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چکیده
توجه مردم همواره مورد،گرمسیريگرمسیري و نیمههاي ملی طبیعی در مناطقترین سرمایهعنوان یکی از مهمهاي حرا بهجنگل

ها براي تالشاغلبنگرفته و انجامسفانه هیچ پژوهشی مبنی بر توسعه درست و اصولی آنها ، اما متأریزان بوده استمحلی و برنامه
يبراهاي مناسبمکاننافتیمهم در يهامشخصهاین بررسی با هدف شناسایی . به شکست منجر شده استها،ستمیتوسعه این اکوس

اب،مختلف در سطح ایران و جهانتحقیق25منظور در ابتدا همینبه. انجام رسیدتوسعه این اجتماعات در سواحل استان هرمزگان به
شده هاي شناساییمعیارها و زیرسپس معیار. زیرمعیار شناسایی شد9معیار و 3و شدثر بر توسعه بررسی هاي مؤرهدف شناخت معیا

هاي سه معیار اقلیم، ویژگیکه نتایج نشان داد . دهی شدندروش تحلیل سلسله مراتبی فازي وزنبا روش دلفی غربال و با استفاده از 
هاي فیزیکی یژگیومد، کیفیت آب و ، دماي هوا، نوع اقلیم، موج، جزرومعیار بارشفیزیکی زمین و هشت زیريهاآب دریا و ویژگی

معیار . کاشت حرا داراي اهمیت هستندهاي دستاستقرار رویشگاهمنظوربههاي مناسب راي گزینش مکانو شیمیایی زمین ب
ها معیارترین زیراهمیتترین و کمعنوان مهمترتیب بههاي فیزیکی زمین و بارش بهترین معیار و ویژگیعنوان مهمهاي زمین بهویژگی

دهنده سازگاري در تعیین شد که نشان1/0کمتر از ،وش تحلیل سلسله مراتبی فازيها در رضریب سازگاري قضاوت.شناسایی شدند
. ها بودقضاوت

.سلسله مراتبی فازي، استان هرمزگانلیتحلیابی، جنگل حرا، معیار، مکان: کلیدييهاواژه

مقدمه
لیتشکراییایدراتیحاساسوهیپایساحلزون

تیحماییایدرزندهمنابعازیمیعظبخشازودهدیم
ازاريیبسبرايراهیتغذایپرستاريمکان،زوننیا. کندیم

نیشتریبو دارايکندیمفراهمییایدرویساحلهايگونه
نیبنابرا.استییایدرگریدهايبخشبهنسبتیستیزتنوع

و موردتوجهد یباهاستمین اکوسیاکلنکهیابرعالوه
ندهايیفراوساختاريهايخشبتمامد،نریگقرارتیریمد

حفاظتدیبایاتیحمناطقدرخصوصبهز،ینآنهایاساس

ازینوندهستوارنمونه، انیمنیادرمانگروهاينگلج. شود
يهاجنگلياقتصادوکیاکولوژتیاهم. دارندژهیوتوجهبه

Kathiresan(استکنونتاشدهشناختهزانیمازشیبمانگرو

& Bingham, ینواحژهیومايیسهاجنگلنیا).2001
نحو بهوهستندريیگرمسمهینويریگرمسمناطق یساحل

ستمیس.رگذارندیتأثخوداستقرارايهطیمحبرمؤثري
اجتماعاتوشودیمرسوباتداريیپاسببآنهاايشهیر

ستگاهیز،گریاز طرف دودهدیمکاهشراامواجانرژيآنها
شمار ز بهینزندهموجوداتازديایزتعدادپناهگاهو
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بهنسبتکهباشندیمیغنتودهيزدارايمانگروها.روندیم
است،ارترپربمختلفيهادگاهیدازیاهیگجوامعهیبق

خوداستقرارمحدودهدریمهمییغذامنبععنوانبهنیبنابرا
يکردهاکاريداراهاجنگلن یعالوه ابه. شوندیممحسوب

محدوده خود مختلف بر يهاجنبهتند که از هسيشماریب
.)Safiari, 2002(گذارندریثتأ

ازیبرخدرمانگروهايمرداببیتخرروند سفانه متأ
گسترشمانندیانسانهايتیفعالعلتبهريیگرمسمناطق

کهاستافتهیشیافزاصادراتبرايگویمپرورشعیسر
ومردمانیمدررایوجهتقابلیطیمحستیزینگران

,Pillay(استکردهجادیاعتیطبداراندوست ن یکه ا)2004
د یکمانگرو تأيهاجنگلت و حفاظت یریامر بر ضرورت مد

