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 Promethee II  روش با استفاده از مانگروهای جنگل تخریبعوامل  دیبنهرتبشناسایی و 
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 چکیده: 

 یها عوامل تخريب جنگل یبند اين تحقیق باهدف شناسايي و رتبه های مانگرو در ايران اهمیت خاصي دارند.جنگل

مانگرو  یها روی جنگلبنای استواری برای درک شرايط پیشم تواند يشده است. نتايج اين تحقیق م مانگرو انجام

عوامل  یبند منظور شناسايي و رتبه . در اين پژوهش بهشودمانگرو  یها مديريت و حفاظت جنگلباعث بهبود باشد و 

 یها عوامل طبیعي تخريب جنگل یبند رتبهده شد. استفا Promethee II یارهچند مع گیری یمتخريب از روش تصم

باران اسیدی به ترتیب  طوفان وازآن  عامل مطرح است و پس ينتر عنوان مهم به 17/1 با وزن آفات ،مانگرو نشان داد

نتايج نشان داد وزن عوامل تخريب انساني بیش از پنج برابر  بعدی قرار دارند. یها در رتبه 131/1و  01/1 با اوزان

عامل  ينتر عنوان مهم به 006/1 نفتي با وزنهای آلودگيعوامل تخريب طبیعي است. در مورد عوامل مخرب انساني 

-همحیطي در پروژعدم ارزيابي زيست، ها و بنادرتوسعه اسکله ،پسماندهای صنعتي و شهریآن  از  مطرح است و پس

 به ترتیب با اوزان تامین سوختو  پروری ی، آبززني برای تامین علوفهسرشاخهترويج،  ینه، عملکرد ضعیف درزمها

نتايج اين پژوهش نشان داد بعدی قرار دارند.  یها در رتبه 147/1و  143/1، 180/1، 708/1، 736/1، 780/1، 73/1

پسماندهای و  ناشي از مواد نفتي های يمطالعه آلودگ مانگرو در منطقه مورد یها عامل تخريب جنگل ترين ياصل

عظیم نفتي و گازی قرار  یها مانگرو در ايران نزديک ذخاير و پروژه یها جنگل که ييشهری است. ازآنجا و صنعتي

 های يابيونقل اين منابع و توسعه شهری بدون در نظر گرفتن ارز دارد، فرآيند استحصال، تبديل و حمل

 مانگرو در منطقه اثرات زيانباری دارد. یها بر اکوسیستم جنگل محیطي يستز
 

 مانگرو تخريب،عوامل جنگل،  ،پرومتهکلیدی:  واژگان

 

 
 

