با استفاده از پرداخته میزیستی، اقتصادي و اجتماعی محیط
احیاي تاالب جوکندان در راستاي هاي بی اثرات سریع فعالیتماتریس ارزیا

در ادامه گیرند. ورد ارزیابی و تحلیل کمی قرار میمتوسعه گردشگري 
 مذکور تشریح شده است.هریک از مراحل 

 

  منطقه مورد مطالعه مشخصات -

 تالش ستانشهرایران و در  کشور جوکندان در شمالدریایی ساحلی تاالب 
 58" وشرقی طول  48° 55´ 31" ات 48° 54´ 44"با مختصات جغرافیایی

به این تاالب  شمالی واقع شده است.عرض  37° 55´ 56" تا °37 54´
 ،هکتار 390با وسعتو جوکندان  لیسار ت شدهمنطقه حفاظ بخشی ازعنوان 

 تاالب .(1)شکلدارد قرار  دریاي خزردر بین اراضی زراعی و ساحل 
روي آب دریاي خزر و پس از آن با در اثر افزایش تراز و پیش جوکندان

شکل گرفته است.  1370ي روي دریا در دههکاهش تراز سطح آب و پس
بین، سیاهونی هاي قلعهل رودخانههمچنین وجود سه منبع آب سطحی شام

هاي آب شیرین چشمهتاالب نقش دارد که از این و آقاعمارت در تامین آب 
-در طول مسیر خود با جمعها . این رودخانهگیرنددر باالدست سرچشمه می

ر از تاالب آب اراضی کشاورزي، پس از عبوآوري رواناب سطحی و زه
وکندان به لحاظ اکولوژیکی، االب جت ریزند.میجوکندان به دریاي خزر 

اجتماعی داراي اهمیت باالیی است. این تاالب به دلیل اقتصادي و  منافع
عناصر  ینتراز مهم یکیعنوان هب یمنحصر بفرد طبیع هايیژگیو

 .یدآمیشمار ارزشمند به یمیراث فرهنگیک و  یستیتنوع ز کنندهیتحما
بهرهو صحیح عدم مدیریت  در حال حاضرکه  دهدها نشان میبررسی
زیستی توسط مردم بومی سبب اثرات نامطلوب محیط اقتصادي هايبرداري

. لذا احیاي تاالب جوکندان با هدف و کاهش وسعت تاالب شده است
)اداره کل حفاظت توسعه گردشگري در دستور کار مسئولین امر قرار گرفت 

  (.1398محیط زیست گیالن، 
 

 DPSIR مدل -

 علت اجزا و روابط از باالیی زیست پیچیدگیمحیط و بین انساندر ارتباط 

 نشان براي یکی از ساختارهاي رایج DPSIRو معلولی وجود دارد. مدل 
 بر اساس این مدل نیرو .و این ارتباطات سیستمی است نظم دادن

ها و فشارها که اغلب عوامل انسانی در جهت توسعه بوده و با محرکه
زیستی محیط همراه هستند، سبب تغییر در وضعیتمصرف منابع طبیعی 

 فوالدي)شوند ( اکوسیستم میشرایط محیطی، فیزیکی، زیستی و شیمیایی)
این فشارها در ساختارها، فرایندهاي بیوفیزیکی و  (.1399و همکاران، 

کند و در مجموع بر عملکرد و هاي اکوسیستم تغییر ایجاد میویژگی
اثرات حاصل در قالب عملکردها و  گذاردر میارچکی اکولوژیکی آن اثیکپ

هاي اکوسیستمی قابل خدمات اکوسیستمی، منافع انسانی و همچنین ارزش
در نهایت متناسب با این اثرات  (..2021Zare et al ,) بررسی است

زیستی ارائه هایی به عنوان پاسخ جهت مدیریت پایدار و محیطراهکار
اي باشد ات قانونی، فرهنگی و سازهتواند شامل اقدامشود که میمی

 دارد ثیرأت DPSIR هايلفهؤمیک از بر هر  هاپاسخاین . (1396)نعمتی،
قابل  زیستوضعیت محیطها و نیرو محرکهبر آن که بازخور مستقیم 

در این مطالعه طی  .(Wantzen et al., 2019)مشاهده است 
 و یستی از مشکالت مدیریتیاي و بازدیدهاي میدانی، لمطالعات کتابخانه

جوکندان با کسب نظرات متخصصین و  تاالب زیستی محیط مسائل
 DPSIRکارشناسان امر تهیه گردید. سپس این عوامل در چارچوب 

تاالب  از وسیعی مناطق در فشار هايعامل عنوان بندي شدند که بهدسته
تغییر  راوضعیت تاالب جوکندان  شوند. بدون شک این فشارهاشناخته می

طرف  در این زیستگاه شده است. از آثاري نامطلوب ایجاد به داده و منجر
هایی در راستاي احیا و توسعه گردشگري به منظور فعالیت گیرندگانتصمیم

رفع یا کاهش اثرات نامطلوب در نظر گرفته شده که در این مطالعه به 
ربخشی و عنوان پاسخ به وضعیت کنونی فرض شده است. اما میزان اث

ها آشکار نیست. لذا در گام بعدي تالش شده است که این فعالیتمقبولیت 
 ارزیابیمطابق با مراحل  هاپیامدهاي مثبت و منفی احتمالی ناشی از آن

 .(2قرار گیرد )شکلمورد بررسی  کمی اثرات

  

http://hakimpedia.ir/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%B4%D8%AF%D9%87
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 . موقعیت تاالب جوکندان در خط ساحلی دریای خزر1شکل
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 . مدل مفهومی پژوهش حاضر2شکل

 

 ارزیابی کمی اثرات محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی با استفاده از ماتریس ارزیابی اثرات سریع   -

 
هاي ارزیابی تعیین محدودهارزیابی اثرات در ابتدا شناسایی و به منظور 

و تشخیص دقیق  بررسیها جهت براي دسترسی به اطالعات و داده
 یزو ن یتبراساس نوع فعالها محدودهاین  هاندازرات ضرورت دارد و اث
مطالعه در این  .(1384کند )منوري، یم ییرتغ یرامونپ یطمح هايیژگیو

ي که اجرا یتیمراکز جمع یزو ن یخشک هايیستماکوس ی،منابع آب
محدوده  یینتع يقابل توجه دارد برا یرها تاثپروژه بر آن يهافعالیت
محدوده از این رو تاالب جوکندان به عنوان  .شده استلحاظ  یمطالعات

در آن صورت  گردشگريساخت و ساز و  هايیتفعال یهکه کل یاتیعمل

تاالب  کهینتوجه به ا باشود. نامیده میمحدوده بالفصل  گیردیم
و جوکندان  یساراز منطقه حفاظت شده ل یجوکندان به عنوان بخش

پروژه مطابق با ضوابط  ینا یمده اثر مستقمحدوشعاع  شود؛یمحسوب م
 یناست که ا یلومترک 2 زیستیطسازمان حفاظت مح یعاستقرار صنا

ها و مناطق از تاالب یعفاصله صنا یزانم ترینیششعاع برابر با ب
تالش  یزحوضه آبر ینشده در نظر گرفته شده است. همچنحفاظت

 (3)شکل در نظر گرفته شده است یکاکولوژ یممحدوده مستق

 وضعیت اثر

 

نیرو 

 محرکه

 فشار 

 

 پاسخ مدیریتی  

 های مطالعاتیتعیین محدوده

 تشریح وضعیت موجود 
پیش بینی اثرات 

 اثرات

 مرحله ساختمانی 

 برداری مرحله بهره

ارزیابی اثرات 

 RIAMپاسخ با 

 ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از پاسخ

 شناسایی نمایه ها، مشکالت محیط زیستی و چالش های مدیریتی

ت پایه 
 مطالعا

ت 
ت ارزیابی اثرا

 مطالعا
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 های مورد مطالعه پژوهش حاضرمحدوده. 3شکل
 

به محیط زیست وضعیت تشریح هاي ارزیابی، پس از تعیین محدوده
 به مربوط اجتماعی -شناسایی مشکالت محیط زیستی و اقتصادي

از اطالعات پایه (. 1392 )جباریان، نمایدمی اي کمکتوسعه هايفعالیت
در جنگل توسکا  یکسرهقطع ه است. شدائه ار 1در جدول تاالب  وضعیت

 هايیتاز جمله فعالکیلومتر  8متر و طول  600 -1000نواري به عرض 

که هم اکنون است  در زمان گذشته تاالب یکپارچهموثر بر نظام  یانسان
عدم تعیین الگوي کاربري اراضی مناسب با . آن موجود است یايآثار بقا

اراضی اطراف  .آیدعلی به حساب میفاز جمله تهدیدات شرایط منطقه 
 دام کاري و چراگاهجهت برنجتوسط جوامع محلی روستاهاي اطراف  تاالب

  گیرد.مورد استفاده قرار می
 
 