مناسب يبردارناظر بر بهره،مانگرويهات جنگلیریمد. دارد
، یتوده جنگلاءیو احيستم، بازسازیدار از عرصه اکوسیو پا

,Yahaya & Ramu(حفاظت و توسعه است  2003(.
هاي هاي حفاظتی از تودهترین روشیکی از معمول

از جمعیت گونه از زیستگاه انتقال بخشی،طبیعی مانگرو
& Kamali(استد یشده به مکانی مناسب و جدتهدید

Hashim, تشریح نیازهاي ،ت در آنیالزمه موفقکه) 2010
آن يو شرایط حیاتی الزم براي بقااکولوژیک گونه هدف 

از الگوي اکولوژیک ،در انتخاب محل جدیدبتوان تااست
کرداطمینان انتقال آمده پیروي و به موفقیت طرح دستهب
)Zolfaghar, 2009 .(يایاحيج دو دهه تالش براینتا

يهانهین با وجود هزیپیلیمانگرو در فيهاجنگل
ا و یاحمکانیراصولیل انتخاب غیدلبه،يدالرونیلیم

درصد20تا 10يبقازانیمنه، تنها نامناسب بودن گو
Primavera(همراه داشته استاجتماعات مانگرو را به &

Esteban, 2008; Samson & Rollon عالوه به.)2008 ,
Marchand)2008(يهاجنگلتوسعه در راتیموفقزانیم

و صفر، 52/1ب یترتتنام بهیلند و وی، تامانگرو در بنگالدش
شکست را یکرد و در ادامه علت اصلیابیارزدرصد40
انتخاب مناسب گونه و مکان عاملل عدم توجه به دو یدلبه

. کردیمعرفتوسعه يح برایصح
هاي بندينظر طبقهایران ازيهاي مانگروجنگل

Paleotropical(کالیقلمرو پالئوتروپالمللی در بین

kingdom (در زیرپهنه هند و مالزيم و یقديریا گرمسی
)Indo – Malesian subkingdom (صورت هکه بقرار دارد

فارس در نوار باریکی در سواحل دریاي عمان و خلیج
و افته استیتوسعه هاي هند و پاکستان امتداد جنگل

صورت جوامع بزرگ و کوچک جدا از یکدیگر دیده هب
سه یدر نوار ساحلهاجنگلن یا. )Safiari, 2002(شودمی

اندشدهع یبلوچستان توزوستانیرمزگان و ساستان بوشهر، ه
استان هرمزگان یدر کرانه ساحلهاآندرصد 94که حدود 
سواحل يمانگرويهاجنگل،ن عرصهیدر ا. دناستقرار دار

نه تنها در ن اجتماعات راین وسعت ایشتریب،استان هرمزگان
منطقه يهافارس و آبجیه خلضکشور، بلکه در کل حو

Regional Organization for Protection Marine(راپمی

Environment: ROPME( ن یبخش اعظم ا. استدارا
از یکیکه ) Avicennia marina(از گونه حرا ،اجتماعات

True(یا اصلییقیمانگرو حقيهان گونهیترمهم

mangrove(ده شده استی، پوشاست)Danehkar et al.,

2012( .
همانندیل مختلف انسانیدالبهران یحرا در ااجتماعات 

دخود یشگاه بیمانند رو(یمنطقه ساحلیاراضير کاربرییتغ
رامون یپ(گو یش مرپروي، توسعه استخرها)بنديج نایدر خل

توسعه بند و ، )ج گواتریخلخوش و هیاب، سایتيهاشگاهیرو
ر، قشم و یمانند خم(يصیادي و تجاریتردد شناورهاي سنت

ها، نامناسب آبیاده و زهکشاحداث ج، )کیریس
موش ، حضور گونه)بنديج نایمانند خل(ینفتيهایآلودگ

ا ی، برداشت علوفه )شگاه قشمیمانند رو(اهیس
قشم يهاشگاهیمانند رو(انیارپاهتوسط چيخوارسرشاخه

ن در یشگاه بساتیمانند رو(ها توسعه راهیو گاه)ریو خم
قرار سطح و تراکم اهش د و کیرض تهددر مع) بنديج نایخل

Danehkar(اندگرفته et al., 2012Zahed et al., 2010;(
ها ن جنگلیبر ضرورت حفاظت ايدیکت تأین واقعیکه ا
.است
ثر مؤيهااریمعریها و زاریهدف شناخت معابتحقیقن یا