                                                           
 m.hajjarian@urmia.ac.irنويسنده مسئول، پست الکترونیک:  1

https://dx.doi.org/10.22113/jmst.2017.42318


 و همکاران حجاريان  ...تخريب عوامل بندی رتبه و شناسايي

2 
 

 مقدمه. 1

های اخیر  زيست و لزوم حفاظت از آن در دهه محیط

المللي و  جدی کلیه افراد و مجامع بین موردتوجه

های  رويه فعالیت است. توسعه بي قرارگرفتهجهاني 

واسطه و  و اتکای بي سو يکاقتصادی انسان از 

وابستگي معیشتي قشر کثیری از جمعیت رو به رشد 

از تنوع  روز روزبهجهان به طبیعت از سوی ديگر، 

کاهد و  مي ها يستگاهزها و  طبیعي اکوسیستم

های بیشتری را برای زندگي و بقای  محدوديت

های  اجرای برنامه یجهدرنتکند.  م ميوحش فراه حیات

ها فقط به نقاط  ها و اکوسیستم حفاظتي از گونه

که امروزه تحت عنوان مناطق  محدودشدهمشخصي 

ريزی و مديريت  برنامه» مشهورند. شده حفاظت

مديريت در  یها دستگاهارکان  ينتر مهماز « راهبردی

اکوسیستم  (.Padash et al., 2010) يک کشور است

 ازنظرحساس  های يستگاهز عنوان به تنها نه ،گرومان

بلکه  برخوردارنداز اولويت  يو حفاظتاقتصادی  اهداف

جانشین خود از  یرقابلغ یها ارزشکارکرد  یلبه دل

زيستگاهي از سوی ديگر  ازنظر ها آنيکسو و اهمیت 

تنوع زيستي نیز  جهاني در کانون توجه کنوانسیون

مانگرو در رديف بارورترين  یها جنگل است. قرارگرفته

ساحلي، دارای عملکردهای محیطي و  های یستماکوس

و منابع تفرجي برای  هستند اقتصادی بسیار مهمي

ايران  حرا یها جنگل. دنآور يممردم جهان فراهم 

دارا بودن منابع حساس بیوفیزيکي، اهمیت  واسطه به

غنای  ،زيستگاهي، پرورشگاهي، تنوع زيستي

خطر و کمیاب،  عرضمدر  یها گونهجانداران، وجود 

، محیطي يستزدر آستانه اکولوژيک شرايط  شدن واقع

 یساز پاکو مشکالت ناشي از  ها يندهآالحساسیت به 

در رديف يکي  ،محیطي يستز، کندی ترمیم ها يندهآال

. با باشند يممناطق حساس دريايي جهان  ينتر مهماز 

 چندمنظوره یبردار بهرهو  جانبه همهتوجه به اهمیت 

از اين گیاه و اثرات اقتصادی، اجتماعي و اکولوژيکي 

تا با  کند يمآبزيان ايجاب  پرورشو جنگلي  یها توده

به دانش بومي و سنن در  اتکامشارکت فعال مردم و 

 (.Salimi, 2012) احیاء پوشش گیاهي آن کوشید

مانگرو در ايران در رديف اجتماعات  یها جنگل

صنعتي و حفاظتي قرار دارند و درختي غیر

از اين اجتماعات در قالب برداشت  یبردار بهره

سرشاخه برای تعلیف دام؛ زنبورداری؛ صید آبزيان و 

اين در  .گیرد يمو استفاده تفرجي صورت  پروری یآبز

به  ارزش با های يشگاهرواين  وسعت حالي است که

در حال کاهش بوده و در معرض  يتوجه قابلمقدار 

 در وسعتتغییرات  است. قرارگرفته یا عمدهتهديدات 

مانگرو دارای علل و اثرات  یها جنگل گاهگسترشو 

 انساني را های یتفعالمختلفي است. تغییرات طبیعي، 

و تشخیص تغییرات برای  دهد يمقرار  الشعاع تحت

 یها جنگلبر روی  ها آن بلندمدتبررسي اثرات 

دارد. همه اين مسائل به تعريف  یتاهم تخريب نشده،

با استفاده خردمندانه از  در رابطه ها يمش خطنوع 

؛ مفید است ها آناز  حفاظتمانگرو  یها جنگلمنابع 

 عوامل تخريببنابراين داشتن اطالعات صحیح از 

 .يابد يممانگرو در طول زمان اهمیت  یها جنگل

در ارتباط با تراکم  معموالًمانگرو  یها جنگلتخريب 

جمعیت انساني است. فشار باالی جمعیت در مناطق 

مانگرو  یها جنگلتبديل بسیاری از  ساحلي منجر به

در  شده انجامشده است. مطالعات  ها استفادهبه ديگر 

وسعت مانگروها  بر کاهشبسیاری از کشورها داللت 

عوامل از  (.Erfanie et al., 2010)دارند زمان درگذر

توسعه به  توان يممانگرو  یها جنگل يدکنندهتهد

مفرط  يکش بهرهو  یکاو معدن، پروری یآبزشهری، 

 تنان نرم و پوستان سختماهي، پرورش برای الوار، 

. عالوه بر اين ارتباط مستقیمي بین اشاره کرد

مانگرو از طريق  های یستماکوستغییرات اقلیمي و 

 ,.Erfanie et al) تراز دريا وجود دارد در سطحتغییر 

ها و فلزات سنگین نیز از راه . همچنین آالينده(2010

تخلیه مستقیم و يا به طور غیرمستقیم توسط رواناب

های ناشي از باران و همچنین از طريق اتمسفر وارد 

 ,.Cheraghi et alشوند )های آبي مياکوسیستم

عادی،  یها اسکله، احداث و توسعه یساز راه(. 2012

نفتي و... و ورود ضايعات و فاضالب شهری، نفتي و 

ها و تغییر در کیفیت آب کشنشت نفت ناشي از نفت
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تأمین هیزم يا  منظور به رويه يب، برداشت ها یستماکوس

