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 چکیده

رويه و بددون المللی و جهانی است. توسعه بیرح در مجامع بینمحیط زيست آن يکی از موضوعات اساسی مط توجه به سواحل و لزوم حفاظت از امروزه
نیدز ها شده و ي حساس ساحلی و كاسته شدن تنوع طبیعی اكوسیستمهاستگاهيزهاي اقتصادي در سواحل باعث تخريب ارزيابی زيست محیطی فعالیت

كاربردي با هدف ارائده  -بنابراين پژوهش حاضر با رويکرد تحلیلیوحش در اين مناطق فراهم آورده است. هايی را براي زندگی و بقاي حیاتمحدوديت
 SWOT-ANPبا استفاده از مدل تلفیقدی  1397-99 يهاسالزيست در سواحل استان هرمزگان در برنامه راهبردي توسعه حفاظت و توسعه محیط

منطقده تحدت بررسدی  و خدارجیابتدا عوامل راهبردي داخلدی در اين پژوهش  منظور نيبددر راستاي مديريت يکپارچه مناطق ساحلی به انجام رسید. 
 Super افدزارنرمو  (ANPاي )فرآيندد تحلیدل شدبکهراهبردهداي ممکدن، تددوين و بدا اسدتفاده از  SWOTماتريس  شناسايی و سپس از طريق

decision  بندي گرديدد. نتداين نشدان داد كده شده اولويتي طراحی اشبکهراهبردها با استفاده از مدل  نيترمهمراهبردهاي تدوين شده وزن دهی و
دريايی استان بده دلیدل  -اجراي طرح مديريت يکپارچه مناطق ساحلی جهت جلوگیري از وارد آمدن اثرات منفی بر مناطق حساس ساحلی  راهبردهاي

يکی حفاظت زيسدت محیطدی و توسدعه ايدن شناسايی مناطق ساحلی داراي توان اكولوژي ناسازگار با محیط زيست، هاطرحتصمیمات بخشی و اجراي 
ی براي اجدرا دقیدق و المللنیبي هاسازماني مالی و فنی هاكمکاستفاده از مناطق به منظور حفظ رويکرد حفاظت در مديريت يکپارچه سواحل استان، 

كیفیت  اكولوژيکی استان جهت توسعه و یموقعیت توپوگرافیک از مناطق حساس ساحلی، استفاده ستيزطیمحهمچنین تقويت قوانین مرتبط با حفاظت 
عنوان بهتدرين بده 358/0بدا امتیداز  باشدندی( مدSO) كه جزو راهبردهاي ي سازگار با محیط زيستهايكاربري سازکپارچهی سواحل و يطیمحستيز

 واحل در استان هرمزگان قرار گرفتند.س ستيزطیمحدر اولويت بعدي راهبردهاي توسعه حفاظت  273/0نیز با امتیاز  (WO)و راهبردهاي  راهبردها
 

 یکلیدکلمات 
 " ANP " ،"مديريت يکپارچه مناطق ساحلی  "، " ساحلیزيستگاه هاي  "، "روش سوات  "، "ريزي برنامه "
 

 مقدمه -1

زيسدتی و بهدرهامروزه تخريب مناطق حساس سداحلی، كداهش تندوع
درست انسان از زيست ناشی از استفاده نااز منابع محیط هيرویببرداري 

سرزمین و مديريت غلدط آن بدوده و در مجمدوع مبدین اسدتفاده غیدر 
 نيتدربهكه  باشدیممنطقی انسان از سرزمین و دخالت وي در طبیعت 

اثرات اين عوامل، توان جذب و ترمیم زيست سپهر را اشباع كرده است 
ي نادرسدت، هدادخالتاين  نيترمهم(. يکی از 1399)زارعی و ذاكري، 

از سواحل و فشار بیش از حد بر اين مناطق حساس  هيرویبي بردارهرهب
اسدت فعالیت هداي اقتصدادي در راستاي توسعه بی رويه و غیر اصولی 

توسعه بی رويه فعالیت هاي اقتصادي  (.1392)عنابستانی و جوانشیري، 
 محیطدی مندابع غیر اصولی از آن بهره برداري در سواحل و به همراه

محدیط زيسدت و مندابع حسداس  كه بدر له عواملی استجم از سواحل
 گروه هداي نسل آينده نیاز مورد منابع و سوء داشته اكولوژيک آن اثر

كريمدی ) می دهدد پنهان قرار و آشکار معرض تهديدهاي انسانی را در
 يجد چالشی ت،مشکال ينا ا كاهشددي عددفر(. 1389 پور و محمدي،

 به را زيادي راتخسا تواندیم آن اربانيز رثاآ اوم،تد رتصو در كه ستا
 نمکاا تنها نه كه دردك مديريت طوري بايد را حلاسو ينابنابر. آورد ربا

یمدبلکه  دد،گر مهیا آن در دموجو يهاتیظرف از عقاليی يبرداربهره
و مناطق  حلاسو رب وارده رفشا از بخشی ،مؤثر تیرنظا يلگوا با ستيبا

مددديريت نمددود  و لكنتر حفاظددت شددده و حسدداس اكولوژيددک آن

(Ramesh & Arumugam, 2011.)  محیط زيست سداحلی- 
دريايی به واسطه عملکردهاي تولیدي در ايجاد شرايط پايداري حیدات، 

اي توسط ي توسعههاتیفعالباشند ولی متأسفانه به علت بسیار مؤثر می
در سددواحل بدده شدددت در حددال تخريددب و نددابودي هسددتند  هاانسددان

(Angus & Hansom, 2020.)  ساختارهاي متفاوت و تنوع خط
ساحلی اسدتان هرمزگدان موجدب گرديدده تدا ايدن اسدتان بده عندوان 

منطقه زيستگاهی دريايی ايران محسوب گردد؛ لذا شناسايی  نيترمتنوع
هاي آنها به مدوازات حفاظدت از آنهدا، از تنوع زيستی آبزيان و زيستگاه