کاشت يمناطق مناسب برایدر انتخاب درست و اصول
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و يبندتیرمزگان و اولومجدد گونه حرا در سواحل استان ه
.گرفتانجام ثر مؤيهااریمعریها و زاریمعیدهوزن

Danehkar وJalali)2005( ساختار ،یقیتحقدر
.ن کردندییرا تعر یه قشم و خمحرا در حوضيهاجنگل

Hajarian)2005 ( يهاجنگلتغییرات کمی بررسیبه
ی و تصاویر هاي هوایاز عکسمنطقه قشم با استفادهمانگرو 
و Taghizadeh.پرداختساله40اي در یک دورهماهواره

یختگیپراکنش و آمیبه بررسز ین)2009(همکاران
Safiari.ک پرداختندیریه سمانگرو در حوضيهاجنگل

در مورد توسعه یجامعيهاقیتحقزین) Nasori)2009و
عمل آوردند وساله به10ک دوره یمانگرو در يهاجنگل
ها را ن جنگلیایابیثر بر توسعه و مکانمؤيهاعامل

.کردندیمعرفیصورت محلبه

هامواد و روش
مشخصات منطقه موردمطالعه

محدوده موردمطالعه در سواحل استان هرمزگان به طول 
ن یب) ریبدون احتساب سواحل جزا(لومتر یک87/1949

27تا هیثان51قه و یدق25درجه و 25ییایمختصات جغراف
درجه و 52و یه عرض شمالیثان55قه و یدق18درجه و 

ه طول یثان2قه و یدق14درجه و 59ه تا یثان41قه و یدق39
طور متوسط به(يعرض پهنه جزرومدبهيادر پهنهیشرق

فارس و دریاي عمان در سواحل شمالی خلیج) متر500
زگان مانگرو در استان هرمیعیشگاه طبیرو. استشدهواقع

ک یدر گابر25°34΄13˝یدر حدفاصل عرض شمال
در کولغان شهرستان 27°10΄54˝تا ) شهرستان جاسک(

در شهرستان جاسک 58°34΄7˝یبندرعباس و طول شرق
در شهرستان بندرلنگه با وسعت 55°22΄6˝تا 
ها ن جنگلیا. افته استیهکتار گسترش 55/10025
نامنظم و ناهمسال درختان از اجتماعات خالص،طورعمدهبه

در آن ک که یریشگاه سیروجزهب،ده شده استیحرا پوش
Danehkar(خته با چندل استیحرا آم et al., 2012 .( در
موقعیت منطقه موردمطالعه در نوار ساحلی استان ،1شکل 

. هرمزگان نشان داده شده است

روش پژوهش
يهااریعمریها و زاریمعبه یابیدستيدر ابتدا برا

يهاجنگلمناسب توسعه يهانش مکانیگزيبرامناسب 
م یرمستقیم و غیصورت مستقکه بهیمختلفيهااریمعحرا، 

يثر بر حضور اجتماعات حرا از سومؤیعاملعنوان به
مورد استفاده قرار گرفته یوخارجیمراجع مختلف داخل

25ارها از یمع. شدنديآورمرور منابع جمعقیاز طر،بود
. نداستخراج شد) یمنبع داخلسه و یمنبع خارج22(منبع 

Hannanو Mukhtarيهااریمع: این مراحع عبارتند از

)Hannan, 2012&Mukhtar(هاي یارمع؛Luoو
Luo(همکاران  et al., 2011(يهااریمع؛SaidوEhsan

)Said & Ehsan, 2010(يهااریمع؛Rakotomavo

& Fromard)2010Rakotomavoو Fromard,(؛
,Zaldivar-Jiménez)Zaldivar-Jiménezيهااریمع

Nazim(استفاده در پاکستان مورديهااریمع؛)2010 et al.,

& Kamali(Hashimو Kamaliهاي یارمع؛)2010

Hashim, 2010(هاي یارمع؛Wang’ondu و همکاران
)Wang’ondu et al., 2010(هاي یارمع؛Erfani و همکاران
)Erfani et al., 2010(هاي یارمع؛Robertهمکاران و
)Robert et al., 2009(هايیارمع؛Safiariو

Nasori)Safiari & Nasori, 2009( هاي یارمع؛Bhallaو
Bhalla(همکاران  et al., 2008(هاي یارمع؛Chauhani و
Chauhani(همکاران  et al.,2008(هايیارمعSafaو
Safa(همکاران  et al., 2006(هاي یارمع؛Berger و
Berger(همکاران  et al., 2008(هاي یارمع؛Ali و همکاران

