محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره ،37شماره ،2تابستان 9711
صفحات  749تا 754

پیشنهاد الگوریتم تصمیمگیری انتخاب مناطق تحت حفاظت
ساحلی -دریایی در جنوب ایران :مطالعة استان هرمزگان
بهاره صمدی کوچکسرائی1؛ افشین دانهکار*2؛ سیدمحمدرضا فاطمی3؛ سیدعلی جوزی 4و احسان رمضانی فرد

5

 -1دانشآموختة دکتری بومشناسی دریا دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و
تحقیقات
 -2استاد گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 -3استادیار گروه علوم دریایی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 -4استاد گروه محیط زیست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 -5استادیار گروه علوم دریایی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
(تاریخ دریافت-89/30/30تاریخ پذیرش)89/43/41

چکیده:
با توجه به اهمیت مناطق ساحلی-دریایی و حساسیت بالای آن ،طرحهای مدیریت یکپارچة مناطق ساحلی برای مدیریت و استفادة پایدار
از این منابع در سطح جهانی تعریف و تحدید حدود شده است که استفاده از مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره ،برای نیل به اینن اهندا
معمول است .معیارهای انتخاب این مناطق در ایران ،نیاز به بازنگری دارد تا دستورالعملی واحد بر اساس شرایط کننونی تندوین شنود .در
تحقیق حاضر ،نتایج آخرین تحقیقات که اولویت معر بودن زیستگاهها را با روش  AHPو درجة حساسیت نسبت به عوامل بیروننی را بنا
روش  ANPتعیین کردهاند ،تلفیق شده و اولویت نهایی معر بودن بهدست آمد .سپس با توجه به اکوریژنهای تعیینشنده در تحقیقنات
پیشین ،اولویت زیستگاهها بر اساس اکوریژنها تعیین گردید .سپس وضعیت حفاظتی کندهای نهنایی در کنل منطقنه و در هنر اکنوریژن
به دست آمد .نتایج نشان داد که کل منطقة مورد مطالعه از نظر حفاظتی کامل بوده و اکوریژن تنگة هرمز دارای بیشترین تنوع زیستگاهی،
بیشترین تنشزایی و بهترین وضعیت حفاظتی است .آنالیز حساسیت مدلها ،نسبت به تغییر هیچیک از معیارها حساسیتی نشان ننداد .از
آنجا که بخشی از اکوریژنهای شمال خلیج فارس و مکران در استان هرمزگان قرار ندارند ،قضاوت نهایی در مورد آنها انجنا نشند .سنپس
کاربریهای بالقوه در سطح استان تعریف شده و الگوریتم تصمیمگیری برای مناطق ساحلی-دریایی جنوب ایران بهدست آمد.

کلید واژگان:

الگوریتم تصمیمگیری ،مناطق تحت حفاظت ساحلی-دریایی ،هرمزگان ،خلیج فارس

* نویسنده مسئول؛ تلفن01947014199 :
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تغییرات وسیعی در سواحل خلیج فارس چه از نظر

 .1مقدمه
مناطق ساحلی از حساسترین سیستمهای محیط
زیستی به شمار میروند که تحت تأثیر فرآیندهای
حاکم ،تغییر و تحول در آنها نسبت ًا سریع است
( .)Yamani & Nohehgar, 2006طرحهای
مدیریت یکپارچة مناطق ساحلی در جهان ،تلاشی
برای برنامهریزی جهت استفادة عقلانی و پایدار انسان
از منابع منطقة ساحلی و ساماندهی و هماهنگی
فعالیتهای انسانی در این پهنهها است ( ICZM,

.)2009

بهمنظور

اولویتبندی

حساسیت

اکوسیستمهای موجود در منطقة ساحلی در کشور،
شناسایی معیارهای علمی و عملی که منطبق بر
معیارهای جهانی بوده و با شرایط کشور سازگار باشد،
ضروری است ( Majnoonian, 2000; Samadi

 .)Kuchaksaraei, 2019این موضوع ،علت تدوین
معیارهای شناسایی و انتخاب مناطق حفاظتشدة
ساحلی-دریایی در گسترة مناطق ساحلی-دریایی
ایران است (.)Danehkar & Majnoonian, 2004
برای تعیین مناطق تحت حفاظت ساحلی-دریایی،
معیارهای متنوعی مورد استفاده قرار گرفتهاند
( ;IUCN/WCPA, 1999; OSPAR, 2003

آب و هوایی و چه از نظر آلایندهها و فعالیتهای
انسانی به وقوع پیوسته است ،این معیارها نیاز به
بازنگری و روزآمدی دارد تا به ابزاری کارآمد برای
تعیین حساسیت زیستگاههای ساحلی-دریایی و
انتخاب مناطق معر