بکر و  های یستماکوساستفاده نادرست اهالي از اين 

طبیعي و استفاده از آالت صید و صیادی غیر 

در برخي موارد توسعه صنايع در حاشیه  کارشناسي و

و نیز عملیات نظامي و انتظامي و  فارس یجخل سواحل

برخي مانورهای نظامي از عوامل تخريب و 

بوده که به دلیل اثرات  ها يستگاهزاين  يدکنندهتهد

 یها گونهدر تداوم حیات  ها جنگلاين  مؤثرمفید و 

شد و ر فارس یجخلمختلف و تنوع زيستي موجود در 

نسبت  یساز فرهنگضمن  بايست يماقتصادی منطقه 

به جلوگیری از تخريب و کمک به رشد و توسعه اين 

ارائه  محیطي يستزبرنامه جامع و مدون  ها یستماکوس

 .(Danialy and Hojeforush nia, 2009) گردد

 ينتر ارزش بامانگرو يکي از  یها جنگل

که  آيند يم شمارجنگلي دنیا به  یها سازگان بوم

. لذا با باشد يمبسیاری  های یتاهمو  ها نقشدارای 

يک  عنوان بهمانگرو  یها جنگلتوجه به اهمیت 

در جنوب ايران، انجام مطالعات  پرارزشاکوسیستم 

، جهت حفاظت، حمايت، ها جنگلاساسي پیرامون اين 

توسعه و جلوگیری از نابودی اين اکوسیستم ارزشمند 

 ,.Hoseinzadeh et al) رسد يمامری ضروری به نظر 

و باعث نابودی  يدکنندهتهداز عواملي که  (.2008

به: عدم وجود  توان يممانگرو شده است  یها جنگل

 یها فنتدابیر مديريتي منظم و آشکار و عدم وجود 

کارآمد و کافي جهت احیای دوباره اين اکوسیستم 

 (..Ebrahimzadeh and Ebrahimi, 2012) اشاره کرد

در ارتباط با تراکم  معموالًمانگرو  یها جنگلتخريب 

جمعیت انساني است. فشار باالی جمعیت در مناطق 

مانگرو  یها جنگلساحلي منجر به تبديل بسیاری از 

 ,.Erfanie et al) شده است ها استفادهبه ديگر 

 یها آب واردکردن: ازجملهتهديدات عمده  .(2010

 یپسماندهاشهری،  یها فاضالبآلوده حاصل از 

صنعتي و مواد نفتي به اين اکوسیستم، احداث سد بر 

ورودی به اين اکوسیستم، سرشاخه  یها رودخانهروی 

-غذای دام و جنگل ینتأم منظور بهزني درختان حرا 

گیر اخیر گريبان یها سالتراشي که در طي 

اين  یتوان تولیدی و بقا ،مانگرو بوده است یها جنگل

 را در معرض تهديد قرار داده است ها جنگل

(Hoseinzadeh et al., 2008). هديد عوامل ديگر ت

، احداث و توسعه یساز راه از: اند عبارت کننده

عادی، نفتي و... و ورود ضايعات و فاضالب  یها اسکله

ها و تغییر شهری، نفتي و نشت نفت ناشي از نفتکش

 منظور به رويه يب، برداشت ها یستماکوسدر کیفیت آب 

تأمین هیزم يا استفاده نادرست اهالي از اين 

بکر و طبیعي و استفاده از آالت صید  های یستماکوس

و صیادی غیر کارشناسي و در برخي موارد توسعه 

و نیز عملیات  فارس یجخلصنايع در حاشیه و داخل 

نظامي و انتظامي و برخي مانورهای نظامي از عوامل 

 آيند يمبه شمار  ها يستگاهزاين  يدکنندهتهدتخريب و 

(Danialy and Hojeforush nia, 2009). ازجمله 

 یها جنگلکاهش سطح  ینهدرزماولین تحقیقات 

 شده جامان  Canestri et al. (1973)طمانگرو توس

انساني ناشي از  های یتفعالاست. وی ثابت کرد که 

و در  نگروما یها جنگلتوسعه شهرنشیني در نزديکي 

محیط زيستي و ايجاد  های يآلودگپي آن افزايش 

 یها جنگلفرسايش خاک، عامل اصلي کاهش سطح 

  وی بوده است. موردمطالعهدر منطقه  مانگرو

Rakotomavoa et al. (2010)  در مورد تغییرات

مانگروی سواحل رودخانه مانگوکي  یها جنگلسطح 

انجام دادند و ثابت کردند که  یا مطالعهدر ماداگاسکار 

 یها جنگلتخريب  0111تا  7317 یها سالبین 

همراه بوده  هايي یبنشمانگرو در اين منطقه با فراز و 

علت اصلي کاهش و افزايش سطح  ها آناست. 

را تغییر سطح تراز آب رودخانه ذکر کردند.  ها جنگل

انساني همچون  های یتفعالهمچنین بیان کردند که 

 ها جنگلين رختان نیز در کاهش سطح اقطع د

 بوده است. یرگذارتأث

Edward.J et al (2012)  در مورد اثر توسعه اقتصادی

در نزديکي سواحل گويانا در آمريکای جنوبي 

اثر تغییرات ناشي از  ها آنپژوهشي انجام دادند. 

اين  یمانگرو یها جنگلتوسعه اقتصادی را بر تخريب 

نتیجه گرفتند که  ها آن. قراردادند يبررس موردمنطقه 
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نزديک  های ینزمبا توجه به روند توسعه اقتصادی، 

 های ینزمو تبديل به  انديافتهساحل تغییر کاربری 

. اين تغییر اند شدهکشاورزی و پرورش ماهي و میگو 

عامل کاهش سطح  ينتر مهم عنوان بهکاربری 

 Carneya et al  اين منطقه معرفي شد. یها جنگل

مانگرو  یها جنگلدر مورد تغییر اکوسیستم  (2014)

اين  ها آندر غرب آفريقا تحقیقي را انجام دادند، 

انجام دادند و  0171تا  7386تغییرات را در بازه زمان 

 31زماني  اين بازده به اين نتیجه رسیدند که در

مانگرو در اين منطقه  یها جنگلدرصد از سطح 

دنبال علت اين کاهش به  ها آناست.  يافته کاهش

بین اين کاهش سطح و  سطح بودند که نتیجه گرفتند

 معنادار یا رابطهافزايش تقاضا برای چوب هیزمي 

اين تخريب را  یرمستقیمغوجود دارد. همچنین علت 

عدم وجود قانون مناسب برای مقابله با برداشت 

مانگروی اين منطقه ذکر  یها جنگلچوب از  یرمجازغ

بر  مؤثرعوامل  Edward.J et al (2014)  کردند.