)Ali et al., 2008(هاي یارمع؛Ahmed و همکاران
)Ahmed et al., 2007(هايمعیار؛Gilman وEllison

)Gilman & Ellison, 2007(هاي یارمع؛He و همکاران
)He et al., 2007( هاي یارمع؛Morrisey و همکاران
)Morrisey et al., 2007(هاي یارمع؛Saifullah و همکاران
)Saifullah et al., 2004(هايمعیار؛Kao و همکاران
)Kao et al., 2004(هاي یارمع؛Gab-Allaهمکاران و
)Gab-Alla et al., 2003(هايیارمع؛Joshi وGhose

)Joshi, 2003Ghose و همکاران Hegazyهاي یارمع؛)&
)Hegazy et al., 2002.(
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ي حرا در نوار ساحلی استان هرمزگاناهیشگاهرومطالعه و منطقه مورد-1شکل

نظر و نقطهبستهیبا استفاده از روش دلفيدر گام بعد
با ،استان هرمزگانيحرايهاگلجنکارشناس آشنا به 15

مناسب با يهااریمعریها و زاریت در منطقه، معیسابقه فعال
حرا در استان يهاجنگلیشناختبوميهایژگیتوجه به و

يهااریمعریها و زاریت معیدرجه اهم. هرمزگان غربال شدند
شد و هر دهیپرسک از کارشناسان یشده از هر ییشناسا

ب یت با ضریاهمیب(ت یدرجه اهمپنجز ایکیکارشناس
ت ی، اهمپنجب یت با ضریاهمباسه،ب یت با ضریاهم، کمکی
را که ) نهب یاد با ضریزیلیت خیو اهمهفتب یاد با ضریز

. دیبرگز،خود بودمخصوص بهیب وزنیک معرف ضریهر 
درصد اهمیت و ،6تا 1یاضیت با استفاده از روابط ریدرنها

آنها يهااریمعریو زیاصليهااریک از معیت هریدرجه اهم

درجه (ار یت معینمودار اهمازسپس با استفاده. ن شدییتع
ار در یت معیو درصد اهميار در محور عمودیت معیاهم

و یاصليهااریمعیینهايسازغربال،)یمحور افق
گرفت انجامصورت جداگانه ک بهیآنها هر يهااریمعریز
)Kabiri Hendi, يبرایشرط اصلکه ذکر است قابل.)2011

دارا بودن ،آنهايهارایمعریو زیاصليهاارینش معیگز
.استیو افقيهر بردار عمودينصف ارزش عددحداقل

nوزن اولیه، xi، )6تا 1روابط (در این روابط بکار رفته 

N، )امتیاز(اند تعداد افرادي که به هر درجه اهمیت راي داده

شده است حداکثر وزن تعدیلWشوندگان و پرسشتعداد
)Kabiri Hendi, 2011; Petrosian, 2013.(

شدهضریب وزن تعدیل= 
 ix

W )        1رابطه (

هشدوزن تعدیل i
i

i x
x

W
y 


)( )2رابطه (

دارامتیاز وزن nyz ii )( )3رابطه (

حداکثر امتیاز قابل حصول WNA  )4رابطه (
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درصد اهمیت معیار 100 
A

zi )5رابطه (

درجه اهمیت معیار=   
N

nxi  )6رابطه (

از روش ،یینهايهااریمعریها و زارین وزن معییتعيبرا
فرایند تحلیل سلسله . استفاده شديفازیل سلسله مراتبیتحل

شده براي هاي طراحیترین سیستممعمراتبی یکی از جا
التوماسطتوسروشن یا.گیري چندمعیاره استتصمیم
درآنچهمانندروشاین.شدپیشنهاد1970دههدرساعتی

پردازدمیمسائلتحلیلوتجزیهبه،شودیمانجامانسانمغز
ومتقابلتأثیراتتاسازدمیقادرراگیرندگانتصمیمو

تعیینرانامعینوپیچیدههايوضعیتازبسیاريهمزمان
تاکندمییاريراانگیرندگتصمیمفرایند،این. کنند
.کنندتنظیمخودتجربهودانشاهداف،ساسرابراهاتیاولو

وامکاناتدلیلبهمراتبیسلسلهگیريتصمیمروش
حلهايروشپرکاربردترینازیکیمتعدد،هايویژگی
از یکی.است(MADM)چندشاخصهگیريتصمیممسائل