  مشخصات تاالب جوکندان  .1جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -35 )متر( یاارتفاع از سطح در

 0 -2 )درصد( شیب

 7 (کیلومتر)تالش فاصله تا شهر 

 (1350(، قنبر محله )835(، دیراکري )525پشته ) (متر) ففاصله از روستا اطرا

 شده لیسار و جوکندانمنطقه حفاظت یریتتحت مد ةمنطق نیترکینزد

 3 (کیلومتر) یاصل دهفاصله از جا

 دارد یدسترس هبه احداث جاد یازن

 هاي آذرین و آهکسنگ منطقه شناسیزمینخصوصیات 

 مواد آلی زیادو رنگ تیره تا قهوه اي تیره ، هاي عمیق یکنواخت با بافت سبکخاک -اراضی شنی تثبیت شده منطقه خاک

 بسیارمرطوب اقلیم

 واحد هیدرولوژیک تالش _حوضه آبریز اصلی خزر تقسیم هیدرولوژیک

 هاي قلعه بین، سیاهونی و آقاعمارترودخانه منابع آب سطحی

 آغاسی محله، هیبت و قلعه بینهاي چشمه کیلومتر 2منابع آب زیرزمینی تا شعاع 

 2/0 -8/0 )متر(عمق تاالب 

 3/2 )متر(عمق آب زیرزمینی 

 شور(هاي لبکم شور )در طبقه آب نوع آب تاالب

 جنوب شرقی -غربی جهت بادغالب

 9/5 ( Cْ) میانگین حداقل دما

 3/25 ( Cْ) میانگین حداکثر دما

 5/142 متر()میلی متوسط بارش سالیانه

 یو لوئ ی، ني قشالقیاز جمله توسکا یو درخت يآبزکنار ي،آبز يهاگونه گیاهیهاي هگون

 هاو حواصیل ها، پرستوي دریایی، کاکایینشینان سلیماردک، آبچلیک، پاشلک، ابیا، قرقاول، انواع شاخه هاي جانوريگونه
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 ثراتا يیهاول ییشناساي بعدي پس از بررسی وضعیت موجود به در مرحله
به تفکیک فازهاي ساختمانی محیط زیست ها بر فعالیتترین مهمناشی از 

 یسکردر طی مطالعات ارزیابی، شود. این امر پرداخته میبرداري رهو به
احیایی هاي فعالیت. دهدمی را کاهش یندهمخرب آنامطلوب و  یامدهايپ

و  یروبیال یندفرابه طور کلی انجام )فاز ساختمانی  توسط مسئولین به تفکیک
ساخت ،  Cutoffساخت ی،سطح الگون آب یشبرداشت رسوبات، افزا

)استفاده از ظرفیت  برداريو بهره نگري(گردي و سایت پرندههاي بومسازه
این  از یناش یاثرات احتمالسپس  .ندشدمعرفی  ي(گردو بوم يگردشگر
رزیابی پژوهش تیم ااي، نظرات با استفاده از مطالعات کتابخانهها فعالیت

بازدیدهاي میدانی در  هاي مختلف وحاضر متشکل از متخصصین حوزه
براي  واحد متدولوژي یک انتخاببینی گردید. پیش هاي مطالعاتیمحدوده

 جغرافیایی محل ،پیچیدگی اندازه، ها،فعالیت نوع بهارزیابی اثرات محیط زیستی 
عه از روش ماتریس براي در این مطال .دارد بستگی محیط مطالعاتی تنوع و

ماتریس . ارزیابی اثرات محیط زیستی فرایند احیاي تاالب استفاده شده است

هاي قدرتمند براي تجزیه و تحلیل کمّی ارزیابی اثرات سریع یکی از روش
در قالب جدول و توان نتایج حاصل از آن را که می زیستی استپیامدهاي محیط

تحلیل کمی با استفاده از این روش بر  .ن دادنمودار به صورت واضح و گویا نشا
صدر و )کیانیاساس یک تعریف استاندارد از معیارهاي مهم ارزیابی قرار دارد 

ي کمّی، ابتدا هادادهبراي تبدیل اثرات به در مطالعه حاضر  (.1398همکاران، 
برداري ساخته شدهبه تفکیک فازهاي ساختمانی و بهرههاي امتیازدهی ماتریس

زیست در سطرها ها بر اجزاي محیطها اثرات ناشی از فعّالیّتاند. در این ماتریس
هاي امتیازدهی گیرند. در ماتریسها قرار میو معیارهاي امتیازدهی در ستون

است  شدهيبندگروه دسته چهارزیست در ارزیابی اثرات سریع اجزاي محیط
 Bو  A سریع در دو گروههمچنین معیارهاي روش ارزیابی اثرات  (.2جدول)

ي بزرگی اثر هستند و دهندهنشان Aمعیارهاي . (3)جدول شوندبندي میرتبه
 هدهندنشان Bطور مستقل بر امتیاز نهایی اثرگذار باشند. معیارهاي توانند بهمی

 تنهایی قادر به تغییر امتیاز نهایی نیستند. ارزش موقعیّت هستند و به

 
  های تاثیرپذیر محیطیو مولفه. پارامترها 2جدول

 مولفه تاثیر پذیر پارامتر محیط

 1شیمیایی -فیزیکی

 هوا
 میکروکلیما

 کیفیت هوا

 آب

 سطحی کیفیت آب

 کیفیت آب زیرزمینی

 تاالبلیک هیدرو

 خاک
 کیفیت خاک

 فرسایش خاک

 صدا و ارتعاش سرو صدا

 توپوگرافی زمینشکل 

 2کیبیولوژی -اکولوژیکی

 پوشش گیاهی
 گیاهان خشکی

 گیاهان آبزي

 حیات وحش
 جانوران آبزي

 جانوران خشکی

 آبی و خشکیزیستگاه  ها و مناطق تحت مدیریت زیستگاه

 3فرهنگی -اجتماعی
 

 جوامع انسانی

 جمعیت و مهاجرت

 کشاورزي

 توریسم

 رفاه

 آموزش

 رضایتمندي جوامع محلی

 
 4فنی -اقتصادي

 

 جوامع انسانی

 درآمد و اشتغال

 هادسترسی

 و قیمت مستغالت کاربري اراضی

  

                                        
1 Physical _Chemical (PC)  
2 Ecological_Biological (EB) 
3 Social _Cultural (SC) 
4 Economic _Operational (EO) 
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 (Pastakia & Jensen, 1998).معیارهای ارزیابی اثرات ماتریس سریع  .3جدول

 معیارها توصیف مقیاس مقیاس کالمی

 4 المللیاهمّیت ملّی و بین

 مکانی رزهايم براساس شرایط اهّمیت دادن میزاننشان براي مقیاسی
 است.

A1 

 )شعاع اثرگذاري(

 3 اي و ملّیاهمّیت منطقه

 2 اهمّیت براي مناطق حاشیة محل

 1 فقط داراي اهمّیت براي شرایط محّلی

 0 بدون اهمّیت

 3 اثر بسیار زیاد

 .شودمی تعریف شرایط یا اثر از ناشی ضرر یا سودمندي براساس میزان
هاي مثبت و کاربردن ارزشنفی( نیز با بهماهیت اثرات )مثبت یا م

 شود.منفی به مرکزیت صفر با ارزیاب مشخّص می

A2 

 )دامنة اثر(

 2 دار مثبتاثر معنی

 1 اثر مثبت

 0 اثربی

 -1 اثر منفی

 -2 داراثر منفی معنی

 -3 اثر بسیار منفی

 1 بدون تغییر

 ایط است.شر بودنموقّت  یا دائمی يدهندهنشان
B1 

 )پایداري(
 2 موّقتی

 3 دائمی

و  بوده تغییر قابل شرایط که شودتعریف می ايگونهبه این پارامتر 1 بدون تغییر
 یا با دائمی نباید حالت این است. شرایط آن اثر روي کنترل از میزانی

 .تداخل کند آن با یا شود دیده ياثر مساو یک بودنموقّت 

B2 
 2 پذیربرگشت (پذیري)برگشت

 3 ناپذیربرگشت

 1 بدون اثر

 یا منفرد اثر تأثیرگذار، عمل است که این يدهندهنشان پارامتر این
 .دارد شرایط سایر با سینرژتیک یا اثري زمان درطول تجمّعی اثري

B3 
 2 اثر غیر تجمّعی پذیري()تجمع

 3 اثرات تجمّعی و تجدیدشونده

 
هاي ي حاضر، پرسشنامهکارشناسان تیم ارزیابی مطالعهدر این مرحله 

 یابیارز یسو در چارچوب روش ماتر يفرد يهابراساس قضاوتارزیابی را 
 يهاکدام از سلول هره را ب یقیدق زشاریع تکمیل کردند و اثرات سر

 ينظرات از سو یانگینم یبا بررس یت. در نهادادند اختصاص یسماتر

 ها درنظر گرفته شد.از آن یکهر يبرا ¬یینها ينمره یابی،ارزتیم  ياعضا
 ي وضعیتدهندهنشان که 1زیستینهایی محیط ها امتیازبراساس آنهمچنین 