آی ياروادی  مانگروی منطقه یها جنگلکاهش سطح 

نزديک آن ذکر کردند.  یشهرهارا توسعه اقتصادی 

 یدلتاهاحاصلخیز  یها خاکتوسعه کشاورزی در 

موجود باعث رونق صنايع وابسته به کشاورزی در 

منطقه شده است که ضمن تغییر کاربری در بعضي 

هم به  هايي يآلودگمانگرو،  یها جنگلز مناطق ا

دنبال داشته است که خود باعث کاهش مضاعف 

  مانگرو در اين مناطق شده است. یها جنگلسطح 

Hai-Hoa Nguyen (2014)  در مورد تغییرات

مانگروی مجاور يک رود در ويتنام  یها جنگل

کاربری تغییر  تنتیجه گرف وی. جام دادان یا مطالعه

بوده  ها جنگل، عامل اصلي کاهش سطح ها جنگل

و  ها یاستس یریکارگ بهاين تخريب را  حل راهاست و 

 .شوندمي ها یکاربردکه مانع تغییر  دانست يقوانین

و مديريت در مناطق ساحلي  يزیر برنامهضرورت 

 زيرا بیش از مناطق خشکي است، مراتب به

مانگرو به  یها جنگل يژهو بهساحلي و  های يستگاهز

ويژه اکولوژيک و غنای زيستي باال  یتموقعسبب 

 Mafi) و حساسیت بیشتری دارند پذيری یبآس

gholami and Noori, 2018) آگاهي از چنین .

در اقصي  يروزافزوناهمیتي سبب شده است تالش 

مانگرو  یها جنگل یو احیا حفاظتجهان برای  نقاط

 .(Petrosian and Danekar, 2012) به کار بسته شود

به تهديدات و اهمیت اکولوژيکي و اقتصادی  با توجه

اشاره شد  ها آنمانگرو که به برخي از  یها جنگل

تغییرات گسترده داليل  یآشکارسازضرورت بررسي و 

؛ گردد يمبر آن آشکار  مؤثرو داليل  ها جنگلاين 

د تا نسعي بر آن دارمحققین اين تحقیق در بنابراين 

در ايران  ها جنگلبه بررسي عوامل تخريب اين 

راه را  ،عوامل مخربو معرفي بپردازد و با شناسايي 

راهبردهای مناسب برای حفاظت از  برای شناسايي

 هموار سازند. ارزش بامهم و  یها جنگلاين 

 

 هامواد و روش. 2

هکتار در  71111کشور با وسعت  مانگرو یها جنگل

 عرض حدفاصلمنطقه در سواحل جنوب کشور  3

 .اند يافته گسترش 01ْ  10تا  01ْ  71 جغرافیايي یها

 ها جنگلمانگرو ايران آخرين حد پراکنش  یها جنگل

اين  آيد. پراکنشمي در آسیای جنوب غربي به شمار

بخش دريای عمان در  ترين يشرقدر ايران از  ها جنگل

و با حرکت به  شود يمايران در خلیج گواتر شروع 

عرض جغرافیايي در  يادشدنزو  فارس یجخلغرب 

افشین ) يابد يمدر استان بوشهر پايان  يبندنارويشگاه 

در اين بخش از کشور که . (7313همکاران و  کار دانه

 جوامع جزء ناحیه رويشي سودان ـ دکاني قرار دارد

تنها  (Rizophoretum) چندلو  (Avicennietum) حرا

که جامعه  دهند يماجتماعات مانگرو را تشکیل 

و جامعه چندل تنها در  ها يشگاهرونخست در تمام 

هکتار وجود  01وسعتي حدود  و بارويشگاه سیريک 

مانگرو از جوامع گیاهي و  یها جنگل دارد.

که نه به  نديآ يمخاص به شمار  یها ستمیاکوس

 صورت بهخشکي تعلق دارند و نه به دريا بلکه 

که در  ها جنگلاين  .شوند يممشترک و اکوتون ديده 

ساحلي  یها ستمیاکوسزمره يکي از بارورترين 
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اکولوژيکي، بیولوژيکي و  یها ارزشدارای  اند قرارگرفته

 .باشند يمو اجتماعي  اقتصادی

-ياحتمالیرگیری غدر اين تحقیق از روش نمونه

 (.Duas, 2010) گیری تعمدی( استفاده شد)نمونه

بار پس از تهیه ها، هربرای ارزيابي اولیه پرسشنامه

از آن توسط جامعه  ييها ها ابتدا نمونهپرسشنامه

در صورت وجود  يتدهي شد و درنهاآماری ويژه پاسخ

هرگونه ابهام احتمالي، موارد احتمالي برطرف و 

هیه و در اختیار جامعه آماری اصلي پرسشنامه نهايي ت

 قرار گرفت.

 
 مانگرو در جنوب ايران یها جنگلپراکنش  .7شکل 

اهداف تحقیق و  ینهدرزمهمچنین اطالعات کلي 

گیری و تمام نکاتي که ممکن است برای روش تصمیم

ضمیمه همراه  صورت بهبرخي از افراد مبهم باشد، 

ارائه شد. برای  شوندگان پرسشها برای پرسشنامه

 یها هيگوها و اطمینان از روايي يا اعتبار شاخص

های اين پژوهش، به داوری و در پرسشنامه کاررفته به

اجماع نظر گروهي از استادان موضوعي و کارشناسان 

 خبره مراجعه شد.