اده ازاستف،یل سلسله مراتبینقاط ضعف در روش تحل
،انسانی استيهاگیريتصمیمعددي در بیانمطلقمفاهیم

کمیبیاندرتقریباًماننداياز واژهتواننمیکهيطوربه
درموجودنانیاطمن موضوع عدمیکرد و ااستفاده

وهایآلترناتيبندتیاولونانیاطمعدمویحیترجيهاقضاوت
انجاممختلفيهاجنبهازيادیزمطالعات. دهدیمشیافزارا

. شديفازAHPروشهئارابهمنجرتیدرنهاه است کهشد
AHPتوسعهيعملکردمشکالتنیاازاجتنابيبرا،يفاز

ن یدر ا. کندحلراابهاميدارایمراتبسلسلهلئمساتاافتی
يهاسیماتردریینهايهااریمعریها و زاریابتدا مع،روش

ک یمربوط به هر يهااریمعریزو یاصليهااریمع(جداگانه 
دو سه دوبهیمنظور مقانامه بهدر قالب پرسش) هااریاز مع

اساسار کارشناسان قرار داده شد و بریها در اختنهیگز
ریمقاد،دادندسئواالتبهرندگانیگمیتصمکهییهاجواب

. )1جدول (شدمبهمین عبارات زبانیگزیجا،يفازیمثلث
یسه زوجیس مقایدر ماتريعداد فازاکردننرماليبرا
با فرض . استفاده شدین هندسیانگیها، از روش ماریمع
نشان داده ) a,b,c(يس با عدد فازیماترعنصرنکه هر یا

7روابط ار با استفاده از یشده هر معنرماليشود، اعداد فاز
;Cebeci, 2009(محاسبه شد8و  Alias et al., 2009(.

nn)7رابطه (

j iji aa /1

1
)( 



)8رابطه (

ق یطربه، i=1,2,…nر یه مقادیکليبرادر روابط مذکور، 
icمشابه  ,b , ibوc ،دست هبيفازدیگر اعداد يبرا

ار یمعریا زیار و یشده معنرماليت مقدار عددیدرنها. ندیآیم
iیعنی)(ziبرابر است با) 9رابطه(:

)9رابطه (
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a
z iii
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ن یانگیمi=1,2,…n،iaر یه مقادیکليبرا،ن رابطهیدر ا
به iار یسه معیمربوط به مقاياول اعداد فازعنصریهندس

ياول عدد فازعنصرijaو )j=1,2,…n(ارها یمعگرید
هاعنصرهیبق. استjار یبه معiار یسه معیمربوط به مقا

س یل ماتریپس از تشک. شوندین مییصورت مشابه تعبه
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يرفازیبه غيل اعداد فازیتبدیعنیدوم شده، گامنرمال
در ن نظرات کارشناسان مختلف یهمچن. شودیمانجام 

يبرا. ل شودیک نظر واحد تبدید به یز باینارزیابی گروهی 
ییل کارایدلاز روش مرکز جرم بهقیتحقنیمنظور در انیا

:استفاده شد10از رابطه آن يباال

)10رابطه (
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k
k

k

k
ki

i

dzz

zdzz

z
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ن یانگیمi=1,2,…n،izر یه مقادیکليبران رابطه یدر ا

ن یامjیت وزن کلینهارد. استتعداد کارشناسان kو یوزن
.بدست آمد11از رابطه ام، iار ینه مربوط به معیگز

ij)11رابطه (

n

i
ij wzow 





1

jنه یشده گزوزن نرمالijwارها، یتعداد معnکه در آن 

,Cebeci(است ام jنه یگزیوزن کلjowو iار ینسبت به مع

2009; Alias et al., 2009; Chatterjee et al., 2010(.

Alias(یسه زوجیها در مقاتیمتناظر با ارجحياعداد فاز-1جدول et al., 2009(
)a,b,c(یمثلثيعدد فازهاتیان ارجحیبيبراینعبارت زبا

)2/9،4،2/7(ت کامل و مطلقیا اهمیت یارجح
)2/7،3،2/5(تريقویلیت خیا اهمیت یارجح
)2/5،2،2/3(تريت قویا اهمیت یارجح
)2/3،1،3/2(ت کمیا اهمیت یارجح
)1،1،1(ت برابریا اهمیت یارجح

انجام شد تا مذکورهايسیماتربرايسازگاريآزمون
ازحاصلهايتیاولوبهتوانیماندازهچهتاکهن شودییتع