 1براساس رابط منظور . بدینشد ها است محاسبهفعّالیّت زیستی هریک ازمحیط
 ند.جمع شد باهم Bدر یکدیگر ضرب و معیارهاي  Aمعیارهاي ، 3تا 
 

(A1) * (A2) = AT                             1رابطه  

(A1( و )A2) :نمره معیارهاي گروه A ؛AT: ضرب همه حاصل
 .A امتیازات گروه

(B1) + (B2) + (B3) = BT               2رابطه  

(B1) ،(B2) و (B3):  نمره معیارهاي گروهB ؛BTمجموع همه : 

 .Bامتیازات گروه 

(AT) * (BT) = ES                         3رابطه       

                                        
1 Environmental Score (ES( 

ES:  ها.تزیستی هریک از فعالینهایی محیطامتیاز 
  2تغییهرات يهبها محهدود زیستی بهه دسهت آمهدهمتیازهاي محیطسپس ا

اثهرات  ارزیهابی ي ازترسیسهتم دقیهق تهاشهد قراردادي این روش مطابقت داده 
کهاربردن بها بهه همچنین اثهرات مثبهت و منفهی. (4ها ارائه شود )جدول فعالیت
. عدد صهفر بیهانه خواهند شدنشان داد به مرکزیت عدد صفر –هاي + و ارزش

)کماسهی و  گر این است که در وضعیت موجود هیچ تغییري ایجاد نشهده اسهت
 .(1398بیرانوند، 

هاي احیایی تاالب جوکندان و فراوانهی زیستی فعالیتاما از این امتیازهاي محیط
توان درخصهوص امتیهاز برداري نمیهاي ساختمانی و بهرهازها در هریک از فآن

گیري کرد. بنابراین در گهام آخهر، فراوانهی تصمیم زیستی این پروژهنهایی محیط
؛ زیستی ضهرب شهدمیانگین امتیاز محیط در (-E+ تا E)هاي تغییرات محدوده

 گردیدع ( با یکدیگر جم-هاي + وکردن ارزش)با لحاظ آمدهدستبهسپس اعداد 
 تا امتیاز نهایی محاسبه شود.

                                        
2 Range Bond (RB) 
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 (Pastakia & Jensen, 1998) تغییراتی زیستی و دامنهی میان امتیازهای محیطرابطه .4جدول 

 تغییرات/ اثرات تغییراتی دامنه زیستیامتیاز محیط زیستیمیانگین امتیاز محیط

 زیاد مثبت/ منفی تغییرطور عمده به ±E ± 72تا  ± 108 90±

 مثبت/ منفی مشخص ±D ± 36تا  ± 71 54±

 متوسطمثبت/ منفی  ±C ±19تا  35± 27±

 کم مثبت/ منفی ±B ± 10تا  18± 14±

  ناچیزمثبت/ منفی  ±A ± 1تا  9± 5±

0 0 N بدون تغییر در وضعیّت موجود 

 

 نتایج -3

 تاالب جوکندان DPSIRمدل  -

 ییفشارها یجادحرکه سبب ام یروهايشده که به عنوان ن ییشناسا يهایهنما
از منابع  یدارناپا يبرداربهره يبر منابع تاالب جوکندان است در چهار دسته

 یریتدر مد یجامعه محل یینسطح مشارکت پا ی،اراض يکاربر ییرتغ یعی،طب
تقاضا و  زایش. اف(5گرفتند )جدول  ها قرارو سکونتگاه یتجمع یشتاالب، افزا

محدوده مورد در  یستیز یطمح یباعث فشار و تخرب یمخرب انسان يهایتفعال
موجود  ياز فشارها یقابل مشاهده ناش ییراتتغ ینترمطالعه شده است. از مهم

مصرف آب و  يتقاضا برا یشافزا ی،مرتع ي،سطوح کشاورز یشتوان به افزایم

اثرات، توجه به ساده یلتحل ینمود. در پ ارهتاالب اش یستگاهکاهش مساحت ز
 یا،آب شور در رويیشکاهش ارائه خدمات تاالب، پ ی،تاالب ستگاهیز يساز

 ینتعارض ب یشو اقزا یاو آب در ینیزمیرز يهاآب ینبرهم خوردن تعادل ب
برخوردار است. در حال  ییباال یتیاز اهم یتیحاکم يهاو نهاد یجامعه محل

 تییریو مد یپاسخ کل راستاي توسعه گردشگريدر جوکندان بتاال یايحاضر اح
 تر بیان شده است.هاي آن پیشریز فعالیت کهبوده امر  ینمسئول

 

 

 تاالب جوکندان DPSIR. مدل 5جدول

نیروی 

 محرک
 اثر وضعیت فشار

 پاسخ

 فرهنگی ایسازه قانونی

برداري بهره
ناپایدار از 

 منابع طبیعی

 یبرداشت ب
از پوشش  یهرو

 یهحاش یجنگل
 تاالب یمو حر

 یکسرهو قطع  ينابود
 توسکا یپوشش درخت

 یجنگل یستگاهز یبتخر
 یتاالب یمحر
 یستگاهیتنوع ز کاهش

 یتاالب یمحر
 تاالب یستگاهز زيساساده

خدمات تنوع  یهارا کاهش
 تاالب یستگاهیز

 احیاي تاالب -

 یاتح ریزيبرنامه -
 صدور و وحش
 بر شکار پروانه

 تولید اساس

ریزي توسعه برنامه -
گردشگري با 

توجه به 
نطقه هاي مقابلیت

همراه ایجاد  به
زیرساخت 

 گرديبوم

آب و  مدیریت -
 خاک

 یاراض مدیریت -
 و مرتع کشاورزي

 ریشه کنی درختان -

 کنترل حجم رسوب -

الیروبی و برداشت  -
 متر 1رسوب به عمق 

افزایش سطح الگون آبی  -
 در سه مرحله

هاي ساخت سازه -
گردي و سایت بوم

 نگريپرنده

اصالح دیواره و ایجاد  -
cutoff 

هاي ورودي و آب کنترل -
 آب انتشار از جلوگیري

 تاالب به آلوده

 
 

آموزش و ارتقاي  -
فرهنگ حفاظت 

 مردم بومی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تغییر کاربري 
 اراضی

تقاضا  یشافزا
 یلتبد يبرا

 یستگاههاير
به  یتاالب یمرح

 يکاربر یرسا
 ها

 یسطوح مرتع یشافزا
سطوح  افزایش

 يکشاورز
 يتقاضا برا افزایش

 آب

 یمحر یستگاهايز یبتخر
 یتاالب

 یستگاهیتنوع ز کاهش
 تاالب

 یستگاهیز یتامن کاهش
 یتاالب یستگاهز يساز ساده

 آب تاالب یفیتک کاهش
آب شور  یشرويپ افزایش

 یادر
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سطح 
مشارکت 
عه پایین جام

محلی در 
مدیریت 

 تاالب

 یاستفاده رقابت
و شتابزده و 

از  یدارناپا
 یتاالب یطمح

رقابت در  یشافزا
 ینهايتصرف زم
 یتاالب

 ياستفاده ا افزایش
 از تاالب یقانون یرغ

 یريپذ یتمسئول عدم
 حفاظت از تاالب يبرا

موثر در  یآگاه عدم
مورد نقش تاالب در 

 یتوسعه جوامع محل
ر الزم د یآگاه عدم

استفاده  یمورد چگونگ
چند جانبه  یدارپا يها

 از تاالب

 یستگاهیکاهش سطوح ز
 يبه استفاده ها یلتما غلبه

از  یدارکوتاه مدت و ناپا
 تاالب

استفاده از دانش و  عدم
در حفاظت از  یتحارب محل

 تاالب
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

کنترل آب خروجی از  -
 محدوده در نقاط مختلف

 
 
 
 
 
 
 

 ظرفیت از استفاده -
 جمعیتی، تشکیل

 NGOs يهاگروه
ابداعی  يهابرنامه و

 فرهنگی

افزایش 
جمعیت و 
 سکونتگاه ها

تقاضا  یشافزا
 ینهگز يبرا
مختلف  يها

مد اشتغال و درآ
 ییزا

تقاضا  افزایش
 ینزم يبرا

تقاضا  افزایش
مصارف  يبرا

 آب

کاهش مساحت 
 یتاالب یستگاهز

برداشت از  افزایش
 منابع آب

 ياستفاده ها غلبه
از منابع  یدارناپا

 تاالب یستگاهیز
تخلفات در  افزایش

 استفاده از منابع تاالب
و شکار  یدص افزابش
 یقانون یرغ

 یستگاهیز يلکه ها یبتخر
 بتاال

 ینخوردن تعادل ب برهم
 یاو آب در ینیزم یرز يآبها

 یاآب شور در یشرويو پ
جامعه  ینتعارض ب اقزایش

 یتیحاکم يو نهاد ها یمحل

 
 زیستی  ارزیابی کمی اثرات محیط  -

به  تاالب یسطح الگون آب یشو برداشت رسوب به منظور افزا یروبیال عملیات
به  تواندیه طور مستقیم و غیرمستقیم مبها فعالیت ینتراز مهم یکیعنوان 