برای حفاظت پایدار سرزمین

تبدیل شود و به موازات آن الگوهای پیشین
تصمیمگیری را ارتقاء دهد .پیش از این محققانی از
مدلهای تصمیمگیری جهت اهدا محیطزیستی در
سواحل

جنوبی

کشور

کردهاند

استفاده

( Yaghobzadeh et al., 2012; Mokvandi et

.)al., 2012; Hassanzadeh and Danehkar,
آخرین معیارهای تعیینشده برای انتخاب مناطق
تحت

حفاظت

ساحلی-دریایی

در

ایران،

توسط Samadi Kuchaksaraeiو همکاران ()4091
پیشنهاد شد که شامل معیارهای اکولوژیک برای
تعیین مناطق معر

بود و درآن  71کد زیستگاهی،

تعریف و نقشهسازی شد .سپس کدهای زیستگاهی به
 5گروه حفاظتی تقسیم شد .بر اساس تجربیات
جهانی( ;Maxwell & Buddemeier, 2002
;OSPAR, 2006; Spalding et al., 2007
 ،)Rabelo et al., 2009بهترین مبنا برای مطالعات

& Danehkar & Majnoonian, 2004; Mabile
;Piante, 2005; IMO, 2006; Breen, 2007
Abdulla et al., 2008; CBD, 2009; Jessen et
al., 2011; Brattland, 2012; Kumar and
;Kunte, 2012; Mani Murali et al., 2013
Australian Maritime Safety Authority,
2014; Pendred et al., 2016; Padash et al.,
.)2016; Samadi Kuchaksaraei et al., 2019

بخشهایی از اکوریژنهای شمال خلیج فارس و

پس از گذشت چندین سال از تدوین معیارهای

مکران را تحت پوشش قرار میدهد .این تحقیق بر

پیشین برای انتخاب مناطق تحت حفاظت ساحلی-

اساس این مطالعات ،با هد

تدوین الگوریتم

دریایی در کشور ( Danehkar & Majnoonian,

تصمیمگیری برای تسهیل در شناسایی مناطق تحت

اکولوژیک و مدیریت پایدار سرزمین ،اکوریژن یا
بو سار در نظر گرفته شده است که شامل مناطق
همگن زیستجغرافیایی است .بومسارهای ساحلی-
دریایی ایران در جنوب کشور شامل  5اکوریژن
میباشد و استان هرمزگان اکوریژن تنگة هرمز و

 ،)2004و با توجه به اینکه در چند سال گذشته
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حفاظت ساحلی -دریایی در جنوب ایران صورت

محدوده ،خط خطر طرح مدیریت سواحل و مرز

گرفته است.

پایینی ،آبهای سرزمینی سواحل جنوبی ایران

 .2مواد و روشها

میباشد این مرزها در مقیاس  9:45000و
 9:450000ارائه شده است (.)ICZM, 2009

 .1-2محدودة مورد مطالعه

موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه مطابق

محدودة مورد مطالعه در این تحقیق ،با توجه به

شکل 9در چهارگوش " 45° 45`40تا "43°93`51

یافتههای طرح مدیریت یکپارچة مناطق ساحلی

شمالی و " 54° 40`79تا " 51°97`77شرقی قرار

کشور ( )ICZMتعیین گردید .مرز بالایی این

دارد.

شکل  -1محدودة مورد مطالعه

 .2-2روش تجزیه و تحلیل
برای مقایسة کدهای زیستگاهی بهدست آمده بر
حسب اکوریژنهای بهدست آمده ،منطقة مورد
مطالعه ،با شبکهای از ششضلعیهای منتظم
شبکهبندی شد .برای این منظور ،از ابزار Repeating

 Shapesبرای  ArcGISاستفاده شد .مساحت
ششضلعیهای منتظم 4000 ،هکتار ( 40کیلومتر
مربع) در نظر گرفته شد .تما ششضلعیهای موجود
در خط ساحلی مطالعه شدند .در مجموع493 ،
ششضلعی در طول خط ساحلی از غرب به سمت
شرق استان بررسی شد و در هر اکوریژن،
ششضلعیهای موجود در آن اکوریژن ،به همراه
کدهای زیستگاهی موجود در هر ششضلعی ،مشخص

و سپس اکوریژنها با یکدیگر و با کل استان مورد
مقایسه و تحلیل قرار گرفتند .عوامل تنشزا و
فرکانس هر یک از آنها برای کدهای زیستگاهی بر
اساس منابع ( Bhandari and Kumar Grag,