(CR)سازگارينسبت . کرداعتمادیزوجهايسیماتر

. دشویممشخص(CI)سازگارينرخنامبهعدديتوسط
آنابتدا،)سیماتر(جدولهربرايسازگارينرخنییتعبراي

.دشویمگرفتهسطرينیگانیماز آن سپسوزینرماالجدول
سیماتردرموجوداعداددر، فوقسطرينیانگیمآنگاه

سپس.دشویمسطريجمعوضربیستونصورتهبمذکور
سطرينیانگیمازآمدهدستبهبرداربرسطريجمعحاصل

عدد.شودیمگرفتهنیانگیم،آنقسمتخارجازومیتقس

طبقCIمحاسبهيبرا،ندیگوmaxراآنکههآمدتدسهب
:شودیماستفاده 12رابطه

CI= max -n / 1n )12رابطه (
.استسیماترهايستونایسطرهاتعدادnن رابطه،یدر ا

قدارم(CR)سازگارينسبتهمحاسببراي،بعدمرحلهدر
میتقس) 2جدول(RIعددبر(CI)ينرخ سازگارعددي

.)13رابطه (شودیم
)               13رابطه (

RI

CI
CR 
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)(Ghodsipour, 2010براي محاسبه نرخ ناسازگاريRIمقادیر -2جدول
151413121110987654321n

59/157/156/148/151/149/145/141/132/124/112/19/058/000RI

بولقلقابجدولتیجامع،باشد1/0از ترمکCRهرگاه 
راهاسهیمقادیبا،باشد1/0از ترشیبCRاگراما،است

,Mirghafari(دادانجامدوباره et al., 2009;

Ghodsipour, 2010(.

جینتا
ک از یک در هر یتفکبهق،یتحقن یج حاصل از اینتا

ها واریمعیدهو وزنيساز، غربالییمراحل شناسا
یمانگرو پهنه ساحليهاشگاهیدر سطح روهااریمعریز

.ودشیمارائه استان هرمزگان
آنهايهااریمعریو زیاصليهااریمعییشناسا

، شدیبررسکه یتحقیق26ن پژوهش از مجموع یدر ا
رایا و معیآب درار یم، معیار اقلیمع(یار اصلیمعسهت ینهادر
ر، یهوا، تبخيبارش، دما(ار یمعریزنه و ) نیزميهایژگیو

یکیزیفيهایژگیوت آب و یفیم، موج، جزرومد، کینوع اقل

.شدییشناسا) نیزمییایمیشهايیژگیوو
هااریمعریزيسازارها و غربالیمعيبندتیاولو

با ل پاسخ کارشناسان یه و تحلیتجزج حاصل از ینتا
ب یترتبهیاصليهااریت معیاولونشان داد کهیدلفروش

ار آب ی، مع)تیدرصد اهم4/34(ن یزميهایژگیار ویمع
درصد 6/21(م یار اقلیو مع) تیدرصد اهم4/26(ا یدر
ها با استفاده از نمودار اریمعریزيسازغربال.است) تیاهم
و يار در محور عمودیمعریت زیدرجه اهم(ار یمعریزت یاهم

شکل (گرفت انجام) یار در محور افقیمعریت زیرصد اهمد
ار بارش، یمعریزهشتمده، آدستج بهیبا توجه به نتا). 2

ت آب و یفیم، موج، جزرومد، کیهوا، نوع اقليدما
ين برایزمییایمیشهاي یژگیوو یکیزیفيهایژگیو

يهاهشگایرواستقرار برايمناسب يهانانش مکیگز
رش یپذحرا در سواحل استان هرمزگان موردکاشت دست

. نشان داده شده است3قرار گرفت که در شکل 

حرا در استان هرمزگانیمصنوعيهاشگاهیاستقرار رویابیمکانيهااریمعرینش زیگز-2شکل

یانتخابيهااریمعریها و زاریمعيبندتیو اولویدهوزن
را FAHPروش وزن اولیه و نهایی حاصل از 3جدول 

هاي آنها و رابطه معیاربراي هر یک از سه معیار اصلی و زیر

،یب وزنیضرن یا.دهدروابط حاکم بر آنها را نشان می14
ها در اریمعریها و زاریک از معیت هر یاهماندازهکننده انیب