. براي مثال، مواد الیروبی شده یدنما یجادا زیستییطمح یايطرق مختلف مزا
شوند و گاهی با تغذیه ها استفاده میزیستگاه يگاهی براي ایجاد یا احیا

اگرچه  اما دهند.را کاهش می یالباحتمال فرسایش یا س ی،آب یستماکوس
منطقه،  زیستیطبر اکولوژي و مح یداراي اثرات مثبتتواند می هاههآبرا یروبیال

با  یتفعال ینتاالب باشد اما ا یرامونپ یتجمع یاقتصادي و اجتماع هايیتفعال
نشود،  یریتمد یچه به طور اصولهمراه بوده و چنان یزن یطیتنش مح یجادا

و  ذاییغ هیرزنج ي،آب، جانوران آبز یفیتها، کیستگاهبر ز ايتبعات گسترده
 توازن برقراريگردي نیز، هاي بومي فعالیتدر زمینه .نمایدیم یجادا یرهغ

 امري آن ازگردشگران  استفاده میزان وتاالب  تفرجگاهی قابلیت بین مطلوب

، اراضی کاربري ساماندهی ه،بهین يبرداربهرهشود. می محسوب مهم بسیار
 ارزیابی اساس برادي منطقه جلب مشارکت ذینفعان محلی و توسعه ارزش اقتص

 مسائل رعایت با همراه علمی ریزيبرنامه آن تبع به و تاالب اکولوژیکی شرایط
ناشی  اثراتنتایج ارزیابی کمی ماهیت و شدت  پذیر است. امکان یزیستمحیط

مجموعه در ادامه ارائه  به صورت یکمحدوده مورد مطالعه در ها از این فعالیت
اثرات ي کمی س امتیازهاي اختصاص یافته مقایسهبر اسا شده است.

بر احیاي تاالب جوکندان  مراحل مختلف هايمطلوب و نامطلوب فعالیت
برداري انجام به تفکیک فاز ساختمانی و بهره پارامترهاي محیط پذیرنده

 -پارامتر فیزیکی 18 پارامتر محیط زیستی در فاز ساختمانی شامل 31شد. 
اجتماعی و  -پارامتر فرهنگی 3اکولوژیکی،  -بیولوژیکی پارامتر 6شیمیایی، 

(. 6)جدول  فنی در فاز ساختمانی ارزیابی گردید-پارامتر اقتصادي 4
پارامتر  7پارامتر محیط زیستی شامل  24برداري همچنین در فاز بهره

 -پارامتر فرهنگی 5اکولوژیکی،  -پارامتر بیولوژیکی 7شیمیایی،  -فیزیکی
توسط تیم ارزیابی پژوهش حاضر فنی -ارامتر اقتصاديپ 5اجتماعی و 

 (.7بررسی شد )جدول 
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 در فاز ساختمانی تاالب جوکندان یاحیایهای فعالیت. ماتریس ارزیابی اثرات سریع 6جدول

RV ES 
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ر  
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2
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 اثر
A
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 شماره بینی اثراتپیش

ط
حی

م
 

-A 6-  2 2 2 1-  1 اثر پاکتراشی و بوته کنی بر کیفیت هوا )افزایش ذرات معلق و ایجاد گرد و غبار( 1 

 
ی

یک
یز

ف
- 

ی
یای

یم
ش

 P
/C

  
 

-A 6-  2 2 2 1-  2 اثر خاکبرداري  بر کیفیت هوا  )افزایش ذرات معلق و ایجاد گرد و غبار( 1 

-B 12-  2 2 2 1-  3 افزایش ذرات معلق و ایجاد گرد و غبار(اثر مصرف حمل و نقل بر کیفیت هوا  ) 2 

-A 6-  2 2 2 1-  4 اثر دپوي خاک بر کیفیت هوا  )افزایش ذرات معلق و ایجاد گرد و غبار( 1 

-B 12-  2 2 2 2-  5 اثر پاکتراشی و بوته کنی بر کیفیت آب )افزایش بار معلق منابع آبی( 1 

-B 12-  2 2 2 2-  6 )افزایش بار معلق منابع آبی( اثر خاکبرداري بر کیفیت آب 1 

-B 12-  2 2 2 2-  7 اثر دپوي خاک بر کیفیت آب  )افزایش بار معلق منابع آبی( 1 

-A 6-  2 2 2 1-  8 اثر ساخت سازه هاي بوم گردي بر کیفیت آب  )افزایش بار معلق منابع آبی( 1 

-B 12-  2 2 2 2-  9 بار معلق منابع آبی(بر کیفیت آب  )افزایش  Off   Cutثاثر احدا 1 

-A 6-  2 2 2 1-  10 بر کیفیت منابع آب اثر)دفع نادرست فاضالب، پسماند، نشت سوخت( 1 

-B 12-  2 2 2 2-  11 اثر پاکتراشی و بوته کنی بر کیفیت خاک )افزایش فرسایش( 1 

-B 14-  2 2 3 2-  12 (اثر خاکبرداري بر کیفیت خاک )از بین رفتن خاک سطحی و فرسایش 1 

-B 12-  2 2 2 2-  13 اثر فعالیت هاي ماشین آالت ساختمانی بر میزان فشردگی و متراکم شدن خاک 1 

-A 6-  2 2 2 1-  14 بر کیفیت خاک اثر)دفع نادرست فاضالب، پسماند، نشت سوخت( 1 

-D 36-  2 2 2 3-  15 ایجاد آلودگی صوتی )افزایش سر و صدا(اثر فعالیت هاي ماشین آالت ساختمانی بر  2 

-D 36-  2 2 2 3-  16 اثر دپوي خاک بر ایجاد آلودگی صوتی )افزایش سر و صدا( 2 

-B 12-  2 2 2 2-  17 اثر ساخت سازه هاي بوم گردي بر ایجاد آلودگی صوتی )افزایش سر و صدا( 1 

-B 16-  2 3 3 2-  18 اثر خاکبرداري بر توپوگرافی 1 

-E 72-  2 3 3 3-  19 اثر پاکتراشی و بوته کنی بر تخریب پوشش گیاهی 3 

 
ی
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وژ
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ب

- 
ی

یک
وژ

کول
ا

 

B
/E

  
 

-E 72-  2 3 3 3-  20 اثر پاکتراشی و بوته کنی بر تخریب زیستگاه جانوران 3 

-D 54-  2 2 2 3-  21 اثر فعالیت ماشین آالت ساختمانی بر تخریب زیستگاه 3 

-E 72-  2 3 3 3-  22 بر تخریب زیستگاه Off   Cutثر احدااث 3 

-C 24-  2 3 3 3-  23 اثر خاکبرداري بر تغییر سیماي سرزمین )مناظر و چشم اندازها( 1 

-D 48-  2 3 3 2-  24 مناطق تحت حفاظت 3 

+A 4 1 1 2 1 1 25 اثر استخدام بر جمعیت و مهاجرت 

 
ی 
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تم

اج
– 

ی
نگ

ره
ف

 S
/C

  
 

-B 16-  1 1 2 2-  26 یات ساختمانی بر رفاه عمومیاثرعمل 2 

+A 8 1 1 2 1 2 27 اثر استخدام نیروي انسانی بر مشارکت هاي مردمی 

-B 16-  2 3 3 1-  28 اثر الیه برداري و پاکتراشی بر کشاورزي 2 

ي
صاد

اقت
-

ی 
فن

E
/O

 

+A 8 1 1 2 1 2 29 اثر استخدام نیروي انسانی بر اشتغال ودرآمدزایی 

-B 14-  3 2 2 1-  30 اثر فعالیت هاي حمل و نقل بر کیفیت دسترسی ها و ایجاد ترافیک 2 

-D 54-  3 3 3 3-  31 اثر فاز ساختمانی بر کاربري اراضی)خرید اراضی،تغییر کاربري( 2 

 
 
 
 
 
 

 پارامترها
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 برداریدر فاز بهره احیای تاالب جوکندان هایفعالیت . ماتریس ارزیابی اثرات سریع7جدول 
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 بینی اثرات پیش

ره
ما

ش
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+C 20 1 1 3 2 2 1 توسعه متناسب پیکره آبی تاالب بر ویژگی میکروکلیما 

 
ی
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ف
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ی
یای
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D- 36 3 3 3 2-  2 اثر حمل و نقل بر کیفیت هوا 2 