ق زيسدتی متندوع اسدتان شدامل ي برخوردار است. منداطاژهيواهمیت 
هاي جزر و مدي، گلی، شنی و سنگی، ي كوچک، خورها و پهنههانیخل

هاي حرا و غیره است كده هدر يدک داراي هاي مرجانی، جنگلآبسنگ
تخريدب (. 1395 ،تنوع زيستی باالي مربدو  بده خدود اسدت )زارعدی

زيستگاه هاي حساس ساحلی به عنوان اساسی تدرين تهديدد و عامدل 
 & Hu) باشددیم هاستمیاكوسدر كاهش تنوع زيستی اين  رگذاریتأث

Wang, 2020.)  هاي و زيستگاه هااكوسیستمشناسايی تنوع زيستی
ي صدحی  بدرداربهرهدر مدديريت، حفاظدت و  تواندمیحساس ساحلی 

(. در واقع شناسايی اين مناطق 1388توفیق، ) كندسواحل استان كمک 
اي بدا ي توسدعههداتیفعالرخدادها و  با هدف مديريت زيست محیطی

هاي متنوع مناطق ساحلی و رهنمون كردن توسعه اقتصدادي و كاربري
اجتماعی در منطقه ساحلی با توجه به حساسیت زيسدت محیطدی ايدن 
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استان و همچنین گزينش مناطق تحدت مدديريت حفاظدت سداحلی و 
ي هداتدوين برنامه راهبدردي مدديريت تلفیقدی سدواحل بدراي كاربري

، گردشدگري، یگاه، سکونتمعدنی حفاظت، كشاورزي، صنعتی مختلف
شدود )زارعدی و ذاكدري، ي و بنددرگاهی بده كدار گرفتده میپروريآبز

هاي مهم عنوان يکی از كاربري به ستيزطیمحتوسعه حفاظت  (.1399
در رويکرد توسعه سواحل در مديريت يکپارچه منداطق سداحلی كشدور 

(ICZM محسوب )بايسدت بدر اسداس معیارهداي س می. پدشدودمی
اكولوژيکی، اجتماعی و اقتصادي مدلی را ارائه داد كه بتوان با كمک آن 
راهبردهاي مناسبی را براي توسدعه مطلدوب ايدن كداربري در سدواحل 

 افدزايش منظوربه(. امروزه 1396كشور تدوين كرد )زارعی و همکاران، 
 حوزه در بسیاري كمی هايتکنیک و ابزارها از ريزيبرنامه امر در دقت

 لفهؤم تريناصلی كهآنجايی از و است شده استفاده استراتژيک مديريت
مالحظدات  همزمدان نظدر گدرفتنر د بدا گیريتصدمیم حدوزه، اين در

 (MCDM)معیاره چند گیريتصمیم هايتکنیک لذا باشدمی چندگانه

و  زاده ياحمدد) انددداده اختصدا  خدود به را استفاده بیشترين میزان
ي چندد ریگمیتصدمي هداکیتکنزمینده  در. (1393مطلدق، زاده  ميكر

، مطالعدات در حوزه مديريت اسدتراتژيک ي راهبرديزيربرنامهمعیاره و 
هاي تحقیقاتی در سط  جهدان كداربرد عنوان اولین نمونهال ساعتی به
 در همدین راسدتا .(Zandieh & Aslani, 2019) فراواندی دارد

 منداطق در سدتيزطیمحبدراي توسدعه حفاظدت  يی نیزهاريزيبرنامه

 سعی شده است عالوهبهساحلی در سطوح مختلف صورت گرفته است. 

 جزايدر مفهدوم از تصدورات گذشدته بر خدالف شدهحفاظت مناطق تا

را آشدکار سدازند  خدود تواندايی واقعدی و و كدارايی شددهخارجطبیعت 
ي هددايكدداربري دارا سددواحل اسددتان هرمزگددان(. 1382)مجنونیددان، 

 ي بنددري،هداتیفعالي، صدنعت و پدروريآبدزي كشداورزي، اتوسدعه

 Zareiاست. ) سکونتگاهی و به خصو  كانون جمعیتی و گردشگري

et al, 2016 تاكنون در خصو  لزوم حفاظدت از مندابع حسداس .)
اكولوژيک سواحل استان هرمزگان و توسعه آن پژوهشی جامع و كامل 

حفاظت زيست محیطی را  رويکرد توسعه مطلوب يهاتیفعالكه بتواند 
هدف اصلی بنابراين در اين مناطق هماهنگ نمايد انجام نگرفته است. 

ي راهبدردي توسدعه حفاظدت زيربرنامهاين پژوهش تدوين مدلی براي 
در سواحل استان هرمزگان در راستاي مدديريت يکپارچده  ستيزطیمح

فیقدی تصدمیم گیدري چندد تل يهاکیتکنمناطق ساحلی با استفاده از 
 يهاستمیس ،يکژكولوا حیاتی ييندهاآفر حفظ. تا باعث باشدمیمعیاره 
 يريپذبیآسدد كاهش و يستیز عتنو و وحشاتیددح از كنندددهتيحما

 و طبیعی اتخطر به نسبت نهاآ نساكنا و ساحلیي هااكوسیسدددددددتم
 روش به انجدام تحقیدق يندآفرانسانی حاصل از رويکرد توسدعه باشدد. 