در اين مطالعه، پس از تعیین عوامل تخريب 

 یارمعگیری چند  مانگرو، يک مدل تصمیم یها جنگل

طراحي شد. مدل  PROMETHEEمبتني بر روش 

را دارد، زيرا  DSSهای يک  ، تمامي ويژگيشده ارائه

توسط  تواند يميک نوع سیستم اطالعاتي است که 

مديران به کار رود. عالوه بر اين، برای اتخاذ 

ن مطالعه، گیرد. در اي قرار مي مورداستفادهتصمیمات 

 ـ 7از: اند عبارتگیری  تصمیم مسئلهدر  اصلياجزای 

 مانگرو یها جنگلعوامل تخريب  بندی يتاولو: مسئله

 مانگرو یها جنگلمعیارها: عوامل تخريب  ـ 0

ها بر اساس  بندی گزينه رتبه PROMETHEE درروش

 ,.Mohaqar et al) یـرد گ مقايسات زوجي انجـام مـي  

گیـری   هـای تصـمیم   اين روش، يکـي از روش  (.2007

 مختصر به شرح زير است. طور بهچند معیاره است که 

هاست کـه بايـد از    ای از گزينه مجموعه Aکنید فرض  

 Kانتخاب صورت گیـرد. بـا فـرض وجـود      ها آنمیان 

، Aa، بـرای هـر گزينـه    گیری یمدر تصم مؤثرمعیار 

 a ينـه در گزام  jارزش معیار  دهنده نشان fj (a)مقدار 

شود:گام اول: تابع  انجام مي گام سهبندی در  است. رتبه

اختصـاص داده   jهـای   به هر يـک از معیـار   Pjترجیح 

برای هر زوج گزينـه محاسـبه    Pj(a,b)شود. مقدار  مي

شود. اين مقدار بین صفر و يک، متغیر اسـت. اگـر    مي

صـفر   Pj(a,b)برقرار باشـد، مقـدار    fj(a)=fj(b)رابطه 

ايـن مقـدار بیشـتر     fj(a)-fj(b)شود و بـا افـزايش    مي

کافي زياد شـود،   اندازه بهاختالف  که يهنگاميابد و  مي

مختلفي را  یها شکلرسد.  مي 7هم به  Pj(a,b)مقدار 

فـرض کـرد کـه بـه چگـونگي       Pjتوان برای تـابع   مي

ــدل ــاز مــ ــار  یســ ــتگي دارد. روش jمعیــ  ام بســ

PROMETHEE بـرای تـابع    يافته یمتعم، شش معیار

کـه   .کنـد  پیشـنهاد مـي   گیرنـده  یمتصـم ترجیح را به 

، سطح هم شکل، Vشکل،  Uاز معیار عادی،  اند عبارت

V   شکل با ناحیه خنثي و معیار گوسي. البته برای هـر
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نیز در نظـر گرفتـه    wj، يک عامل وزن، يعني fjمعیار 

 شود. مي

 aبرای هر گزينـه   π(a,b)گام دوم: میزان اولويت کلي 

 . هرچــه میــزانشــود يمــمحاســبه  bبــر روی گزينــه 

π(a,b)  بیشتر باشد، گزينهa   .ترجیح بیشـتری داردπ 

(a,b) شود: محاسبه مي ترتیب ينا به 

   
 


k

j

k

j

wjbawjpjba
1 1

)1(),,(,

 
 aدرجه اولويـت گزينـه    دهنده نشان π(a,b) گام سوم:

است. برای محاسبه قـدرت تـرجیح    bنسبت به گزينه 

هـا، جريـان خروجـي     بـه ديگـر گزينـه    aکلي گزينـه  

 شود: محاسبه مي

=(a) بندی مثبت يا جريان خروجي جريان رتبه


 Ax

xa
n

),(
1

1
  +φ 

چقدر بـر سـاير    aدهد که گزينه  اين جريان نشان مي 

ها اولويت دارد. اين جريان، در حقیقـت، قـدرت    گزينه

بـه معنـای بهتـرين     φ+(a) ينتر بزرگاست.  aگزينه 

 aها بـر گزينـه    گزينه است. میزان ترجیح ساير گزينه

شود، حاصل محاسبه زيـر   که جريان ورودی نامیده مي

ــه ــان ورودی:  اســت:جريان رتب ــا جري ــي ي ــدی منف  بن


 Ax

ax
n

),(
1

1
 a)=)- φ 

ها تا چه  دهد که ساير گزينه اين جريان نشان مي 

. اين جريان، در حقیقت، دارند يتاولو aمیزان برگزينه 

 دهنده نشان φ-(a) ينتر کوچکاست.  aضعف گزينه 

بهترين گزينه است. بنابراين، با داشتن و بررسي 

بندی  توان يک رتبه مي φ-و  φجداگانه دو جريان+

(. I PROMETHEEدی بن جزئي را انجام داد )رتبه

ها بايد جريان خالص  بندی کامل گزينه برای رتبه

بندی  رتبهنمود )بندی را برای هر گزينه تعريف  رتبه

II  PROMETHEE:) 

a))-φ( a) – +φ (a)=φ 

ای بـود.  بصورت پرسشنامه روش آماری اجرای تحقیق

ها توسط دو نـوع جامعـه آمـاری متفـاوت      نامه رسشپ

  .(3)شکل  پاسخ داده شد

 
 . مراحل اجرای پژوهش0شکل 
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 جامعه آماری .3شکل 