+C 30 1 1 3 2 3 3 الب بر بهبود کمیت و کیفیت آبتوسعه متناسب پیکره آبی تا 

+C 30 1 1 3 2 3 4 توسعه متناسب پیکره آبی تاالب بر افزایش عمق تاالب 

-B 16-  3 2 3 1-  5 اثر)دفع نادرست فاضالب، پسماند، نشت سوخت( بر کیفیت منابع آب 2 

-A 8-  3 2 3 1-  6 اثر)دفع نادرست فاضالب، پسماند، نشت سوخت( بر کیفیت خاک 1 

-C 32-  3 2 3 2-  7 اثر حمل و نقل بر آلودگی صوتی )افزایش سر و صدا( 2 

+D 45 1 1 3 3 3 8 توسعه متناسب پیکره آبی تاالب بر افزایش تنوع گونه هاي گیاهی 
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+D 45 1 1 3 3 3 9 توسعه متناسب پیکره آبی تاالب بر بهبود شرایط زیستگاهی تاالب 

+D 45 1 1 3 3 3 10 توسعه متناسب پیکره آبی تاالب بر افزایش تنوع گونه هاي جانوري 

+D 45 1 1 3 3 3 11 اثر فعالیت هاي بهره برداري بر مناطق تحت حفاظت 

+C 30 1 1 3 3 2 12 توسعه متناسب پیکره آبی تاالب  بر سیماي سرزمین 

+C 30 1 1 3 3 2 13 الب  بر پوشش اراضیتوسعه متناسب پیکره آبی تا 

-E 81-  3 3 3 3-  14 ساده سازي اکوسیستم 3 

+B 10 1 1 3 1 2 15 اثر استخدام بر جمعیت و مهاجرت 
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+B 10 1 1 3 1 2 16 اثر  استخدام نیروي انسانی بر جلب مشارکت هاي مردمی 

+C 20 1 1 3 2 2 17 ررفاه عمومیاثر فعالیت هاي بهره برداري .ب 

+D 45 1 1 3 3 3 18 اثر فعالیت هاي بوم گردي بر توسعه آموزش و دانش محیط زیستی 

+D 45 1 1 3 3 3 19 اثر عملیات بهره برداري بر ارزش توریستی منطقه 

+B 10 1 1 3 1 2 20 اثر فعالیت هاي بهره برداري بر اشتغال و درآمد 

ي
صاد

اقت
-

ی 
فن

E
/O

 

-C 32-  3 2 3 2-  21 اثر فعالیت هاي حمل و نقل بر کیفیت دسترسی ها و ایجاد ترافیک 2 

+C 24 1 2 3 2 2 22 اثر فعالیت هاي بهره برداري بر قیمت مستغالت 

-C 32-  3 2 3 2-  23 اثر فعالیت هاي بهره برداري بر تغییر کاربري اراضی 2 

+C 20 1 1 3 2 2  24 زیرساخت هااثر فعالیت هاي بهره برداري بر توسعه 

 
ی اهمیت و شدت اثرات احتمال مجموع فراوانی امتیازهایی کههمچنین 

با توجه به عمده  دهدها را نشان میها در هر یک از محیطفعالیت
توسعه احیاي تاالب و راستاي برداري در و بهرههاي فاز ساختمانی فعالیت

 (.8)جدول به دست آمدگردشگري 
 

 برداری(ها )فاز ساختمانی و بهرهها به تفکیک محیطنی امتیازهای هریک از دامنه. مجموع فراوا8جدول

 فاز ساختمانی 

دامنه تغییرات   
 محیط

+E +D +C +B +A N - A - B - C - D - E 

 0 2 0 10 6 0 0 0 0 0 0 فیزیکی شیمیایی

 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 بیولوژیکی اکولوژیکی

 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 اجتماعی فرهنگی

 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 اقتصادي فنی

 3 5 1 13 6 0 3 0 0 0 0 فراوانی
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 برداري فاز بهره

 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 فیزیکی شیمیایی

 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 بیولوژیکی اکولوژیکی

 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 اجتماعی فرهنگی

 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 اقتصادي فنی

 1 1 3 1 1 0 0 3 8 6 0 انیفراو

 
در  یاثرات منفتعداد  ترینیشبدر فاز ساختمانی احیاي تاالب جوکندان 

)تغییرات منفی ناچیز( بوده  -Aي و دامنه (تغییرات منفی کم) -Bي دامنه
  E-هايدر دامنه اتاثر .شیمیایی است -که مربوط به اجزاي فیزیکی

را از  يسهم کمتر( ت منفی متوسطتغییرا)  C–و )تغییرات منفی زیاد(
اکولوژیکی  -جزاي بیولوژیکیکه مربوط به ا ددارنمنفی مجموعه اثرات 

)تغییرات   D-يها که در دامنهاثرات منفی ناشی از فعالیتهمچنین است. 
شیمیایی،  -هاي فیزیکیشوند مربوط به محیطمنفی مشخص( نمایان می

 ترینیشمرحله ب ینا در است.فنی -اکولوژیکی و اقتصادي -بیولوژیکی
هاي محیط( به یزناچ مثبت ییراتتغ+ )A دامنه در سهم اثرات مثبت

. (4)شکل  فنی اختصاص دارد -فرهنگی  و اقتصادي -اجتماعی
 

 

 مجموع فراوانی امتیازهای هریک از دامنه اثرات در فاز ساختمانی. 4شکل

 
 

تغییرات ) C–ي وط به دامنهترین اثرات منفی مرببیشبرداري در فاز بهره
مشخص است تغییرات منفی  4همان طور که از شکل است.  (منفی متوسط

اما فنی است. -شیمیایی و اقتصادي-هاي فیزیکیمتوسط مربوط به محیط
)تغییرات منفی مشخص(   D-يدامنهو  )تغییرات منفی زیاد( E– دامنه

ت منفی ناشی از اثرا دارند. منفی سهم کمتري را از مجموعه اثرات
شوند براي محیط ها که در دامنه تغییرات مشخص نمایان میفعالیت

ي شیمیایی و مانند فاز ساختمانی تمام اثرات منفی در دامنه -فیزیکی
در  همچنین اکولوژیکی هستند. -تغییرات زیاد مربوط به محیط بیولوژیکی

مربوط به ( )کم B–( و ناچیز) A-يدامنهاین مرحله تمام اثرات منفی 
 شیمیایی است.  -پارامترهاي محیط فیزیکی

+ )تغییرات Cترین سهم اثرات مثبت مربوط به دامنه در این مرحله بیش
ناشی مشخص است. اثرات مثبت + )تغییرات مشخص(  Dمتوسط( و دامنه

اکولوژیکی و  -بیولوژیکی هايبرداري به محیطهاي بهرهاز فعالیت
هاي این مرحله در هر چهار دارد. فعالیتفرهنگی اختصاص  -اجتماعی

گذارد. اثرات محیط مورد مطالعه نیز از خود اثرات مثبت متوسط بر جا می
-اقتصادي فرهنگی و-نیز در محیط اجتماعی)کم(  + B يدر دامنه مثبت

-میزان این نوع اثرات در محیط اجتماعیمشاهده است که  فنی قابل
 (.5)شکل  ی استفن -فرهنگی  بیشتر از اقتصادي
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 برداریبهره مجموع فراوانی امتیازهای هریک از دامنه اثرات در فاز .5شکل

 

فراوانی  RIAMبندي نتایج حاصل از ارزیابیجمع به منظوردر نهایت 
جمع امتیازات دامنه منفی  . امتیازات در میانگین هر رده ضرب شده است

ات دامنه مثبت آن برابر با ( و امتیاز-779در فاز ساختمانی برابر با )
برداري جمع امتیازات دامنه +( شده است. همچنین در مرحله بهره15)

+( است. 582( و امتیازات دامنه مثبت آن برابر با )-244منفی برابر با )
( و امتیاز نهایی -764امتیاز نهایی محیط زیستی فاز ساختمانی )

. (9)جدول  شده است+( ارزیابی 338برداري )زیستی فاز بهرهمحیط
کننده آن است که اثرات زیستی بیانتفاوت دامنه امتیازات محیط

ي احیاي تاالب جوکندان از فاز ساختمانی به نامطلوب و منفی پروژه
برداري در حال کاهش و اثرات مطلوب و مثبت ناشی از آن از فاز بهره

 (.6داري در حال افزایش است )شکل برساختمانی به بهره

 

 

 برداریبندی امتیازات به تفکیک فاز ساختمانی و بهرهجمع .9دولج

 فاز
 E +D +C +B +A N -A -B -C -D -E+ تغییرات دامنه

 امتیاز نهایی

-5 0 5 14 27 54 90 میانگین رده  14-  27-  54-  90-  

 بهره برداري

 1 1 3 1 1 0 0 3 8 6 0 فراوانی امتیازات

338+  
 -244 +582 جمع امتیازات

 ساختمانی

 3 5 1 13 6 0 3 0 0 0 0 فراوانی امتیازات

764-  
 -779 +15 جمع امتیازات
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 برداری بندی امتیازات به تفکیک فاز ساختمانی و بهرهجمع. 6 شکل