 انهشگروپژ توسط مختلفی قطر به ANPو  SWOTتلفیقددددددی 
 از تركیبی ردیدگیم ارقر ركا سساا ينجاانچه آ لیو ،ستا هشد دپیشنها

بندابراين موضدوع تددوين  .باشددیمدي مختلف در اين زمینه هادگاهيد
محیطی در يستز شدهحفاظتبرنامه راهبردي مديريت و توسعه مناطق 

 يهدايكداربرد ناشی از رويکرد توسدعه مکانی كه داراي مشکالت زيا
باشد مشدکل بدوده و ايدن مشدکل از طريدق یممتنوع مناطق ساحلی 

فرآيندد ضدمن باشدد. در ايدن یمقابدل حدل  MCDMهاي یکتکن
و تهديددهاي  هافرصدتشناسايی و ارزيابی نقا  قدوت، نقدا  ضدعف، 

پیشروي توسعه مناطق حفاظت شده با در نظر گرفتن توان اكولدوژيکی 
سواحل منطقه، اقدام به تدوين راهبردها و ارائه راهکارهاي كاربردي در 
جهت توسعه مطلوب اين كاربري در سواحل استان هرمزگان گرديد. در 

ي هداکیتکني راهبردها با اسدتفاده از بندتياولواين پژوهش تدوين و 

بدده ويددژه مدددل تلفیقددی  (MCDM)معیدداره چنددد  گیريتصددمیم
SWOT-ANP آيندددهاي حیدداتی اكولوژيددک و منددابع بددا حفددظ فر

 ی به انجام رسیده است.طیمحستيزحساس 

 روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده 

كشور با مساحت  یساحل ياز استان ها یکياستان هرمزگان به عنوان 
(، از لحدا  ینیسرزم يايمربع )با احتساب مساحت در لومتریك 102991

 52 يیایطول جغراف نیگه هرمز بو در شمال تن رانيدر جنوب ا تیموقع
 يیایدو عدرض جغراف یشرق قهیدق 14درجه و  59تا  قهیدق 44درجه و 

واقع شده است. از  یشمال قهیدق 53درجه و  28تا  قهیقد 24درجه و  25
 1859و  یاصدل نیمربدع را سدرزم لومتریك 68771مساحت،  زانیم نيا
 زیمربع ن لومتریك 32361اند و داده لیاستان تشک ريمربع را جزا لومتریك
(. اسدتان 1395 ،ي)سالنامه آمدار باشدیاستان م ینیسرزم يايدر ميحر

از  يدرصدد 6/47سدهم  یمرز آب لومتریك 2091 دنهرمزگان با دارا بو
غالمرضدا اسدت )كشدور را بده خدود اختصدا  داده  یآب يكل مرزها

را  یمحددوده مطالعدات يیایدجغراف تیدموقع -1(. شکل 1388 ،یمیفه
 .دهدیم شيمان

 

 
 هرمزگان موقعیت جغرافیایی استان نقشه -1 شکل

 

 پژوهش روش 

 1397-99 يهاسدالپژوهش كه در  نياطالعات ا يمنظور گردآور به
 يهددف كداربرد ثیو از ح دهیدر سواحل استان هرمزگان به انجام رس

از  یشديمایپ کدرديو رو يامطالعدات كتابخانده یقیاز روش تلف باشدمی
 هيتجز ياست. در ادامه برا دهياحبه و پرسشنامه استفاده گردمص قيطر

آنهدا از  يبندد تيدمناسدب و اولو يراهبردها نییو تع هاافتهي لیو تحل
 .استفاده شد (ANP) شبکه لیتحل نديو فرآ SWOT یلیمدل تحل

 کپارچدهي تيريبر طرح جامع مدد دیكار با تأك يراستا در ابتدا نیهم در
 طیمؤثر بر توسعه حفاظت محد یو خارج یل داخلعوام ،یمناطق ساحل

و  هيدو تجز يیاسدتان هرمزگدان شناسدا یمناطق حساس ساحل ستيز
هدا و )قوت یكردن عوامل داخلد يیو نها يبردارشدند. فهرست لیتحل

( بددا اسددتفاده از داتيددها و تهد)فرصددت یرجها( و عوامددل خدداضددعف
لحدا   لیددل بده .دیبه انجام رسد یپرسشنامه متخصصان به روش دلف

 يجلسدات و پندل هدا يمختلف عدالوه بدر برگدزار يهادگاهيكردن د
حجم  نییپرسشنامه بر اساس فرمول تع 75تعداد  ،يو حضور یتخصص

 يهادگاهيدد اشد تد عيو متخصصان توز رانيمد نینمونه كوكران، در ب
از عوامدل  ياهیگردد. سپس فهرست اول هیگانه ته 4آنها در قالب نقا  
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 سدتيز توسدعه مطلدوب حفاظدت يمؤثر بر راهبردها یو خارج یداخل
 يبندتيو اولو یابيعوامل ارز نيو سپس ا هیسواحل استان ته یطیمح
و  يدیكل یداخل ی. در ادامه با توجه به هدف پژوهش، عوامل اصلديگرد

 سددوات سيبددا اسددتفاده از مدداتر يراهبددرد یخددارج یعوامددل اصددل

(SWOT) يممکن كه در راستا يراهبردها داده شد تا قیبا هم تطب 
 یتحت بررس طیمح یو خارج یهدف پژوهش و متناسب با عوامل داخل

 يریگمیمنظور تصدمبده تي(. در نها1شوند )جدول شماره  نيباشند تدو
شده در مرحلده قبدل، از  نيتدو يبردهامختلف راه يهانهيدر مورد گز

 يكاربرد يهابا استفاده از نرم افزار ANP و  SWOT یقیتلفروش 
و قضاوت قرار گرفته و  قیتطب ل،یمورد تحل یو بدون اعمال نظر شخص

سدواحل  یطیمح ستيز توسعه مطلوب حفاظت يبرا نهیبه يراهبردها
چندگانه مدل سوات  يارهایمع يو دارا دهیچیمطالعات پ در .انتخاب شد

عوامدل  ینسب تیمشخص كردن اهم يبرا یلیتحل تواندینم يیبه تنها
 يرا بددرا يشددنهادیپ يهانددهيتناسددب گز یابيددارز يیتوانددا ايدد باشددد
 نينتدا نيبنابرا. (Shahabi et al, 2014) فراهم آورد يریگمیتصم
و  یاز عوامدل داخلد یناقصد سدتیسوات اغلب فقدط ل یمعمول لیتحل
 يریگمیتصدم ندديطور جدامع فرآبه تواندیسبب نم نياست. بد یخارج
و همکداران،  يیكند )رهنما یابيوب ارزو مطل قیرا به طور دق يراهبرد
 یلیمسئله، مدل تحل نيپژوهش جهت رفع ا نيرو، در ا ني(. از ا1390