بندی مثبـت   های رتبه اين جريان، حاصل توازن جريان

دهنده گزينـه   و منفي است. جريان خالص باالتر، نشان

 PROMETHEEبرتر است. ازجمله مزايای مهم روش 

 وضوح و پايـايي نتـايج اشـاره کـرد     ،يسادگ توان به مي

((Bran, 1986 .تواند فرايند ارزيابي را بر  اين روش مي

ــدود،    ــای مح ــدودی از آلترناتیوه ــه مح روی مجموع

بندی جزئي يا کامـل، انجـام دهـد.     صورت يک رتبه به

هـا،   شفاف هـر معیـار و وزن آن بـر روی جـواب     یرتأث

کارايي باالی الگوريتم در اين روش باوجود سـادگي و  

ريزی آن بر اساس اهمیت تفاوت عملکرد میان دو  پايه

وجه تمايز آن از روش ساختار سلسله مراتبـي   )جواب 

منطق (. Mohaqar and Mostafavi, 2007) باشد يم(

ســـاس روش  ، بـــر ا Decision Labافـــزار   نـــرم 

PROMETHEE (0)شکل است.   

متشکل از کلیه افـرادی بـود کـه    ، جامعه آماری اصلي

ها اسـتفاده شـد کـه    برای تعیین معیارها از نظرات آن

لیستي جـامع و   یهمنظور ته نفر بود. به 01ها  تعداد آن

ها، ابتـدا   جنگل يبدقیق از تمامي عوامل مؤثر بر تخر

تشـريح کـار و   هايي تهیه شـد کـه ضـمن     نامه پرسش

هـای محققـین، تمـامي معیارهـای مـؤثر بــر      خواسـته 

   .نمودها را مشخص مي تخريب جنگل

ها  نامه جامعه آماری مورداستفاده برای اين نوع پرسش

نفر از، مديران، خبرگان و متخصصین علوم جنگل  31

پاسخنامه صـحیح و کامـل بـه     01 يتبودند؛ که درنها

 ه قــرار گرفــت.دســت محققــین رســید و مورداســتفاد

-نفر از افراد خبـره  70متشکل از  ،جامعه آماری خبره

ای بود که با توجه به سطح سواد و يا سابقه کاری کـه  

عوامـل مـؤثر بـر     يدهبرای وزنداشتند از توان کافي 

منظـور   مانگرو برخوردار بودنـد. بـه   یها تخريب جنگل

 شـده  یـین ها تع جنگل يبعوامل مؤثر بر تخر يدهوزن

جامعه آماری خبره قرار گرفت و سپس بـه   يیدمورد تأ

 يدهـ وزن شـده  یـه های استاندارد ته نامه کمک پرسش

نفـر در   70انجام شد. تعداد نفرات جامعه آماری خبره 

طور صحیح و کامـل   نفر به 70همه نظر گرفته شد که 

 ها پاسخ دادند. به پرسشنامه

پس از تهیه ها هر بار  نامه برای ارزيابي اولیه پرسش

 جامعهاز آن توسط  ييها نمونهها ابتدا   نامه پرسش

در صورت وجود  يتدرنهادهي شد و  آماری ويژه پاسخ

هرگونه ابهام احتمالي يا موارد احتمالي برطرف و 

آماری  جامعهنهايي تهیه و در اختیار   نامه پرسش

 ینهزماصلي قرار گرفت. همچنین اطالعات کلي در 

گیری و تمام نکاتي که  وش تصمیماهداف تحقیق و ر

صورت  ممکن بود برای برخي از افراد مبهم باشد، به

 شوندگان پرسشها برای   نامه ضمیمه همراه پرسش

 ارائه شد.

دهد که ابزار  پاسخ مي سؤالمفهوم اعتبار به اين 

محقق را  موردنظر یصهخصگیری تا چه حد  اندازه

 يگرد  عبارت به؛ (Sarmad et al., 2004سنجد )  مي

گیری  مفهوم روايي اين است که آيا ابزار اندازه

تواند ويژگي و خصوصیتي که ابزار برای  مي موردنظر

گیری کند يا خیر؟  است را اندازه شده يطراحآن 

ای همه وجوه  نامه توان بیان کرد که اگر پرسش مي

قطعاً دارای روايي  یردبرنگرا در  یقموردتحقموضوع 

اهمیت دارد  جهت ازآن. موضوع روايي مطلوبي نیست

تواند هر پژوهش  های نامناسب مي  گیری که اندازه

ارزش سازد. نظر کارشناسان و خبرگان   علمي را بي

تواند کمک خوبي برای بهبود روايي ابزار  مي

گیری باشد. برای اطمینان از روايي يا اعتبار  اندازه

های   نامه در پرسش کاررفته بههای   ها و گويه  شاخص

اين پژوهش به داوری و اجماع نظر گروهي از استادان 

 .ضوعي و کارشناسان خبره مراجعه شدمو
 

 نتایج:. 3
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اولیه عوامل مخرب  یها پرسشنامهبه کمک در ابتدا 

شد که در دو بخش عوامل  مشخصمانگرو  یها جنگل

  تخريب طبیعي و انساني به شرح زير است.