 گیری نتیجه -4
رویه از منابع توسط مردم بومی در برداري بیفقدان مدیریت صحیح، بهره

سطح وسیعی از اراضی جنگلی و  هاي گذشته سبب نابوديطی سال
اداره کل حفاظت محیط ) تاالب جوکندان شده است تخریب محیط زیست

محدوده مورد مطالعه در این وضعیت بررسی  (.1398زیست گیالن، 
از  یدارناپا يبرداربهره دهد کهنشان می DPSIRبر اساس مدل پژوهش 
در  یجامعه محل یینسطح مشارکت پا ی،اراض يکاربر ییرتغ یعی،منابع طب

سبب  محرکه یروهايها به عنوان نو سکونتگاه یتجمع یشتاالب، افزا یریتمد
 هاي تاالبیاکوسیستم اغلب .بر منابع تاالب جوکندان است ییفشارها یجادا

 پیرامونی جوامع و اجتماعی اقتصادي ي محیطی،توسعه بر نقش موثري

 عدم توجه و ناپایدار تیالگوي زیس اما مطالعات حاکی از آن است که رددا

را  هااین اکوسیستم نشین،حاشیه جوامع سوي از محیطزیستی مسائل به
تقاضا و  زایشاف(. 1397 ي،و سعد يظاهراست ) کردهمشکالتی  دچار
 یطمح یبباعث فشار و تخردر تاالب جوکندان نیز  یمخرب انسان يهایتفعال

 يتقاضا برا یشفزاا ی،مرتع ي،سطوح کشاورز یشافزاشده است. یستی ز
قابل مشاهده  ییراتتغ ینتراز مهمتاالب  یستگاهمصرف آب و کاهش مساحت ز

نتایج مطالعه جهانی است. تاالب جوکندان فشارها در محدودهاین از  یناش
 در شده ییشناسا يهانیرومحرکه( نشان داد که 1393شکیب و همکاران )

 رشد ،یمعدن هايعالیتف ،يکشاورز توسعهخور شامل تاالب چغا محدوده
 شیافزا همه از شیب و یتجمع اثر با تیجمع رشد ،يگردشگر و هاگاهسکونت

 و راتییتغ قیطر از، است که فشارهاي ناشی از آن یسالخشک نیع در یآب ازین
ناشی از  مطالعه حاضر اثراتدر . است شده داریپد تاالب بر يساختار نوسانات

کاهش ارائه  ی،تاالب یستگاهز يسازساده شامل بر تاالب جوکندان تغییر وضعیت
 يهاآب ینبرهم خوردن تعادل ب یا،آب شور در یشرويخدمات تاالب، پ

 یتیحاکم يهاو نهاد یجامعه محل ینتعارض ب یشزافو ا یاآب در، ینیزمیرز
، بهرهيو توسعه اقتصاد یتبا توجه به رشد جمعبه عبارت دیگر است. 

 يهاتاالب یدشدتخریب بع تاالب منجر به مدت از منا یطوالن يبردار
 (.Ma, 2019) شودمی هایاي آنکاهش مداوم عملکردها و مزا ،یعیطب

ها به این ترتیب مدیریت اصولی، چندجانبه و پایدار منابع آبی از جمله تاالب
کنی فقر، در توسعه و حفاظت از ضمن دستیابی به اهداف مهمی نظیر ریشه

ي ارائه راهبردها بنديرتبهاالیی برخوردار است. محیط زیست از اهمیت ب
نیز ( 1400ي روانبخش و همکاران )در مطالعه شده براي تاالب امیرکالیه

 پایدار توسعه در موثر گامی بومی زیست جامع برنامه اجراي که داد نشان

ي معیارهاي ریزي براي آن، برپایهچنین مدیریتی و برنامه .است تاالب
شود ي پایدار تعریف میط زیستی در راستاي اهداف توسعهاقتصادي و محی

 یریتجامع مد طرح)که نیازمند مشارکت تصمیم گیرندگان و ذینفعان است 
و  یحفاظتاقدامات در حال حاضر (.1389، کشور يهاتاالب بومییستز

احیاي است.  بتاال برايدر نظر گرفته شده  یریتیمد پاسخبه عنوان  ییایاح
سطح الگون آبی، افزایش الیروبی و  عملیات از طریقندان تاالب جوک

برداري اصالح دیواره، کنترل آب شیرین خروجی از محدوده و عملیات بهره
زیستی محیط تواند بر بهبود شرایطگردي میهاي بوماقتصادي و زیرساخت

 و تاالب خدمات ارزیابی و شناختو اجتماعی منطقه اثر مثبتی داشته باشد. 
 بر افزون آن، بر تأثیرگذار طبیعی و انسانی تهدیدهاي مدیریت ینهمچن

 نیز آن به وابسته محلّی جوامح اقتصاد بر تاالب حفظ انسجام اکولکوژیکی

مطابق دانش موجود در فرایندهاي  (.1398 ،)رحیمی و همکاران مؤثّر است
اند وتمی ،تقویت یک یا چند عملکرد تاالبی و احیایی مبتنی بر باز طراحی

به عبارت  .موجب زایل شدن و یا کاهش یک یا چند عملکرد دیگر شود
نظام زیستی  ازاي طور موقت بخش عمدهحداقل بهها دیگر این فعالیت
 هايبر اساس ویژگی هاي غذایی شکل گرفتهو شبکه هاخاص در تاالب

 یریتجامع مد طرح) دنکندگرگون میرا ها آنفیزیکی شیمیایی 
پذیري و موفقیت آمیز بنابراین امکان(. 1389، کشور يهاالبتا بومییستز

در گرو سنجش شرایط و یک ارزیابی دقیق و همه فرایندهاي احیایی بودن 
در است. ی مخرب زیست ریسک پیامدهاي محیطجانبه به منظور کاهش 

 یطبهبود شراتاالب جوکندان  ماتریس ارزیابی اثرات احیايتوصیف 
بوم يهایتفعال يتوسعه ،منطقه یستیارزش تورفزایش ، اتاالب یستگاهیز

است ترین اثرات مثبت و مطلوب از مهم یستیزیطدانش مح، آموزش و يگرد
ی حفاظتاقدامات در + است. 45ها بر آن برداريبهره هايکه امتیاز اثرات فعالیت

از طریق ذینفع  و جوامع محلی جلب مشارکت مردمی ،زیست از محیط
 است.ترین رویکرد تجربه شده مهما در منافع مختلف حاصل هکردن آن

۱۵

۵۸۲

-۷۷۹

-۲۴۴

-۱۰۰۰ -۵۰۰ ۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰

دامنه اثرات منفی دامنه اثرات مثبت

برداريفاز بهره  

 فاز ساختمانی
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هایی از جوامع ریزي به موقع براي انجام اقدامات جبرانی براي بخشبرنامه
هاي طرح، منافعی را از طریق زمیناین هاي محلی که در نتیجه فعالیت

باعث کاهش تعارضات اجتماعی شده و  ؛دهندبرداري از دست میبهره
شود. در این زمینه تر جوامع پیرامونی میضایتمندي بیشموجب کسب ر

هاي برداري پایدار از تاالب و فرصتسازي جوامع محلی در بهرهتوانمند
 باشد.گردي و گردشگري بسیار با اهمیت میاقتصادي مرتبط با بوم

ل، ها، افزایش قیمت مستغالت، رفاه عمومی، اشتغاي زیرساختتوسعه
 که در این هستند سایر اثرات مثبتیو غیره  مردمی ترضایجلب درآمد و 

توسعه پایدار  جبراساس نتایهاي گردشگري فعالیت. دنشوحاصل می دوره
زیست، آموزش شود که شامل حفاظت از محیطآن شناخته می

بازدیدکنندگان در زمینه پایداري و فایده رساندن به جامعه محلی و ارتقاء 
بخش  يتوسعه(. 1390زي و همکاران، )حجا باشدها میمعیشت آن

 ينگرپرنده گاهیمخف ،گیريیماه یتسا یجادبا ا یزها ندر تاالب يگردبوم
موجود  یت. با بهبود وضعیابدیگسترش م یعتسازگار با طب یو پل چوب

مورد  تواندیم ينگرپرنده یستگاهمهاجر، ا گانتاالب و بازگشت مجدد پرند
در  يگردبوم هايیتبه واسطه توسعه فعال ین. همچنیرداستفاده قرار گ

انداز و چشم یعیطب یمايس یادي،ص یقرانی،قا ي،گردشگر یتوضع تاالب
 يتوسعه زیستی محیط نتایج ارزیابی پیامدهاي یابد.یتاالب بهبود م

توریسم در ساحل گیالن با استفاده از ماتریس اثرات سریع در مطالعه 
 -اقتصادي محیط بر توسعهداد که این  ( نشان1398گلچین و رمضانی )

فرهنگی داراي اثرات مثبت حائز اهمیت و مشخص است  -فنی و اجتماعی
. همچنین از نتایج این مطالعه گیرند+ قرار می71+ تا 36ي که در دامنه
اثرات منفی در بخش بهداشت  این توسعه داراي حداقل آید کهچنین بر می

در . شیمیایی است -در محیط فیزیکی و ترافیک و حداکثر اثرات منفی
تمام اثرات منفی ناچیز در فاز ساختمانی مربوط به حاضر پژوهش 

شیمیایی است اما اثرات منفی کم به ترتیب  -پارامترهاي محیط فیزیکی
-فنی و اجتماعی-شیمیایی، اقتصادي-هاي فیزیکیمربوط به محیط

کنی، شی از بوتهعمدتا نااثرات منفی شوند. در این فاز فرهنگی می
با پاکتراشی، خاکبرداري و عملیات الیروبی جهت توسعه مخزن آبی است. 