SWOT شبکه لیتحل نديهمراه با فرآ (ANP) یانجدام و وابسدتگ
 Nikolaou and) شدودیعوامل در نظر گرفته م انیممکن م يها

Evangelinos, 2010).  سلسددله  کيدد میتصددم سيمدداتر
 .باشدیم ريبا چهار سط  به صورت ز  SWOTمراتب
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پژوهش، عوامل سدوات و  نيشده در ا یمدل طراح ياساختار شبکه در

 سيدر سلسله مراتدب مداتر هانهيو گز ارهایمع يجا بیراهبردها به ترت
 گريکدديبه كدار بدرده شدد كده عوامدل سدوات بدا  SWOT میتصم

 سيدر مداتر ANP يریبه كدارگ يبرا نيبنابرا دارند. یدرون یوابستگ
 لهیكه به وسد يراهبرد يهانهيگز یكل تيواول نییدر جهت تع اتیعمل
 :دياستفاده گرد ريز تميشد، از الگور يیسوات شناسا زیآنال

 ريراهبردها با توجه به ز نییعوامل سوات و تع ريز يیاول: شناسا مرحله
 .عوامل سوات

عوامل سدوات بدا اسدتفاده از  تیرجه اهممشخص كردن د دوم: مرحله
 (1W محاسبه( "یال ساعت یتیكم 9 اسیمق"

بدا  SWOT هر عامدل یدرون یوابستگ سيماتر نییسوم : تع مرحله
 (2W محاسبه) آن گريتوجه به عوامل د

كده  SWOT عوامدل سيمداتر يهداتياولو نیدیتع چهدارم: مرحلده
 (2W1*W  =عوامل W)دارند یدرون یوابستگ
 SWOT عوامدل ريدز یدروند تیدنجم : محاسبه درجه اهمپ مرحله

 عوامل(. زير W )محاسبه

 زيرW عوامل سوات ريز یكل تیدرجه اهم نییششم : تع مرحله

 ]ی سواتدرون عوامل زير W عوامل × W = كلی عوامل
 عامدل ريدراهبردها با توجه به هر ز تیدرجه اهم نییهفتم : تع مرحله

SWOT محاسدبه یال سداعت یتیكم 9 اسیبا استفاده از جدول مق( 
W4) . 
 راهبردها یكل تياولو نییهشتم : تع مرحله

 

 نتایج -3
كلدی راهبردهداي توسدعه  تیدارجح كدردن مشدخص ارائه و منظور به

، شدناخت در سدواحل اسدتان هرمزگدان مطلوب حفاظت محیط زيسدت
ها ها و تهديدها، بهبود قوتبراي رفع ضعف SWOT چهارگانهعوامل 
ها امري اجتناب ناپذير است. بنابراين در ابتدا بررسی آثار محیط و فرصت

داخلی و خارجی در منطقه مطالعه شده براي شناسايی نقا  قوت، نقدا  
در ارتبدا  بدا  سدواحل منطقده ها و تهديدهايی است كدهضعف، فرصت

. (1392جعفدري و همکداران، )توسعه مطلوب حفاظت با آن مواجه است 
نجام شده و بررسی وضعیت پیرامون ناحیده مطالعده بر اساس مطالعات ا

شده، مجموعه عوامل داخلی و خارجی كلیدي موجدود و مدؤثر بدر ايدن 
ناحیه از لحا  توسعه مطلوب حفاظت محیط زيست سواحل مورد بررسی 

 مشخص از پس ارائه شده است. -1اند، كه در جدول شماره قرار گرفته

 تعیدین جهدت .رسددیمد هداآن تاولوي تعیین به نوبت راهبردها، شدن

 از اسدتفاده و تعیین بهترين راهبردهدا بدا شدهنيتدواولويت راهبردهاي 

 به تبديل عمل شد. به طوري كه ابتدا مسئله زير طريق از ANP روش
به  و راهبردها عوامل تبديل زير . برايديگردسلسله مراتبی  ساختار يک
ي كده اشبکه مدل از جیدسن  ANPبا تکنیک را هاآنكه بتوان  حالتی

 ، استفاده گرديد.شده دادهنشان  -2در شکل شماره 
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 طراحی شده SWOTو تدوین راهبردها در ماتریس  شدهییشناساعوامل داخلی و خارجی  -1جدول شماره 

 عوامل داخلی

 عوامل خارجی

 تهدیدها هافرصت
 انگیزه با شدهحفاظتمناطق  رامونپی محلی جوامع حضور 

 حفاظتی سواحل يهاطرح اجراي در مشاركت

  حفاظدت  ي ندوين مدديريتهايفناوري از ریگبهرهامکان
در راسدتاي توسدعه و فاقد خطرات زيسدت محیطدی سواحل 

 پايدار استان

 و حساسدیت بده كارشناسدان و مسدئولین مدديران، توجه 
 حفاظتمناطق ساحلی داراي شرايط  يريپذبیآس

  ي هاگونددهي حفاظدت كمدی و كیفدی اسدتانداردهاتددوين
 جانوري و گیاهی موجود در خشکی و دريا

 جهدت در فعالیدت آنهدا ي مدردم نهداد وهاسازمان جودو 

 ترويجی و حفاظتی مشاركت و یرساناطالع

 و نهادهدا مدالی و علمدی فندی، هايتوان از استفاده امکان 
زيسددت و محیط مدددافع ايمنطقدده و المللددیبین هايسدازمان
 كشورها ساير تجارب از استفاده

  معدددنی و كارگدداهی در  -ي صددنعتیهدداتیفعالگسددتردگی
 سواحل شدهحفاظتاراضی پیرامون مناطق 

 غیدر يبدرداربهره حاشیه و روستايی جوامع مستقیم نقش 

 طبیعی منابع از اصولی

  در راسددتاي فعالیددت هدداي  يزيربرنامددهتصددمیم گیددري و
ندا  گذارانهيسدرماتوازن استان توسط مدديران و نام ياتوسعه
 زيست محیطی منطقه يهاتیحساسآشنا با 