 ) 2015; Nenninger, 2016در هر اکوریژن
ارزیابی و مقایسه شد .در این بخش نیز ،از منطقة
شبکهبندیشده بهره گرفته شد .با تلفیق نتایج حاصل
از مدلهای تحلیل سلسلهمراتبی و تحلیل شبکهای،
اولویت نهایی کدهای بهدست آمدة زیستگاهی در کل
مناطق ساحلی-دریایی استان هرمزگان و در هر
اکوریژن بر اساس معر

بودن ،با توجه به نسبت

اولویت  ANPبه  AHPتعیین شد .با مقایسة وضعیت
حفاظتی موجود در کل استان هرمزگان و هر
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مشخص و

میشود در مدلهای  AHPو  ،ANPپرسشنامههای

اکوریژن ،وضعیت حفاظتی مناطق معر

کمبودها تعین شد .سپس ،بر اساس حساسیت

نظرسنجی از متخصصان ،در اختیار  93تن از

زیستگاهها و منابع فیزیکی بهطور جداگانه ،نواحی

متخصصان محیطزیست ساحلی-دریایی با حداقل 5

بالقوه مناسب برای پارک ملی ،منطقة حفاظتشده،

سال سابقة فعالیت مطالعاتی و پژوهشی در حوزة

پناهگاه حیات وحش ،نواحی حساس ،مناطق نیازمند

محیط زیست ساحلی-دریایی و با حداقل  7مقالة

بازسازی و احیا و مناطق قابل توسعه شناسایی و

پژوهشی و یا  7گزارش فنی در این حوزه قرار گرفت.

نقشهسازی شد .سپس مقایسة این نواحی بالقوه با

همچنین تحلیل حساسیت برای مدل  AHPبا تغییر

مناطق تحت حفاظت فعلی انجا گرفت و نتیجهگیری

 ±%90وزن معیارها و برای مدل  ANPبا نر افزار

نهایی درباره وضعیت حفاظتی این مناطق بهدست

 Super decisionو ابزار  Sensitivityبه انجا

آمد .در نهایت ،الگوریتم تصمیمگیری برای انتخاب

رسید .و طی آن در هر بار ،اجرای مدل با ثابت بودن

مناطق تحت حفاظت ساحلی-دریایی جنوب ایران

سایر پارامترها ،یک معیار تغییر کرده و تغییرات

تهیه شد .جدول  9رتبة حفاظتی کدهای زیستگاهی

خروجی مدل سنجیده شد ( Akbari Mejdar et

حاصل از روش  AHPو حساسیت زیستگاهها بر

.)al., 2013

اساس روش  ANPرا نشان میدهد .خاطرنشان
جدول  -1رتبههای کدهای زیستگاهی در روش  AHPو  ANPدر منطقة مورد مطالعه

اولویت

رتبة

کیفی

تنش

()AHP

()ANP

اولویت
کد حرفی زیستگاه

کیفی
()AHP

رتبة تنش
()ANP

کد حرفی زیستگاه

9

90

CE.MF.IT.AG.MM.WH.
MG.TF

49

-

CE.GS.IT.MM.SH

4

47

CE.MF.IT.AG.MM.WH

44

91

MA.GS.UT.SG.TF.MM.
SH

7

43

CE.MF.IT.AG.MM

47

9

CE.GS.UT.MM.SH

4

44

MA.MF.IT.AG.WH.MG

44

49

MA.GS.IT.SG.SH

5

99

MA.MF.IT.AG.MG

45

7

MA.MF.ST.SA.SH

9

-

CL.MF.IT.AG.MM.WH

49

-

CE.GS.IT.MM.SH

3

49

CE.MF.UT.AG.MM.SH

43

40

CE.MF.ST.SH

1

-

CL.MF.UT.MM.AG.SH

41

-

MA.SM.IT.SH.WH

1

93

MA.MF.IT.AG.WH

41

1

CL.MF.ST.SH

90

94

MA.MF.IT.AG

70

91

MA.GS.IT.WH.SH

99

97

MA.MF.UT.MM.AG.SH

79

95

MA.GS.UT.SH.MM
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ادامه جدول  -1رتبههای کدهای زیستگاهی در روش  AHPو  ANPدر منطقة مورد مطالعه