توجه به تراز سطح دریا، بقایاي موجود درختان توسکا در محدوده تاالب 
هاي دوانی این درختان تا سطح آبجوکندان و محدودیت عمق ریشه

جاوز نماید. متر ت 1زیرزمینی، عمق برداشت خاک در کل تاالب نباید از 
هاي درختان توسکا، سطحی و هاي انجام شده ریشهزیرا مطابق با بررسی

درصد سیستم ریشه 75متر است که حدود  5/0 -80/1ها دامنه عمق ریشه
به منظور حفظ  یروبیال یاتعملباشد. متري میسانتی 60اي آن در عمق 

 الیروبی روژهپ یک پذیرد امایصورت متاالب  یستماکوس ییو کارآ یتموقع

که  است مختلف مالحظات از وسیعی يمحدوده برگیرنده در مناسب،
 و شناسیزمین شرایط شناخت و بردارانبهره هاينیازمندي با مرتبط

 (. 1390)پاک، ی باشد زیستمحیط و باتیمتري ، هیدرولیکی،ژئوتکنیکی
دامنه  که در ساختمانی فاز هايناشی از فعالیت و مهم اثرات منفیسایر 

، ایجاد آلودگی صوتیشوند شامل نمایان میو حائز اهمیت  زیاد تغییرات
بوته ،پاکتراشی اثر ،تحت حفاظتطقه من بر هاي ساختمانیفعالیتاثرات 

است. منطقه  کاربري اراضیو زیستگاه بر تخریب  Cutoff ثاحدا و کنی

و آب  جلوگیري از اختالط آب شیرین تاالب Cutoff هدف از ایجاد سازه
بر اساس نقشهبه عمل آمده محیط زیستی هاي شوردریا است که با بررسی

، نوار ساحلی و تراز سطح دریا جوکندان برداري صورت گرفته از تاالب
درخصوص اختالط و یا تبادل آب زیرزمینی با قطعیت اظهار نظر توان نمی

تر بیشنمود. به همین دلیل انجام این سازه منوط به مطالعات تخصصی و 
همچنین با توجه به نتایج تحقیقات میزان شوري در شرایط حاضر در است. 

کند اما پایش میزان شوري رشد و نمو درختان توسکا اختاللی ایجاد نمی
 احداثبه ( 1398)صدر و همکاران کیانیدر مطالعه ضروري می باشد. 

 اطارتب قطع و جاده احداث باالدست، هايهرودخان در متعدد بندهاي

هاي اثرات طرح محیط زیستی ناشی از منفی اثرات به عنوان یاکولوژیک
 ایجاداشاره شده است اما مختلف توسعه بر تاالب میقان در استان مرکزي 

 مثبت راتاثاز  تاالب گیاهان از دارویی و صنعتی استفاده ی وآموزش محیط
ي مطالعهبرداري فاز بهرهدر  .در این منطقه بوده است هاي توسعهطرح

تغییرات منفی متوسط است و  ترین اثرات منفی مربوط به دامنهبیشحاضر 
تغییرات منفی زیاد و حائز اهمیت سهم کمتري را از مجموعه  هايدامنه

، شیمیایی-هاي فیزیکیتغییرات مربوط به محیطاین اثرات دارند. 
اثرات ترین مهمدر مجموع . است فنی-اکولوژیکی و اقتصادي -بیولوژیکی

هاي حمل و نقل بر کیفیت هوا و فعالیت شامل فعالیتدر این فاز منفی 
و همکاران Balzan ي بر اساس مطالعهسازي اکوسیستم است. ساده

 هايیتفعال یستم با اکوس و عملکرد خدماتبین ماارتباط تعیین  (2019)
اهمیت  یتنوع فصلحتی و  یزمان -ییفضا يالگوها یستی، تنوع زیانسان
یمتصم جهت تمیساکوس يهایابیارزها در یچیدگیپ ینا یبترک درک. دارد

 هايیستمس با یابیارز یکردهايرو يسازگار مندیازن مهم است و یريگ
ایجاد رابط متناسب بین اساس این بر . باشدمی یاجتماع یستی وزیطمح

هاي وابسته به تاالب بر اساس نیازهاي زیستگاهی سطوح آب و پوشش
برآیند  ممکن است صورتدر غیر اینزیرا . است مهممندان بسیار زیست

نه تنها باعث تقویت انسجام کلیت تاالب  هافعالیت از اثرات منفی حاصل
موجب زایل شدن سازي، شود بلکه از طریق سادهن آناز حفاظت در راستاي 

تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بر اساس . شود برخی از عملکردهاي تاالبی
ساختمانی  هاي فازتوصیفی و کمی اقدامات احیایی تاالب جوکندان، فعالیت

نیز به  منفیاثرات  تواندعالوه بر اثرات مثبت و متعدد میبرداري و بهره
بندي امتیاز نهایی محیط زیستی فاز ساختمانی جمعهمراه داشته باشد. 

ارزیابی شده +( 338برداري )زیستی فاز بهره( و امتیاز نهایی محیط-764)
هاي ساختمانی زیستی در فازنتایج و تفاوت دامنه امتیازات محیط است. این

هاي کننده آن است که اثرات نامطلوب و منفی فعالیتبرداري بیانو بهره
شده جوکندان و لیسار تالش استان احیاي تاالب جوکندان در منطقه حفاظت

ل کاهش و اثرات مطلوب و برداري در حاگیالن از فاز ساختمانی به بهره
برداري در حال افزایش است. مثبت ناشی از آن از فاز ساختمانی به بهره

بندي عمق اهمیت تدوین طرح جامع احیا که در آن پهنهمطالعاتی چنین 
هاي ساختاري وابسته به تاالب بر اساس اهداف احیا آب تاالب و لکه

 نماید. شوند را برجسته میمشخص می
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 بعمنا
 .https://gilan.doe.ir/portal/home. 1398اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن.،  -

 .85-80، 23(150) دریا، و بندر راهکارها. مجله و ها خزر، چالش دریاي زیست محیط. 1387، امام، ر، رسولی، م. -
پژوهشکده حمل و نقل، بخش حمل و نقل و  راهنماي ارزیابی اثرات زیست محیطی. وزارت راه و شهرسازي، -. الیروبی1390پاک، ع.،  -

 تکنولوژي دریایی.

 . جهاد دانشگاهی گیالن. ایران. 1398 (.،ACECR)پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی  -

 ص.148، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. چاپ اول یستی.ز یطاثرات مح یابیارز .1392، ب. یري،ام جباریان -

. ارزیابی ریسک و درجه بندي پایداري محیط زیستی تاالب هاي بین المللی سواحل 1399 ،س. ،دشتی، م، توکلی، غ ،سبزقبایی، س، آذرجعفري -
 .62-41، 9(23) مخاطرات محیط طبیعی .جنوبی ایران

هاي . بررسی قابلیت و کاربرد خدمات اکوسیستمی به عنوان شاخص1393 .،ف ،عادلی ،ل ،زبردست ،ب ،ملک محمدي ف، ،جهانی شکیب -
 . 120-109، 5(10، )پژوهش هاي محیط زیست (.مطالعه نمونه: تاالب چغاخور) DPSIR اکولوژیکی در مدل

نمونه ) AHPبررسی و ارزیابی اثرات جغرافیایی و زیست محیطی گردشگري با اسهتفاده از مدل .1390م.، گودرزي،  ر،زارعی، حجازي، ج،  -
 . 70-59، 9(3) پژوهشی اکوبیولوژي تهاالب،فصلنامه علمی  .موردي: تاالب بینالمللی شادگان(

 کارکردهاي هیدرولوژیکی و ساختارها بنديطبقه براساس هاتاالب اکوسیستمی خدمات . ارزیابی1398رحیمی، ل، ملک محمدي، ب،. یاوري، ا.،  -

 . 72-51، 9(1شادگان(. مجله جغرافیا و پایداري محیط، ) تاالب :موردي اکولوژیکی )مطالعة