  در اسددتان و  گراتوسددعه يهاسددازمانحضددور گسددترده
در  ياتوسدعه يهداپروژهبخشی بدراي بارگدذاري  يزيربرنامه

 ي مختلف استانهااكوسیستم

  توسعه بی رويه و غیدر اصدولی امداكن مسدکونی و مراكدز
ي ناسدازگار بدا حفاظدت محدیط هايكاربرنیز ساير و  تجاري

 زيستی در سواحل

  بدین كداربري  سدتيزطیمحعدم وجود مدديريت يکپارچده
 هايكاربرحفاظت زيست محیطی با ساير 

 ST هایراهبرد SOهای راهبرد نقاط قوت
 از حفاظدت بدراي قدانونی ظرفیدت نسدبی وجدود 

 یسدنجامکان و يدابیمکان مراحدل در زيسدتمحیط
 هاپروژه

  مراكددز آمددوزش عددالی و پژوهشددی متعدددد و وجددود
هاي تحصیلی مرتبط بدا مندابع طبیعدی و محدیط رشته

 زيست در سط  استان

 هاي متنوع و مناطق بکر و طبیعدی وجود اكوسیستم
 باال زيستی دريايی و تنوع -در مناطق ساحلی ژهيو به

 ژنتیکی تنوع از برخورداري و

 و ي ندادرهاگونده فردمنحصربه يهاستگاهيز وجود 
حفاظدت  ارزش بداگیداهی  و جانوري خطر معرض در

 هاي دريايیهاي مانگرو و مرجانجنگل مانند جهانی

 جهدت رشدد و  امدن و مناسدب زيسدتگاه و مکدان
 دمثلیدتولدريايی و  پشتانالکي پرندگان و گذارتخم

 پستانداران و گیاهان آبزي

 نطقده و اكولوژيکی م ژئومورفولوژيکی و يهایژگيو
 فارس نیخلموقعیت جغرافیايی آن در 

  اجراي طرح مديريت يکپارچه مناطق ساحلی جهدت
جلوگیري از وارد آمدن اثرات منفی بر منداطق حسداس 

دريايی و به دلیل تصمیمات بخشی و اجدراي  -ساحلی 
 ي ناسازگارهاطرح

  شناسددايی مندداطق سدداحلی داراي تددوان اكولددوژيکی
 منظوربدهايدن منداطق  ی و توسعهطیمحستيزحفاظت 

حفظ رويکدرد حفاظدت در مدديريت يکپارچده سدواحل 
 استان

  ي هاسددازماني مددالی و فنددی هدداكمکاسددتفاده از
ی براي اجرا دقیق و همچندین تقويدت قدوانین المللنیب

 سواحل ستيزطیمحمرتبط با حفاظت 

  اكولدوژيکی  و توپدوگرافیکی موقعیدت از اسدتفاده
ی سدواحل و طیمحسدتيز كیفیدت استان جهت توسعه

 ستيزطیمحي سازگار با هايكاربري سازکپارچهي

 و شدتابزده نامناسب يهايكاربراز ايجاد  جلوگیري 

 انجدام سواحل و طريق زون بندي از در سواحل استان

 براي اجتماعی ی وطیمحستيزاثرات  مطالعات ارزيابی

 در اين مناطق ياتوسعه هر اقدام

  مناطق حساس ساحلی توسعه راهبردهاي حفاظتی در
 ي زيستکره طبیعیهاگاهرهیذخبا ايجاد 

 پژوهشی جهدت – علمی مراكز از حمايت و تشويق 

چندد  تغییرات بررسی جمله از تخصصی انجام مطالعات
كاريري هداي  اخیر سواحل ناشی از رويکرد توسعه دهه

 مختلف

 منظدور مشاركت جستن از افراد و جوامدع محلدی بده
 ق حساس ساحلی استانحفاظت و مديريت مناط

 WTهای راهبرد WOهای راهبرد نقاط ضعف
 وجود مدديريت يکپارچده و جدامع حفاظدت در  معد

 جوارهمهاي هاي زيستی تحت مديريت با استانپهنه

  فقدان برنامه مناسب حفاظت سواحل منطقه و پايین
 معیارهاي حفاظتیو ضعیف بودن بودن 

  ات موجدود در ي و مديريت تغییرزيربرنامهضعف در
هاي منداطق سداحلی و افدزايش روندد توسدعه كاربري

 نامتوازن سواحل

 جهدت حفاظدت و مناسدب مدديريتی طدرح فقدان 

 شدهحفاظت مناطق در طبیعی منابع از يبرداربهره

  ضعف در شناسدايی مخداطرات زيسدت محیطدی و
هاي بحرانی و حساس در مناطق تحت مديريت و پهنه

 مناطق حساس ساحلی

  ی در مددديريت و تغییددرات مددداوم ثبدداتیبددايجدداد
ي اخیر بده دلیدل هاسالي كاربري اراضی در هابرنامه

 احداث مراكز تجاري و مسکونی

  ،ي هددداطرحو  هدددایمشدددخطاسدددتفاده از اهدددداف
ی و كارشناسدان بدا طیمحستيزی ردولتیغي هاسازمان

تأكید بر حفاظت منداطق حسداس سداحلی در راسدتاي 
 مديريت يکپارچه سواحل

  ي حفدداظتی در مندداطق هاشداخصارتقداء معیارهددا و
ي ندوين در ايدن هايفناورحساس ساحلی و استفاده از 

 زمینه

 اراضی كاربري مطلوب از يبرداربهره شرايط ارتقاء 

 تندوع از و حفاظت ي حساسهااكوسیستمدر پیرامون 

 ريپذبیآسو  ارزش با يهاستگاهيز و ياگونه

 براي نگهدداري تیمصنوعی حفاظ يهامکان ايجاد 

 رفتده و بدین از شدانیستيز يهامکان كه يیهاگونه

 تنوع ژنتیکی آنها حفظ

  اجددراي طددرح جددامع منطقدده بددراي بهبددود كیفیددت
ی تصمیم طیمحستيزي هایآگاه، افزايش ستيزطیمح