اولویت

رتبة

کیفی

تنش

()AHP

()ANP

اولویت
کد حرفی زیستگاه

کیفی
()AHP

رتبة تنش
()ANP

کد حرفی زیستگاه

94

-

CL.GS.IT.MM.AG.SH.SG

74

99

MA.MF.ST.SH

97

-

MA.SM.IT.SH.WH.MG

77

9

MA.GS.IT.SH

94

4

MA.RS.UT.SW.MM.TF.S
H

74

1

CE.GS.ST.SH

95

-

CL.GS.IT.MM.AG.SH

75

-

CL.GS.ST.SH

99

-

CL.GS.UT.MM.AG.SH.S
G.TF

79

3

MA.GS.ST.SH

93

94

CE.GS.UT.SG.TF.MM.SH

73

5

NS.SH.MM

91

-

CE.GS.IT.SG.MM.SH

71

44

NS.MM

91

4

MA.RS.IT.SW.SH

71

45

CW.MM

40

-

CL.GS.UT.MM.AG.SH

 :AGناحیه تغذیه ،رشد و زادآوری آبزیان :CE ،خور-مصب :CL ،خور-کولاب :CW ،آبهای ساحلی :GS ،شنی-ماسهای :IT ،ناحیة بین جزرومدی :MA ،کرانة
کمشیب ممتد :MF ،گلی :MG ،جنگلهای مانگرو :MM ،زیستگاه پستانداران دریایی :NS ،آبهای کرانهای :RS ،کرانة سنگی :SA ،علفزارهای تالابی:SG ،
علفزارهای دریایی :SH ،زیستگاه پرندگان دریایی :SM ،ماسهای-گلی :ST ،ناحیة بالای جزرومدی :SW ،جلبکزار دریایی :TF ،محل تغذیة لاکپشتان دریایی:UT ،

ناحیة زیر جزرومدی.

 .3نتایج

دریایی) و ( 41سواحل کمشیب ممتد ماسهای-گلی
بین جزرومدی ،زیستگاه پرندگان دریایی و پرندگان

 .1-3نتایج حاصل از تحلیل اکوریژنها

کنارآبزی) ،که هر یک تنها در یک ششضلعی

جمعبندی وضعیت کدهای مورد مطالعه در  AHPو

مشاهده شدند ،کمیابترین کدها ،و اولویت 79

 ANPدر کل منطقه و در هر اکوریژن نشان داد،

(سواحل کم شیب ممتد شنی بالای جزر و مدی،

اولویتهای ( 97سواحل کمشیب ممتد ماسهای-گلی

زیستگاه پرندگان دریایی) ،بیشترین میزان حضور در

بین جزرومدی ،زیستگاه پرندگان دریایی ،پرندگان

اکوریژنهای منطقه مورد مطالعه را دارد .جدول 4

کنارآبزی ،مانگرو)( 49 ،سواحل کمشیب ممتد

فراوانی ششضلعیهای دارای کدها در هر اکوریژن و

ماسهای-گلی زیر جزرومدی ،زیستگاه پستانداران

سهم نسبی هر اکوریژن را در زمینة کدهای کل

دریایی ،پرندگان دریایی و محل رشد ،تغذیه و

منطقة مورد مطالعه نشان میدهد .برای سهولت،

زادآوری)( 94 ،خور-کولاب شنی بین جزرومدی،

اکوریژن شمال خلیجفارس با کد حرفی ،NPGE

زیستگاه پستانداران دریایی ،محل رشد ،تغذیه و

اکوریژن تنگة هرمز با کد حرفی  SHEو اکوریژن

زادآوری ،پرندگان دریایی ،علفزار دریایی)( 40 ،خور-

مکران با کد حرفی  MEنشان داده شدهاند و رتبة

کولاب شنی زیر جزرومدی ،زیستگاه پستانداران

زیستگاه در روش  ،AHPبهعنوان کد شناسایی

دریایی ،محل رشد ،تغذیه و زادآوری ،پرندگان
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زیستگاه در نظر گرفته شده است .به این ترتیب،

کرانهای دیده شد و نسبت  ANP/AHPدرباره آنها

بیشترین فراوانی ،مربوط به اکوریژن تنگة هرمز و

اعمال نشد و سه اولویت آخر ،به این کدها اختصاص

کمترین آن مربوط به اکوریژن شمال خلیجفارس در

داده شد .بر اساس شکل  ،4در کل استان هرمزگان،

منطقة مورد مطالعه است .طبیعت ًا اکوریژن هرمز با

اولویت اول ،کامل ًا در محدودة تحت حفاظت قرار دارد.

 ،%54سهم بیشتری از کدها را به خود اختصاص داده

اکثر مناطق اولویت  4تحت حفاظت هستند و تنها

و اکوریژن شمال خلیجفارس با  ،%49کمترین سهم

بخشی از آن که در منطقة کوه مبارک قرار دارد،

نسبی را دارد.