مربوط يهاسیماتريسازگارنسبت . استیابیند مکانیفرا
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ا و یآب دريهایژگیم، ویاقل(یاصليهااریبه مع
ک از یمربوط به هر يهااریمعریو ز) نیزميهایژگیو
ن یزميهایژگیا و ویآب دريهایژگیوم،یاقليهااریمع

د محاسبه ش0/ 00و 07/0، 06/0،  02/0ب برابر با یترتبه
.استها قضاوتهمهيت سازگاریگر مطلوبانیکه ب

MR= 0.38 PC+ 0.19TI+ 0.17 CC+ 0.12 WA+ 0.056 TE+ 0.019 WQ+ 0.04 CL+ 0.011 PR)14رابطه (

کاشت حراشگاه دستیرویابیمکانبرايشده انتخابيهااریمعریها و زاریمع-3شکل

FAHPوزن اولیه و نهایی حاصل از روش -3جدول

وزن اولیه معیارهازیروزن معیارمعیار
معیارهازیر

وزن نهایی
حروف اختصارياولویتمعیارهازیر

68/038/01PCهاي فیزیکی زمینویژگی56/0هاي زمینویژگی

3/071/03CCهاي شیمیایی زمینویژگی

هاي آب گیویژ
34/0دریا

58/019/02TIجزرومد

36/012/04WAموج

058/0019/07WQکیفیت آب دریا

11/0اقلیم
51/0056/05TEدما

38/004/06CLنوع اقلیم

1/0011/08PRبارش

بحث 
حرا کاشت دستيهاشگاهیز رویآمتیوفقتوسعه م

ن روش و یو انتخاب بهتریق و اصولیدقیابیازمند مکانین

ن یاز ایرونیحفاظت بيهابرنامهياجرايبرامکان 
ا و هاریازمند شناخت کامل معینواجتماعات ارزشمند

استهاستمین اکوسیايثر در حضور و بقامؤيهاشاخص

از گونه حرایرونیمنظور حفاظت ببهیابیمکان

یکیزیفيهایژگیو
ییایمیشيهایژگیو

يدما
هوا ش

بار ع اقل
نو

می

ایآب دريهایژگیونیزميهایژگیو میاقل

یفیک
ب در

ت آ
ای

موج ومد
جزر
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)Zolfaghar, 2009( .ا ینقاط دنگریدر دیمختلفيهاقیتحق
گرفته است که هر انجامن درختان یش ایط روینه شرایدر زم
در . اندهشگاه توجه کردیرويهایژگیاز ویبه برختنها کدام 

شده اشارهيهاارین تنوع معیشتریب،ان مراجع موجودیم
، )Ellison)2007و Gilmanيهاقیتحقب به یترتبه

Safiari)2002(وNazim و همکاران)اختصاص ) 2010
ها و اریمعهمهشده است تا ین پژوهش سعیدر ا. داشت

ثر بر گسترش اجتماعات حرا با توجه به مؤيهااریمعریز
نیترعیعنوان وساستان هرمزگان بهیستیزطیط محیشرا
. دنشويسازیبومو ییشناسان اجتماعات یايهاشگاهیرو

ار یمعریو هشت زیار اصلیت سه معینهان پژوهش دریدر ا
ن یترعنوان مهمبهو شده يآورار جمعیمعریز26ان یاز م

يهاشگاهیرویابیند مکانیمؤثر در فرايهامشخصه
با ،استان هرمزگانيکاشت حرا در پهنه جزرومددست
ل یو تحل) کارشناس11از یسنجنظر(یده از روش دلفااستف

ج ینتا. شدندیدهو وزنییشناسايفازیسلسله مراتب
ن، یزميهایژگیار وین پژوهش نشان داد که معیحاصل از ا

برابر با یب با درجه وزنیترتم بهیا و اقلیآب دريهایژگیو
ت یاول تا سوم اهميهاتیدر اولو11/0و 34/0، 56/0
.ار دارندقر

ن یشده در ایمعرفيهااریمعریتوجه و شناخت ز
يهات برنامهیدر موفقيادیار زیت بسیاز اهم،پژوهش

يهایژگیو. برخوردار استحرا يهاشگاهیتوسعه رو
ت را نسبت ین اهمیرشتیب38/0یبا درجه وزنن یزمیکیزیف

یکیزیفيهایژگیو. ه استدست آوردها بهاریرمعیزهیبقبه 
رسوبات يبندبافت و دانهل یاز قبیمختلفيهان از جنبهیزم

Safiari, 2002; Robert(بستر  et al., 2009( ،
Danehkar(یکروتوپوگرافیم et al., 2012( کرانه و ب یشو