با رویکرد  SWOT المللی امیرکالیه به روشزیستی تاالب بین. ارزیابی محیط1400 ،م. ،حقیقی ،ن ،عابدین زاده، م، بخشروان -
 .4209 -4202، 6(4) مطالعات علوم محیط زیست .بومیزیست

و امور  هایستگاهفتر زد یعی،طب یستز یطمعاونت مح یست،ز یطسازمان حفاظت مح. 1389.، کشور يهاتاالب بومییستز یریتجامع مد طرح -
 کشور.   يهامناطق، طرح حفاظت از تاالب

 . 1390ایران: گزارش راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت از تاالبهاي جمهوري اسالمی ایران،  هاى تاالب از حفاظت طرح -

بوم روستا مطالعه  يبر اساس الگو تاالب یستماکوس یهحاش ییدر جوامع روستا یطیمح یستز یداريپا یلتحل .1397ي، س.، سعدي، م، ظاهر -
 . 275-257(, 2)44 ی،شناس یط. محیوارتاالب زر یهحاش ي: روستاهايمورد

اردکان با استفاده -یزددر دشت  یرزمینیآب ز یحکمران یاصالح يکارهاچالش ها و راه . 1398 .،س ي،جواد م، یب،حب یبن س، ،خرانق يغفور -
  .1043-1029 ،(4)6 یدرولوژي،اکوه.  DPSIRاز مدل

هاي هدف گردشگري )مطالعه موردي: . ارزیابی اثرات توسعه گردشگري در تغییر سبک زندگی روستا1398 .،م ،مرادي، ج ،عینالی ،ح ،فراهانی -
 .. 89-102، 6(15، )برنامه ریزي توسعه کالبدي (.بخش الموت شرقی، شهرستان قزوین

. تدوین راهبردهاي مدیریتی حفاظت و احیاي تاالب جازموریان با استفاده از 1399 ، ح. ،یمسلم، م ،رضایی، ر ،مهدوي نجف آبادي، م ،فوالدي -
 .107-135، 8(2) کاوش هاي جغرافیایی مناطق بیابانی VIKOR. گیري چندمعیارةمدل تصمیم

و  یکلدآ یسا استفاده از روش ماترب رداريبدر مرحله ساخت و بهره یوشانسد ا محیطییستاثرات ز یابیارز .1398.، ب یرانوند،ب م، ی،کماس -
 .1442 -1427(، 2) 4 زیست،یط. مطالعات علوم محیعسر یابیارز یسماتر

زیست با استفاده از هاي مختلف توسعه بر روي محیطزیستی طرحارزیابی اثرات محیط .1398 ، ک، قنبري، ف.،حسینی دارانی ، م،صدرکیانی -
 .1974-1985، 4(4)، علوم محیط زیستمطالعات  RIAM. و  FANP هايتلفیق روش

پیامدهاي محیط زیستی توسعه توریسم با استفاده از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع )مطالعه موردي: ساحل  .1398 .،ب ،رمضانی، س، گلچین -
  .161-172، 21(4، )فصلنامه علوم و تکنولوژي محیط زیست ن(.چاف تا چمخاله، گیال

 ص.464ی اثرات محیط زیستی، نشر میترا، تهران. . ارزیاب1384منوري، م.،  -
(, 3)15 یست،ز یطانسان و مح DPSIR. یبر اساس مدل مفهوم یانمنابع آب حوزه سد لت یتوضع یلتحل .1396ی، ا.، چرم يسرداری، م، نعمت -

31-46. 
نی بر رویکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه . ارزیابی ظرفیت هاي توسعه اکوتوریسم روستایی، مبت1396 .،ع ،صدیقی ،ص ،خوش نمک ، ل،وثوقی -

 . 46-55، 4(4، )فصلنامه علمی ه پژوهشی برنامه ریزي توسعه کالبدي.  سو )استان خراسان رضويموردي: روستاي قره
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Abstract  

Introduction  

Today, wetlands around the world have been destroyed due to insufficient attention during the 

development plan. Population growth and changes in economic activities are indirect factors in the 

destruction of wetlands. Also, climate change, land use change, over-exploitation of wetland resources, 

pollution, eutrophication, infrastructure development and Invasive species are the direct causes of wetland 

destruction. The negative environmental, social, and economic impacts (Such as increasing the risk of 

floods, reducing the quality and quantity of water, adverse impacts on health, cultural identity and 

livelihood) have led many countries to pursue management plans. New methods of protection and 

restoration of these habitats are proposing today. Of course, wetland management is related to their 

economic and social value. Wetlands are managed for a variety of purposes, such as increasing fish 

production, storing water for irrigation and drinking, or for aesthetic reasons to promote tourism.  In Iran, 

a comprehensive plan for ecological management and dealing with damage to wetlands has been adopted. 

Ecological management, improvement and restoration projects have been carried out for some southern 

wetlands of the Caspian Sea, such as Amir Kalayeh International Lagoon, Selkeh, Sorkhanhol Wildlife 

Refuge and Steel wetlands. Jokandan is another wetland considered in this regard. Jokandan wetland is 

located as a part of the Lisar and Jokandan protected area in Guilan. This wetland has ecological, 

economic, and tourist potential. But, lack of proper management has caused its destruction and drying up. 

Thus, the restoration of it with the aim of developing tourism is considered by the authorities. If wetland 

restoration and tourism development projects are not accompanied by proper planning and assessment of 

the current situation, it will cause damage to the environment. So, before taking any action, it is necessary 

to examine the status of the study area from environmental, economic and social dimensions to determine 

the most appropriate management decisions and the relationship between human activities and habitat 

destruction. In this regard, various models and patterns have been created. To study the environmental 

status, a model called (DPSIR) Driving force, Pressure, State, Impact, Response was developed by the 

European Environment Agency. In the first step, by evaluating the sensitivity of the study area based on 

this model, potential environmental problems can be identified and solved. Following the status of the 

wetland, it is necessary to quantitatively evaluate the solutions and responses provided by the authorities 

on the environment. One of the most effective tools in this regard is environmental impact assessment. 

So, the present study was conducted with the aim of increasing the efficiency of management measures to 

rehabilitate Jokandan wetland to develop tourism. For this purpose, DPSIR model and EIA method are 

integrated. 

 

Methodology  
The present study is descriptive-analytical and has been done in two stages of basic studies and 

environmental impact assessment studies. First, in the basic studies section, using the DPSIR model, the 

condition of the wetland is described, environmental problems and its management challenges from 

environmental, economic and social dimensions are discussed. According to this model, the driving forces 

and pressures are often human factors for development and are associated with the consumption of natural 

resources. This causes a change in the environmental condition (environmental, physical, biological and 

chemical conditions) of the ecosystem. In this study, based on library studies and field visits, a list of 

management problems and environmental issues of Jokandan wetland was prepared with the opinions of 

experts. These factors were then categorized within the framework of DPSIR, which are known as 

pressure factors in large areas of the lagoon. These pressures have changed the condition of Jokandan 

wetland and have led to adverse impacts on this habitat. Then, in the impact assessment phase, the 
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restoration activities of Jokandan wetland in order to develop tourism were quantitatively analyzed using 

a rapid impact assessment matrix. Restoration activities include the construction phase (dredging and 

sediment extraction, wetland expansion, cutoff construction, construction of ecotourism structures and 

bird watching sites) and operation (use of tourism and ecotourism capacity). To quantitatively evaluate 

the impacts, scoring matrices were first constructed separately for construction and operation phases. In 

these matrices, the impacts of activities on environmental components are placed in rows and scoring 

criteria in columns. Based on individual judgments and within the framework of the rapid impact 

assessment matrix method, the assessment team assigned an accurate value to each of the matrix cells. 

 

Conclusion  

According to the identified DPSIR model indices, the driving forces that cause pressures on the resources 

of Jokandan wetland are divided into four categories. These factors include unsustainable use of natural 

resources, land use change, low level of local community participation in wetland management, 

population growth and settlements. The most significant changes that observed due to the pressures in this 

area, are the increase in agricultural-range land use, increasing demand for water, and reduces the area of 

wetland habitat. Also, based on the results of the quantitative impact analysis, negative and important 

impacts of construction phase activities that appear in the range of many significant changes include noise 

pollution, the impact of clearing, shrubs and Cutoff construction on habitat destruction and land use in the 

region. The purpose of creating the Cutoff structure is to prevent the mixing of fresh water in the lagoon 

and salt water in the sea. Based on the present evaluation study, the creation of this structure will be 

subject to specialized studies. Also, according to the results, salinity does not interfere with the growth 

and development of alder trees, but monitoring salinity is essential. In the operation phase, the most 

important negative impacts include transportation activities on air quality and ecosystem simplification 

activities. According to final environmental evaluations the score of the construction phase is -764 and the 

score of the operation phase is 338. Summarizing the results and the difference in the range of scores 

shows that the negative impacts from the construction phase of the operation are decreasing and the 

positive impacts from the construction phase of the operation are increasing. This study highlights the 

importance of developing a comprehensive restoration plan. 
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