تحت حفاظت نیست .اولویت  7نیز در محدودة تحت

 .2-3جمعبندی نتایج حاصل از مدلهای

حفاظت بوده و تنها کولاب واقع در خور میدانی از این

 AHPو  ANPدر کل منطقة مورد مطالعه و در

دایره مستثنی است .بیشتر بخشهای اولویت ،9 ،5
 ،43 ،47 ،49 ،90 ،1تحت حفاظت است .اولویتهای

هر اکوریژن

،45 ،44 ،44 ،40 ،91 ،91 ،99 ،95 ،94 ،94 ،3 ،4

هر چه شایستگی انتخاب ،بر اساس فهرست AHP

 ،49تقریب ًا خارج از محدودة حفاظتی هستند و

بیشتر باشد (عدد کمتری داشته باشد) ،برای معر

بخشهای کمی از کدهای  41 ،93 ،99 ،1و 41

بودن ،بکر و دستنخورده بودن و انتخاب مناطق

تحت حفاظت هستند .کد  70نیز تنها در محدودة

طبیعیتر ،ارجح است .مطابق جدول  ،7در مقابل،

برخی جزایر ،تحت حفاظت قرار دارد .با توجه به

مناطقی که آسیبپذیری کمتری دارند ،در جدول

اینکه اولویتهای نخست ،بیش از سایر اولویتها

اولویتهای عددی بالاتری را به خود اختصاص دادهاند

تحت حفاظت قرار دارند ،میتوان به این نتیجه دست

و ارجحیت بیشتری برای انتخاب دارند .چنین

یافت که وضعیت حفاظتی در سطح کلی استان

قضاوتی ،در گروههای پنجگانة  AHPدر مواردی که

هرمزگان مناسب بوده ،و اولویتهای اول معر

در

یک گروه بیشتر از یک زیستگاه دارند) ،اعمال

تلفیق مدلهای  AHPو  ،ANPشامل  %54/11از

میشود .بنابراین مطابق با جدول  ،7عدد کمتر نسبت

طول خط ساحلی ،در محدودة حفاظتی سازمان

 ،ANP/AHPبهعنوان اولویت بالاتر حفاظت مشخص

حفاظت محیطزیست قرار دارند .در اکوریژن شمال

شده است .در این جدول ،در ستون اولویت انتخاب در

خلیجفارس ،کدهای گروههای حفاظتی  9تا ( 7بر

هر گروه ،اولویت بین کدهای هر گروه مشخص شده

اساس گروهبندی  )AHPحضور ندارند و این اکوریژن،

است ،و در ستون اولویت انتخاب نهایی برای سواحل

تنها شامل کدهای گروه  4و گروه  5است .اولویت اول

هرمزگان ،اولویت اول هر گروه ،بعد از اولویت آخر

حفاظتی اکوریژن ساحلی شمال خلیجفارس ،جزء

گروه قبل آغاز شده است .خاطرنشان میشود ،در

مناطق حفاظت شده نیست ،اما بخشهای بسیار

مورد سه کد  NS.MM ،NS.SH.MMو

اندکی از اولویتهای  90 ،1 ،1 ،3و  97جزء منطقة

 ،CW.MMاز آنجا که مطابق با روش  ،AHPاین

حفاظتشدة سراج و پارک ملی نایبند میباشند که

کدها جدا از کدهای کرانهای دستهبندی شده بودند،

 %7/75از طول خط ساحلی این اکوریژن را شامل

در حالت تلفیقی نیز ،این سه کد جدا از کدهای

میشود .بنابراین ،اکوریژن ساحلی شمال خلیجفارس،
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پیشنهاد الگوریتم تصمیم گیری انتخاب مناطق تحت حافظت...
با وجود اینکه دستنخوردهترین اکوریژن استان