 مانگرو یها تخريب جنگلعوامل مؤثر بر . 7جدول 

 عوامل فرعی عوامل اصلی

عوامل 

 انسانی

 های نفتي يآلودگ

 پروری یآبز

 ین علوفهتأمسرشاخه زني برای 

ی ها پروژهمحیطي در  يستزعدم ارزيابي 

 توسعه

 ی ترويجيها طرحینه درزمضعف 

 بندرهاو  ها اسکلهتوسعه 

 پسماندهای صنعتي و شهری

 ین سوختتأم

عوامل 

 طبیعی

 طوفان

 آفات

 باران اسیدی

مانگرو  یها عوامل طبیعي تخريب جنگل یبند رتبه

عامل  ينتر عنوان مهم به 17/1با وزن  آفاتنشان داد 

ازآن طوفان و باران اسیدی به  مطرح است و پس

بعدی قرار  یها در رتبه 131/1و  01/1ترتیب با اوزان 

 ،شده است نشان داده 7 طور که در نمودار دارند. همان

با ديگر عوامل زياد  آفاتاختالف وزن عامل اول يعني 

عامل  ينتر عنوان مهم به داری ياست و با اختالف معن

 شده است. تخريب شناخته

 
 عوامل طبیعي تخريب  یبند نتايج رتبه. 7نمودار 

مانگرو  یها عوامل انساني تخريب جنگل یبند رتبه

عنوان  به 006/1مواد نفتي با وزن  آلودگينشان داد 

پسماندهای ازآن  عامل مطرح است و پس ينتر مهم

، عدم بندرهاو  ها اسکلهتوسعه ، صنعتي و شهری

-ینهزم در، ضعف در پروژه ها محیطي يستزارزيابي 

علوفه،  ینزني برای تأمسرشاخههای ترويجي، 

، 73/1به ترتیب با اوزان ین سوخت و تأم پروری یآبز

 147/1و  143/1، 180/1، 708/1، 736/1، 780/1

طور که در نمودار  بعدی قرار دارند. همان یها در رتبه

عوامل ايجاد شده است اختالف وزن  نشان داده 0

با ديگر عوامل زياد است و با اختالف آلودگي 

 تخريب شناخته واملع ينتر عنوان مهم به داری يمعن

 اند. شده 

 

 
 عوامل انساني  یبند رتبهنتايج  .0نمودار 

۰ 

۰.5 

1 

ات   ف  ان   آ  دی طوف  ارآن  آسی   ب 

ن
وز

 

 عوامل طبیعی تخریب

0

0.05

0.1

0.15

0.2

ن
وز

 

 عوامل انسانی
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نمودار مقايسه اوزان عوامل تخريب طبیعي و عوامل 

عملکرد انسان و  یرتأث دهد يتخريب انساني نشان م

مانگرو در نظر  یها مديريتي که برای جنگل یها روش

وزن  3 شده است کارآمد نیست. طبق نمودار گرفته

عوامل تخريب انساني بیش از پنج برابر عوامل تخريب 

  .باشد يطبیعي م

نشان داده شده  4در نهايت همانطور که در نمودار 

دهي ترکیبي عوامل تخريب طبیعي و است، وزن

های نفتي، پسماندهای انساني نشان داد، آلودگي

ها و بنادر به ترتیب با صنعتي و شهری و توسعه اسکله

های اول تا سوم در رتبه 710/1و  76/1، 73/1اوزان 

های قرار دارند و موثرترين عوامل تخريب جنگل

روند. پس از آن عدم شمار ميمانگروی جنوب ايران به

های توسعه، آفات، محیطي در پروژهارزيابي زيست

زني برای های ترويجي، سرشاخهضعف در زمینه طرح

وخت به ترتیب پروری و تامین ستامین علوفه، آبزی

و  136/1، 168/1، 718/1، 774/1، 7741/1با اوزان 

های چهارم تا نهم قرار دارند. در در رتبه 134/1

نهايت کمترين تاثیر مربوط به طوفان و باران اسیدی 

-مي 171/1و  130/1است که به ترتیب دارای اوزان 

 باشند.

مقايسه وزن عوامل انساني و عوامل طبیعي  .3نمودار 

 تخريب 

 

 
مانگرو یها تخريب جنگل موثر برعوامل ترکیبي  یبند نتايج رتبه. 4نمودار 

 :گیری یجهنتبحث و . 4

 ،و مديريت در مناطق ساحلي يزیر برنامهضرورت 

 زيرا بیش از مناطق خشکي است، مراتب به

مانگرو به  یها جنگل يژهو بهساحلي و  های يستگاهز

ويژه اکولوژيک و غنای زيستي باال  یتموقعسبب 

و حساسیت بیشتری دارند. آگاهي از  پذيری یبآس

در  يروزافزونچنین اهمیتي سبب شده است تالش 

 یها جنگل یو احیا حفاظتجهان برای  نقاطاقصي 

ارزش بسیاری از کارکردهای  کار بسته شود. مانگرو به

مانگروها تخريب نشوند  یها جنگلتا زماني که  مانگرو

نابودی  محض بهاما ؛ ماند يمهمچنان ناشناخته 

. برای رسیدن به شود يمآشکار  ها آناهمیت حیاتي 

راهکار مناسب برای حفاظت، ابتدا شناخت عوامل 

مقايسه نتايج  تخريب طبیعي و انساني ضروری است.
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در تحقیقات پژوهشگران در نقاط مختلف  آمده دست به