 گیران و آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی

  مشدداركت گسددترده مراكددز علمددی و پژوهشددی در
حفدظ و ارتقداي معیارهداي  منظدور هبد هايریگمیتصم

 حفاظت مناطق حساس ساحلی استان

  استفاده از رويکردهاي حفاظت و توسدعه همگدام بدا
 -ی با پشتوانه قدوي اجرايدی دولتدی المللنیبمعیارهاي 

 ملی در سواحل استان

  يهابرنامدهتخصیص بودجه كافی جهت دستیابی به 
حفاظددت و توسددعه مندداطق حسدداس زيسددت محیطددی 

 ل استانسواح
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 SWOTبرای   ANPمدل -2شکل شماره 

 اصلی، عوامل میان وابستگی متقابل وجود عدم فرض با در اين مرحله

ال  كمیتدی 9 از جدول مقیداس با استفاده اصلی عوامل زوجی مقايسات
 بدا زوجدی مقايسدات مداتريس (.2جددول شدماره شد ) تشکیل ساعتی

 قدرار تحلیدل و تجزيه دمور  Super decisionافزار نرم از استفاده

 آمد. به دست -3به صورت جدول شماره  وزن بردار و گرفته
 

ATTRIBUTES SUB - ATTRIBUTES 

 

 

انتخاب 

بهترین 

 راهبردها

 نقاط قوت
 S 

 

نقاط ضعف 
W 

هافرصت  
O 

 تهدیدها
 T 

 راهبردهای

WO 

 راهبردهای

WT 

 راهبردهای

ST 

زيستمحیط از حفاظت براي قانونی ظرفیت نسبی وجود يابیمکان در  سنجی امکان و   


يست ز هاي تحصیلی مرتبط با محیطمراكز آموزش عالی و پژوهشی متعدد و رشتهوجود 

 ستان

 

دريايی -در مناطق ساحلی ژهيو بههاي متنوع و مناطق بکر و طبیعی وجود اكوسیستم  

يهاستگاهيز وجود فردمنحصربه  ي نادرهاگونه   گیاهی و جانوري خطر معرض در و 

یپستانداران دريايو  پشتانالک ،پرندگان يگذارتخم ورشدجهت  مناسب زيستگاه  

يهایژگيو فارسنیخلدر  منطقه و موقعیت جغرافیايیاكولوژيکی  ،ژئومورفولوژيکی   

جوارهمهاي هاي تحت مديريت با استانجامع در پهنه وجود مديريت يکپارچه و معد  

 
 فقدان برنامه مناسب حفاظت سواحل منطقه و پايین بودن معیارهاي حفاظتی

امتوازنو افزايش روند توسعه ن سواحلهاي ضعف در مديريت تغییرات موجود در كاربري  

از منابعجهت حفاظت  مناسب مديريتی طرح فقدان در طبیعی   شدهفاظتح مناطق 

 ساحلی

 

 تيريتحت مدهاي حساس در مناطق و پهنه یطیمحستيزضعف در شناسايی مخاطرات 

 طق حساس ساحلی

 

ري اخیهاسالي كاربري اراضی در هابرنامهی در مديريت و تغییرات مداوم ثباتیب  

جوامعحضور  انگیزه بادر سواحل  محلی  اجراي در مشاركت  حفاظتیي هاطرح   

ي نوين مديريتهايفناوراز ي ریگبهره و فاقد خطرات زيست محیطی حفاظت سواحل  

و مديران توجه ستاي توسعه پايدار استان يريپذبیآس و حساسیت به مسئولین   مناطق داراي شرايط حفاظت 

 
واحلسي جانوري و گیاهی موجود در هاگونهي حفاظت كمی و كیفی استانداردهاتدوين   

هاد وي مردم نهاسازمان جودو  ترويجی و حفاظتی مشاركت جهت در فعالیت آنها 

زيستطمحی مدافع المللیبین هايسازمان مالی و علمی فنی، هايتوان از استفاده امکان  

 شدهحفاظت معدنی و كارگاهی در اراضی پیرامون مناطق -ي صنعتیهاتیفعالگستردگی 

 حل

 

يبرداربهره حاشیه و روستايی جوامع مستقیم نقش یراصولیغ   طبیعی منابع از 

 
اران نا آشناتصمیم گیري در راستاي توسعه نامتوازن استان توسط مديران و سرمايه گذ  

ياعهتوس يهاپروژهبخشی براي بارگذاري  يزيربرنامهو  گراتوسعه يهاسازمانحضور   

اماكن مسکونی و مراكز تجاري یراصولیغو  هيرویبتوسعه  ي هايكاربرنیز ساير  و 

ري هاعدم وجود مديريت يکپارچه بین كاربري حفاظت زيست محیطی با ساير كارب ناسازگار  

 راهبردهای

SO 

 

GOAL ALTERNATIVES 
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O T 

S W 

 ها نسبت به همشاخص یگذارارزش -2جدول شماره 

ارزش 
 ترجیحی

وضعیت 
نسبت  iمقايسه
 jبه 

 توضی 

 اهمیت برابر 1
اهمیت برابر  jنسبت به  iگزينه يا شاخص 

 دارند و يا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.

 تربتاً مهمنس 3
تر كمی مهم jنسبت به  iگزينه يا شاخص 

 است.