محیطزیست قرار دارند .کدهای  44 ،91 ،94 ،3و

هرمزگان است ،از نظر حفاظتی ضعیف است .در

 ،47کاملاً خارج از این محدوده هستند .بنابراین در

اکوریژن تنگة هرمز ،کدهای ،90 ،9 ،5 ،4 ،7 ،4 ،9

اکوریژن مکران ،پوشش حفاظتی مناسبی وجود دارد،

 99و  47تقریب ًا بهطور کامل در محدودة تحت

اما این حفاظت ،به ترتیب اولویتهای مشخصشده در

حفاظت قرار دارند .بخشهای زیادی از کدهای ،1 ،3

این تحقیق تعیین نشده ،زیرا به رغم آنکه اولویت 9

 45 ،44 ،49 ،40 ،91 ،1و بخشهای کمی از کد 99

کاملاً در محدودة تحت حفاظت قرار دارد ،اما اولویت

نیز در این محدوده قرار دارند .کدهای  94و 95

 4و  7بهطور کامل در این محدوده نیستند ،با این

تقریباً خارج از محدودة حفاظتی و کدهای ،94 ،97

وجود کدهای  5و  ،9بهطور کامل در محدودة تحت

 91 ،93و  ،44و همچنین بخشهایی از کدهای 49

حفاظت فعلی قرار دارند که  %41/91از طول خط

تا  41در محدودة تحت حفاظت هستند .بنابراین در

ساحلی این اکوریژن را تشکیل میدهد .همچنین در

اکوریژن تنگة هرمز ،پوشش مناسبی از مناطق تحت

تحلیل در مدلهای  AHPو  ،ANPمدلهای مورد

حفاظت ،بهویژه برای اولویتهای بالاتر حفاظتی وجود

پژوهش هیچ حساسیتی نسبت به تغییر معیارها نشان

دارد که  %40/1از طول خط ساحلی آنرا تشکیل

نداده و نتایج حاصله بدون تغییر بودند .پتانسیلهای

میدهد .در اکوریژن مکران ،اولویتهای ،9 ،5 ،9

کدهای بهدست آمده برای اهدا مدیریتی با استفاده

بخشی از اولویتهای ،99 ،95 ،90 ،1 ،1 ،4 ،7 ،4

از جدول 4انجا شد .در نهایت الگوریتم تصمیمگیری

 ،49 ،40 ،91 ،93و کمی از کدهای  94 ،99و ،97

سواحل جنوب ایران مطابق شکل  7بهدست آمد.

در محدودة تحت حفاظت سازمان حفاظت

شکل  -2اولویت تلفیقی کدهای زیستگاهی استان هرمزگان و بررسی وضعیت حفاظتی موجود در این کدها
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جدول  -2فراوانی ششضلعیهای دارای کدهای زیستگاهی در هر اکوریژن ،و سهم نسبی هر اکوریژن

کد

فرکانس در

فرکانس در

فرکانس

فرکانس

کد

فرکانس در

فرکانس در

فرکانس

فرکانس

زیستگاه

کل منطقه

NPGE

در SHE

در ME

زیستگاه

کل منطقه

NPGE

در SHE

در ME

9

49

-

44

4

49

9

-

9

-

4

41

-

79

97

44

49

4

94

3

7

94

-

9

9

47

41

70

91

-

4

59

-

44

1

44

50

9

44

44

5

94

-

1

7

45

41

41

91

-

9

4

-

-

4

49

7

-

7

-

3

31

-

55

44

43

94

-

7

1

1

4

-

-

4

41

9

-

9

-

1

30

-

55

95

41

4

-

-

4

90

71

9

41

90

70

41

-

45

47

99

35

9

59

91

79

993

74

71

49

94

9

9

-

-

74

10

9

55

44

97

9

-

9

-

77

13

75

74

70

94

44

49

9

-

74

9

5

9

-

95

4

4

-

-

75

4

4

-

-

99

4

4

-

-

79

945

41

54

44

93

3

4

7

-

73

935

54

10

47

91

7

4

9

-

71

947

41

41

43

91

44

49

9

-

71

51

79

1

94

40

9

9

-

-

سهم

900

%49

%54

%49

نسبی

جدول  -3تعیین اولویت نهایی کدهای زیستگاهی در کل منطقة مورد مطالعه

گروهبندی
زیستگاهی
9
4

7

4

رتبة

رتبة

اولویت تلفیقی

اولویت انتخاب

اولویت انتخاب نهایی

AHP

ANP

()ANP/AHP

در گروه

برای سواحل هرمزگان

CE.MF.IT.AG.MM.WH.MG.TF

9

90

90

9

9

CE.MF.IT.AG.MM.WH

4

47

99/5

4

7

CE.MF.IT.AG.MM

7

43

1

9

4

MA.MF.IT.AG.WH.MG

4

44

5/5

7

9

MA.MF.IT.AG.MG

5

99

7/4

4

5

CL.MF.IT.AG.MM.WH

9

-

-

9

4

CE.MF.UT.AG.MM.SH

3

49

7

5

99

CL.MF.UT.MM.AG.SH

1

-

-

9

3

کدهای زیستگاه
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...پیشنهاد الگوریتم تصمیم گیری انتخاب مناطق تحت حافظت
 تعیین اولویت نهایی کدهای زیستگاهی در کل منطقة مورد مطالعه-3 ادامه جدول