مانگرو  یها جنگلعوامل تخريب  دهد يمدنیا نشان 

يي مختلف، متفاوت است. جغرافیا های یتموقعدر 

در مورد  Rakotomavoa et al (2010) برای مثال

مانگروی سواحل رودخانه  یها جنگلتغییرات سطح 

چوب از  رويه يببرداشت  مانگوکي در ماداگاسکار

مانگرو را يک عامل مهم در تخريب  یها جنگل

رد مو Edward. J. et al., (2012) که يدرصورت داند يم

مانگرو در نزديکي سواحل گويانا در  یها جنگل

مانگرو  یها جنگلآمريکای جنوبي علت اصلي تخريب 

به  ها آنجنگلي و تبديل  یها عرصهتغییر کاربری  را

. نتايج اين داند يمزمین کشاورزی و پرورش ماهي 

 یها جنگلعامل تخريب  ترين ياصلپژوهش نشان داد 

ناشي از  های يآلودگ موردمطالعهمانگرو در منطقه 

 که ييازآنجاپسماندهای صنعتي و مواد نفتي است. 

مانگرو در ايران نزديک ذخاير نفتي و  یها جنگل

استحصال، تبديل و  گازی بزرگي قرار دارد فرآيند

بر اکوسیستم  تواند يماين منابع  ونقل حمل

مهمي داشته  یرتأثمانگرو در منطقه  یها جنگل

باشند. نتايج نشان داد در کل دو روند طبیعي و 

مانگرو وجود  یها جنگلتخريب  ینهدرزم یرطبیعيغ

و شايد اگر  افتد يمطبیعي بسیار کند اتفاق  ددارد. رون

 ها جنگل شد ينمعوامل تخريب انساني با آن همراه 

فرصت احیای طبیعي داشتند و سیر طبیعي احیا در 

 ها آنمانع کاهش سطح و يا کیفیت  ها جنگلاين 

. ولي اثر شديد تخريب انساني مجال اين احیا شد يم

 انداز چشمنداده و با ادامه اين روند  ها جنگلرا به 

 نیست. مشاهده قابل ها جنگلیای اين مناسبي برای اح

و مديريت توسعه  ها برنامهآنچه مسلم است تغییر در 

شدن روند تخريب  درکندنقش بسزايي  ،در منطقه

مشخص  يخوب بهاين پژوهش  يجنتا خواهد داشت.

که اگر عوامل تخريب انساني کنترل شوند  نمايد يم

روند تخريب بسیار کند خواهد شد زيرا اثر عوامل 

تخريب انساني بسیار شديدتر از عوامل طبیعي است. 

نفتي ناشي از  های يآلودگمديريت پسماندها، کاهش 

مواد نفتي،  ونقل حملفرآيندهای برداشت، تبديل و 

برای کاهش ورود مواد نفتي قاچاق به دريا  يزیر برنامه

 يابند يمشهری که داخل دريا را  های يآلودگو کاهش 

کاهش تخريب  ینهدرزماز اقدامات اولیه و زودبازده 

هستند. در نظر گرفتن جوانب  باارزش یها جنگلاين 

در محدوده اين  یا توسعه یها پروژهدر  محیطي يستز

نقش بسزايي در کاهش تخريب دارد. به نظر  ها جنگل

غییر در با توجه به نتايج اين پژوهش ت رسد يم

 ینهدرزماقدام  نتري یتپراهمدولت  های یاستس

زيرا  ،است بها گرانحفاظت از اين اکوسیستم 

ناشي از عملکرد  یماًمستقعوامل تخريب يا  ينتر مهم

دولتي است و يا ناشي از عدم وجود  یها ارگانضعیف 

 .مناسب است و قوانین اجرايي بازدارنده سیاست
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Abstract 

Mangrove forests are important in Iran. The results of this research could be an important basis for the 

understanding of the situation facing the mangrove forest and improve the management and 

conservation of mangrove forests. In this study, Promethee II, a multiple criteria decision making 

method, was used to identify and rank the causes of deforestation. Ranking of natural causes of 

mangrove forest deforestation showed, Pests weight as the most important factor is 0/17 and after that 

the storm and acid rain weights are next in rank, 0.20 and 0.095 respectively. The results showed that 

the weight of the human causes of deforestation is more than five times of the weight of the natural 

causes of deforestation. In the case of human causes of deforestation weight of the oil pollution as the 

most important factor is 0.226. And after that the industrial and municipal waste, the development of 

ports and docks, no environmental assessment of projects, poor performance in the field of promotion, 

lopping for fodder, aquaculture and fuel weights are next in rank,0.19, 0.182, 0.136, 0.128, 0.082, 

0.043 and 0.041 respectively. The results showed that the main deforestation causes of mangrove 

forests in Iran are oil and industrial pollution and urban waste. Since mangrove forests are located in 

the massive oil and gas reserves and projects, the extraction, conversion and transport of resources 

and urban development without considering environmental assessments have an adverse effect on the 

mangrove ecosystems. 

 

Keywords: Deforestation causes, Forest, Mangroves, Promethee. 
 

Fig 1. Mangrove forests distribution in the south of Iran 
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Chart 4. Periorities of factors affecting on Mangrove forests degradation 
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