 تر است.مهم jنسبت به  iگزينه يا شاخص  ترمهم 5

 ترخیلی مهم 7
داراي ارجحیت خیلی  iگزينه يا شاخص 

 است. jبیشتري از 

 كامالً مهم 9
تر و مهم jاز  i گزينه يا شاخص مطلقاً

 نیست. jبا  سهيمقاقابل

 و 4 و 2
 8 و 6

--- 
ترجیحی را  يهامیانی بین ارزش يهاارزش

، بیانگر اهمیتی زيادتر 8دهد مثالً نشان می
 است. iبراي 9تر از و پايین 7از 

 
 SWOTماتریس مقایسات زوجی عوامل  -3جدول شماره 

اهمیت 
 نسبی

 هافرصت تهديدها
نقا  
 ضعف

نقا  
 قوت

عوامل 
SWOT 

 نقا  قوت 1 3 2 5 458/0

 نقا  ضعف  1 3/1 2 152/0

 هافرصت   1 3 271/0

 تهديدها    1 119/0

CR = 0/03 

 

 .باشدیم زير صورت به W)1 (سوات عوامل اهمیت درجه نهايت در

 1

S

W

O

T

W =

0/458

0/152

0/271

0/119



  
  
  
  
  

   

 

 

در گام بعد با استفاده از تحلیل محیط هاي داخلی و خارجی، نحوه ارتبا  
و در ادامده مدی بايسدت سوات مشدخص  عوامل و وابستگی درونی بین

شدده  ارائده پايه وابستگی درونی بنابراين بر آورد. به دست را هاآن وزن
بر اسداس ايدن وابسدتگی  زوجی مقايسات ماتريس -3شکل شماره  در

 شد. تشکیل SWOTعوامل براي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سوات عوامل بین وابستگی -3شکل شماره 

 

 شدکل مطدابق سدوات لعوام میان درونی وابستگی اساس بر بنابراين

 (.4آمد. )جدول شماره  به دست نتاين زير -3شماره 
 

بر اساس  ماتریس مقایسات زوجی عوامل سوات -4جدول شماره 

 وابستگی درونی بین عوامل
 با توجه به نقا  قوت مقايسات زوجی عوامل سوات -1ماتريس 

 هافرصت تهديدها اهمیت نسبی
نقا  
 ضعف

 نقا  قوت

 نقا  ضعف 1 9/1 4/1 069/0

 هافرصت  1 3 682/0

 تهديدها   1 249/0

CR = 0/01 
 با توجه به نقا  ضعف مقايسات زوجی عوامل سوات -2ماتريس 

 تهديدها اهمیت نسبی
نقا  
 قوت

 نقا  ضعف

 نقا  قوت 1 9 9/0

 تهديدها  1 1/0

CR = 0/00 
 هافرصتبا توجه به  مقايسات زوجی عوامل سوات -3ماتريس 

 تهديدها اهمیت نسبی
نقا  
 قوت

 هافرصت

 نقا  قوت 1 6 857/0

 تهديدها  1 143/0

CR = 0/00 
 با توجه به تهديدها مقايسات زوجی عوامل سوات -4ماتريس 

 هافرصت اهمیت نسبی
نقا  
 ضعف

نقا  
 قوت

 تهديدها

 نقا  قوت 1 5 3 601/0

 نقا  ضعف  1 2/1 125/0

 هافرصت   1 274/0

CR = 0/02 

 

 به W)2( سوات عوامل میان درونی وابستگی ماتريس نهايت نتاين در

 :باشدیم زير شکل
 

2

1 0/9 0/ 857 0/601

0/069 1 0 0/125
W 

0/682 0 1 0/ 274

0/ 249 0/1 0/143 1



 
 
 
 
 
 

 

 

 ضربحاصل طريق از اصلی عوامل درونی وابستگی وزن مرحله، اين در

اصلی  عوامل نسبی اهمیت در ،(2Wاصلی ) عوامل وابستگی ماتريس
(1W،) به دست آمد. كه در زير نحوه محاسبه آن  يسازنرمال از پس

 آورده شده است.

2 1Factors

1 0/9 0/ 857 0/601 0/458 0/468

0/069 1 0 0/125 0/154 0/149
W W  × W  ×  = 

0/682 0 1 0/ 274 0/271 0/252

0/ 249 0/1 0/143 1 0/119 0/131

  

     
     
     
     
          

 

 ( Factors-SubWسوات ) عوامل ريز درجه اهمیت درونی سپس در ادامه 
ال سداعتی  كمیتدی 9 و جدول مقیاس زوجی مقايسه ماتريس به وسیله
 گرديد. محاسبه
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 طريدق از اتسدو عوامدل كلدی زيدر ن يدا ارجحیدتوز در مرحلده بعدد
 نسدبی زيدر يهداوزن ( در FactorsWاصلی ) عوامل وزن ضربحاصل

 در جدول شماره محاسبه اينكه  .( به دست آمد Factors-SubWعوامل )

 از هر كدام به توجه با اهمیت راهبردها درجه سپس .است شده ارائه -5
 مقايسه راهبردهاي تدوين شده از نهايت و در عوامل سوات محاسبه زير
در نهايدت درجده  بده دسدت آمدد.4W ماتريس سوات، عامل زير 24با 

بدین  دروندی رابطه متقابل كه بر اساس كلی راهبردها اولويت اهمیت و
 مداتريس كه صورت . به اينديگردمحاسبه  ،باشدیم SWOTعوامل

سدوات  عوامدل زيدر ( در ارجحیت كلدی4Wزوجی راهبردها ) مقايسات
(Factors-SubW) بده  كلدی راهبردهدا اولويدت جدهینت و درگرديد  ضرب

 :باشدیم زير صورت

 

4   Strategies Sub-factors (global) 

SO

WO

ST

WT

W  = W W

0/384

0/273

0/231

0/112

 

  
  
  
  
  

   
 
 

 محاسبه ارجحیت کلی زیر عوامل سوات -5جدول شماره 
SWOT 

عوامل 
 سوات

ارجحیت 
 عوامل

زير 
 عامل

ارجحیت 
 زير عامل

 ارجحیت كل

 
 نقا  قوت

 
 
468/0 

1S 315/0 1474/0 

2S 075/0 0351/0 

3S 295/0 1381/0 

4S 100/0 0468/0 

5S 170/0 0796/0 

6S 045/0 0211/0 

 
نقا  
 ضعف

 
 
149/0 

1W 224/0 0334/0 

2W 156/0 0232/0 

3W 110/0 0164/0 

4W 101/0 0150/0 

5W 369/0 0550/0 

6W 040/0 0060/0 

 
 
 هافرصت

 
 
252/0 

1O 084/0 0212/0 

2O 245/0 0617/0 

3O 170/0 0428/0 

4O 336/0 0847/0 

5O 089/0 0224/0 

6O 076/0 0192/0 

 
 