اولویت انتخاب نهایی

اولویت انتخاب

اولویت تلفیقی

رتبة

رتبة

برای سواحل هرمزگان

در گروه

)ANP/AHP(

ANP

AHP

90

4

9/1

93

1

MA.MF.IT.AG.WH

1

7

9/4

94

90

MA.MF.IT.AG

1

4

9/91

97

99

MA.MF.UT.MM.AG.SH

3

9

-

-

94

CL.GS.IT.MM.AG.SH.SG

3

9

-

-

97

MA.SM.IT.SH.WH.MG

95

4

0/947

4

94

MA.RS.UT.SW.MM.TF.SH

94

9

-

-

95

CL.GS.IT.MM.AG.SH

94

9

-

-

99

CL.GS.UT.MM.AG.SH.SG.TF

45

94

0/14

94

93

CE.GS.UT.SG.TF.MM.SH

94

9

-

-

91

CE.GS.IT.SG.MM.SH

91

3

0/49

4

91

MA.RS.IT.SW.SH

94

9

-

-

40

CL.GS.UT.MM.AG.SH

94

9

-

-

49

MA.SM.UT.MM.AG.SH

49

95

0/19

91

44

CE.GS.IT.MM.SH

97

4

0/04

9

47

MA.GS.UT.SG.TF.MM.SH

43

99

9/01

49

44

CE.GS.UT.MM.SH

94

7

0/94

7

45

MA.GS.IT.SG.SH

94

9

-

-

49

MA.MF.ST.SA.SH

44

97

0/34

40

43

CE.MF.ST.SH

94

9

-

-

41

MA.SM.IT.SH.WH

40

1

0/43

1

41

CL.MF.ST.SH

47

94

0/9

91

70

MA.GS.IT.WH.SH

44

99

0/41

95

79

MA.GS.UT.SH.MM

49

90

0/74

99

74

MA.MF.ST.SH

99

5

0/91

9

77

MA.GS.IT.SH

91

1

0/49

1

74

CE.GS.ST.SH

94

9

-

-

75

CL.GS.ST.SH

93

9

0/91

3

79

MA.GS.ST.SH

41

-

-

5

73

NS.SH.MM

7

41

-

-

44

71

NS.MM

4

70

-

-

45

71

CW.MM

5
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کدهای زیستگاه

گروهبندی
زیستگاهی

5

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،37شماره  ،4تابستان 9711
جدول -4ماتریس تصمیمگیری درباره وضعیت حفاظتی کدهای زیستگاهی کرانهای

حساسیت و در معرض تهدید
بودن
زیستگاه خیلی حساس
زیستگاه حساس
زیستگاه غیرحساس

بدون
تهدید

عوارض فیزیکی حساس

عوارض فیزیکی غیرحساس

بدون تهدید

با تهدید

بدون تهدید

با تهدید

پارک ملی

--

پارک ملی

--

پارک ملی

--

پناهگاه حیات وحش

--

مناطق حساس

--

مناطق توسعه پذیر

--

مناطق حفاظتشده
--

زیستگاه خیلی حساس

یا پناهگاه حیات

--

پناهگاه حیات وحش

وحش
با
زیستگاه حساس

تهدید

مناطق حفاظتشده
--

یا پناهگاه حیات

--

پناهگاه حیات وحش

وحش
زیستگاه غیرحساس

--

توسعه پذیر پس از
بازسازی و احیا

--

توسعه پذیر پس از
بازسازی و احیا

شکل  -3الگوریتم تصمیمگیری انتخاب مناطق تحت حفاظت ساحلی-دریایی ایران در سواحل جنوبی در هر اکوریژن
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پیشنهاد الگوریتم تصمیم گیری انتخاب مناطق تحت حافظت...
تنگة هرمز تحت حفاظت قرار دارد؛ بنابراین ،از نظر

 .4بحث و نتیجهگیری
انتخاب مناطق تحت حفاظت رویکردی است که در
دهههای اخیر با استفاده از ارزیابی چند معیارة مکانی
به انجا میرسد و در این مطالعه نیز چنین شیوهای
پی گرفته شد .تجارب مختلفی از معیارهای متفاوت
در شناسایی و انتخاب مناطق تحت حفاظت بهویژه در
منطقة ساحلی -دریایی استفاده کردهاند که برخی
معیارهای این مطالعه با آنها مشابهت نشان میدهد.
در این مطالعه 9 ،معیار اصلی و  79زیر معیار در
فرایند شناسایی و انتخاب مناطق تحت حفاظت
ساحلی -دریایی مورد استفاده قرار گرفت .مقایسة
معیارهای جدید در مقایسه با معیارهای پیشین،
حرکت به سوی معیارهای کلیتر و جامعتر را نشان
میدهد که منطبق بر رویکرد جهانی است
( ;IUCN/WCPA, 1999; OSPAR, 2003