ان آبیجرسرعتجهت وکنندهنییکرانه که خود تعپس
Kathiresan(است & Ajmal Khan, در استقرار ،)2007

گریدتوجه به . دارديادیزار یت بسیاهمحرا يهاجنگل
يادیزت یحرا از اهميهاشگاهیروز در توسعهیها ناریمعریز

:ت عبارتند ازیاهمب یترتها بهاریمعرین زیا. برخوردار است
واردکردنل یدلبه19/0با درجه وزنی جزرومد ار یمعریز

ربن ککردن ج ارخز و پاك و یو آب تمییرسوبات، موادغذا
و کاهش ست مانگروها یزطیاز محبات سولفور یو ترکیآل

Kathiresan & Ajmal(بستريشورقدارمدادن  Khan,

17/0با درجه وزنی ن یزمییایمیشيهایژگیو،)2007
ها به عناصر نهالیدسترست یقابلدر ت آنیاهمل یدلبه

Joshi(مانند فسفر يضرور & Ghose, 2003 ( یزنجوانهو
ل یدلبه12/0با درجه وزنی موج ،)NSW, 2008(ها دانه

Kamali(ها استقرار بذريبرادار یستگاه پایجاد زین و ایمتأ

& Hashim, 2010(، ل یدلبه056/0با درجه وزنی دما
Morrisey(گونه حرا به کاهش دماادیت زیحساس et al.,

بودن ل محدودیدلبه04/0با درجه وزنی م ینوع اقل، )2010
و يریراکنش اجتماعات حرا در مناطق گرمسپ
با درجه ا یت آب دریفیک، )Homer, 2009(يریگرمسمهین

آب در يو دمايته، شوریدیت اسیل اهمیدلبه019/0وزنی 
و ) Bhalla, 2008(ع رشد درختان حرا یفتوسنتز و تسر

ل یدلبه011/0با درجه وزنی ارش ار بیمعریت زینهادر
نمک اضافه از خاكيشستشون و یریآب شکردنهمفرا

)Kathiresan & Ajmal Khan, 2007(.Zaldivar-

Jiménez)2010( يمانگرويهاجنگلدرخود یبررسدر
يم جزرومدیبارش، رژ،نیزمیکیزیفيهایژگیو،کیمکز

) 2008(و همکاران Berger، ایت آب دریفیو کمنطقه 
و يومدم جزریو رژن یزمییایمیو شیکیزیفيهایژگیو

Gilman وEllison)2007 ( يهایژگیو، شانقیتحقدر
ن یتررا از مهمجزرومد و امواج ،نیزمییایمیو شیکیزیف

و استقرار مناسب یابیثر در مکانمؤيهامشخصه
ن یج ایکردند که با نتایکاشت حرا معرفدستيهاشگاهیرو

.مطابقت داردیبررس
توجه به د که توان اذعان کریمیکليبنددر جمع

حضور و گسترش ثر بر مؤیستیزطیمحيهامشخصه
يمناسب برايهاپهنهیابیند مکانیاجتماعات حرا در فرا

،اهمشخصهن یارا بدون توجه بهیست، زیضروريجنگلکار
م کرد ینخواهدا یپیدسترسيج مطلوب و قابل انتظاریبه نتا

محقق ،پایدار استجنگلداري پایدار که ضامن توسعهو
. نخواهد شد
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Abstract
This survey aimed to identify a set of crucial parameters which contribute to form the
suitable sites for developing mangroves in Hormozgan Province. Therefore, a
systematic literature review on 25 studies in Iran and comparable regions was conducted
to identify the potentially-influential factors. It led to the subsequent selection of 3 main
criteria and 9 sub-criteria. These were examined across the study site by means of
Delphi method. The entire criteria were also weighted by Fuzzy Analytic Hierarchy
Process (AHP). The results indicate that the climate, the seawater properties and the
physiographic properties (as main criteria) as well as the precipitation, the air
temperature, the climate type, the sea waves, the tidewater quality and the
physiochemical properties of land (as sub-criteria) play the most vital roles in the
formation of optimal sites for Avicennia marina establishment. The physiographic
property was the most crucial criterion, whereas the physical properties of land and
precipitation were the most and least significant criteria, respectively. The results also
returned a compatibility index of less than 0.1 in fuzzy hierarchical cluster analysis,
which indicates the compatibility of judgments.

Key words: Main and sub criteria, siting, Avicennia marina, fuzzy hierarchical cluster
analysis, Hormozgan province.