 .)Breen, 2007زیرا در این صورت اگر نقصانی در
دادههای موجود مشاهده گردد ،میتوان آنرا با
دادههای دیگری جایگزین کرده و قابلیت اصلاح و
ارتقاء در آینده و در صورت تکمیل اطلاعات وجود
خواهد داشت .اما نقطه مشترک بیشتر مطالعات
تحقیقاتی بهخصوص در سالهای اخیر ،دادن ارزش
بالاتر به معیارهای اکولوژیک بوده و اشارهای به
معیارهای

انسانی

نمینمایند

(

ANZECC

TRMPA, 1998; Gjerde, 2001; OSPAR,
2007; AG-CBD, 2008; Abdulla et al.,
& 2008; UNEP-WCMC. 2008; Kumar
Kunte, 2012; Mars PhD subject catalogue,
 .)2012مطابق کنفرانس ناگویای ژاپن در سال

 %90 ،4090از مناطق ساحلی-دریایی ،میبایست
تحت حفاظت باشند (.)Woodley et al., 2012
هماکنون مطابق با این بررسی %54 ،از طول خط
ساحلی هرمزگان و  %40از طول خط ساحلی اکوریژن

کمیت حفاظتی ،کمبودی مشاهده نمیشود .مطابق
جدول  ، 4آن دسته از مناطق با اولویت بالای حفاظتی
و بدون تنش ،ظرفیت انتخاب به عنوان پارک ملی
ساحلی  -دریایی را دارند که جهت تحقق آن ضروری
است سایر تمهیدات قانونی آن نیز مورد توجه قرار
گیرد .آن دسته از مناطق با اولویت بالای حفاظت که
در معرض تنش هم قرار دارند میتوانند گزینههای
انتخاب منطقة حفاظتشده یا پناهگاه حیات وحش
ساحلی  -دریایی باشند که برای تحقق قانونی به
مسیر بروکراتیک خود نیاز دارند .مناطق در معرض
تنش بالا و با اولویتهای پایین حفاظتی ،مناطق
مناسب برای بازسازی و احیا هستند که برای هر یک
بایستی طرح مجزایی فراخور منبع آسیب دیده
تدارک دید .آن دسته از مناطقی که در اولویت
حفاظتی قرار ندارند و در معرض تنش هم نیستند،
مناطق توسعهپذیر هستند که میتوانند از طریق طرح
مدیریت یکپارچة منطقة ساحلی مورد برنامهریزی
قرار گیرند .مناطق بالقوه مناسب برای گزینش پارک
ملی ساحلی -دریایی اکنون در محدودة تحت
حفاظت قرار ندارند و بخشی از مناطق بالقوه مناسب
برای مناطق حفاظتشده یا پناهگاه حیات وحش
ساحلی -دریایی نیز اکنون در محدودة حفاظتی
نیستند ،اما با توجه به اینکه درصد حفاظت در کل
طول خط ساحلی استان هرمزگان و اکوریژن تنگة
هرمز ،نشاندهندة کفایت مناطق تحت حفاظت در
این خطه است ،بنابراین ،نیازی به معرفی مناطق
جدید حفاظتی نبوده و مناطقی که بالقوه مناسب
پارک ملی و مناطق حفاظتشده و پناهگاه حیات
وحش هستند و در حال حاضر خارج از محدودة
حفاظتی قرار دارند ،باید در گروه مناطق حساس قرار
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استان هرمزگان را در حوزة خلیجفارس و دریای عمان

 مربوط به کل استان هرمزگان و، این قضاوت.گیرند

 به گونهای،7  نتایج حاصله از شکل.در برمیگرفت

اکوریژن تنگة هرمز بوده و قضاوت نهایی دربارة

است که در صورت تکمیل اطلاعات موجود در زمینة

 منوط به بررسی،وضعیت حفاظتی دو اکوریژن دیگر

 میتوان با استفاده از همین،دریایی-پهنههای ساحلی

کامل آن دو اکوریژن است که بخشی از آنها در

.و اطلاعات را کامل نمود

 نقایص را برطر،الگو

 تلفیق، در این پژوهش.استانهای همجوار قرار دارد

استفاده از وزن نرمالایزشده برای گروهبندی پهنههای

نتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی برای

 سبب قرار گرفتن گزینههای کمتر در،شناسایی شده

اولویتبندی کدهای زیستگاهی استان هرمزگان و

گروههای برتر و گزینههای بیشتر در گروههای بعدی

تحلیل شبکهای برای تعیین حساسیت آنها نسبت به

 توزیع هزینهها و توجهات مدیریتی،میشود و این امر

، این بررسی. در دستور کار قرار گرفت،عوامل بیرونی

.به مناطق فوقالذکر را منطقی و قابل اجرا مینماید

 آبهای کرانهای و آبهای ساحلی،مناطق ساحلی
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