 تهديدها

 
 
131/0 

1T 331/0 0434/0 

2T 100/0 0131/0 

3T 055/0 0072/0 

4T 251/0 0329/0 

5T 078/0 0102/0 

6T 185/0 0242/0 

 
رين راهبردهدا بدراي بهتد 384/0با امتیداز  SOبدين ترتیب راهبردهاي 

یمددر سواحل اسدتان هرمزگدان زيست حفاظت محیط  توسعه مطلوب

 .دنباش

 یریگجهینت -4
هاي مديريتی در عرصه حفاظت و با توجه به تدوين و اجراي برنامه

شرايط محیطی را طوري  ستيبایمسواحل، بشر  ستيزطیمحتوسعه 
ی در مناطق حساس طیمحستيز كنترل كند تا بتواند با حفظ منابع

تري در سواحل زندگی كند، اما در طوالنی مدت ساحلی به نحو مطلوب
هاي مديريتی نیازمند تحلیلی راهبردي است )پاداش و اين برنامه
هاي ريزي براي مديريت اصولی فعالیت(. برنامه1389همکاران، 

دون اي همراه با حفظ محیط زيست در مناطق حساس ساحلی بتوسعه
ي هايفناوروجود يک سیستم مديريت مناسب و استفاده از ابزارها و 

نیست. بنابراين مديريت منطقه پیش از هر اقدامی می ريپذامکانجديد 
هاي توسعه مطلوب حفاظت محیط زيست بايست نسبت به ايجاد زمینه

ريزي اساسی نموده و راهبردهاي مناسبی را در در سواحل منطقه برنامه
ارائه بهترين  با هدفاين پژوهش  صو  تدوين و اجرا نمايد.اين خ

زيست سواحل استان راهبردهاي توسعه مطلوب حفاظت محیط
ها( و عوامل خارجی ها و ضعفهرمزگان، مبتنی بر عوامل داخلی )قوت

 -ياتحلیل شبکهمدل تلفیقی فرآيند ها و تهديدات( با استفاده از )فرصت
به انجام  Super decisionافزار در نرم (ANP-SWOT)ت سوا

 زيرگروه )گره 4 و )گروه( خوشه 1قالب  در راهبردها رسید. در اين مدل
پردازش شده و  محاسبه و دهی،وزن طراحی، ANP مدل در نود( يا

 تحلیل فرآيند هاي متعدد نمايش داده شد.نتاين به صورت ماتريس
 متقابل روابط جی،داخلی و خار روابط مطالعه امکان علت به ايشبکه
 در سازگاري قابلیت كیفی، و كمی معیارهاي كاربرد متغیرها، و عناصر
 امکان و هاگیريتصمیم در متغیرها زوجی مقايسه امکان ها،قضاوت
 بر حاكم مشکالت به تواندمی پیشنهادي هايهگزين نهايی بندياولويت
در  بدون و به باال ینپاي از يا پايین به باال از و مراتبی سلسله روابط نوع

 براي مناسبی بسیار چارچوب و كرده غلبه بازخورد، مفهوم نظرگیري
سازي و براي مدل در اين پژوهش.باشد هاي توسعهموضوع تحلیل
ها و هاي درونی و بیرونی گروهها، ماتريس وابستگیداده لیتحل و هيتجز

حی شده، ي طرااشبکهمعیارها محاسبه شده و با استفاده از مدل 
ترين راهبردها در ماتريس راهبردهاي پیشنهادي، وزن دهی و مهم

نشان داد كه  ANPبندي شدند. نتاين تحلیل ارزيابی، اولويت
عنوان بهترين راهبردها براي توسعه حفاظت به  (SO)راهبردهاي 

. انتخاب اين راهبردها به باشدیمسواحل استان هرمزگان  ستيزطیمح
 ريزي راهبرديتوانند در برنامهه راهبردهاي ديگر نمیاين معنی نیست ك

زيست سواحل تأثیر داشته باشند، بلکه بدين معنی توسعه حفاظت محیط
هاي سواحل استان در شرايط فعلی در اين راهبردها است كه قابلیت

به دلیل اينکه  (SO)راهبردهاي بیشتر بوده و بايد آنها را تقويت كرد. 
، اندكردهي چهارگانه كسب هاگروهدر میان راهبردهاي  بیشترين امتیاز را

عنوان بهترين راهبردها با در نظر گرفتن رويکرد حفاظت از منابع به 
 ستيزطیمححساس اكولوژيک ساحلی براي توسعه مطلوب حفاظت 

 از : اندعبارتانتخاب شده اند. و اين راهبردها 
   جلوگیري از وارد اجراي طرح مديريت يکپارچه مناطق ساحلی جهت

دريايی اسدتان بده دلیدل  -آمدن اثرات منفی بر مناطق حساس ساحلی 
 ي ناسازگارهاطرحتصمیمات بخشی و اجراي 

   شناسايی مناطق سداحلی داراي تدوان اكولدوژيکی حفاظدت زيسدت
محیطی و توسعه اين مناطق به منظور حفظ رويکرد حفاظت در مديريت 

 يکپارچه سواحل استان
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  ی بدراي اجدرا المللنیبي هاسازماني مالی و فنی هاكمکز استفاده ا
منداطق  سدتيزطیمحدقیق و همچنین تقويت قوانین مرتبط با حفاظت 

 حساس ساحلی
  اكولوژيکی استان جهدت توسدعه و توپوگرافیکی موقعیت از استفاده 

ي سدازگار بدا هدايكاربري سازکپارچهی سواحل و يطیمحستيز كیفیت
 بده ئل مربو  به فرايندد تصدمیم گیدري پیچیددهمسا حل محیط زيست

 (ANP-SWOT)ت سوا -ياتحلیل شبکهمدل تلفیقی فرآيند  كمک
 از شبکه مورد نظر طراحی و داشته بستگی سازمدل به هنر زياد مقدار به
 پیچیددگی مسدئله هدر حدل بندابراين كند،نمی پیروي خا  قاعده يک
 حدل براي تواننمی كلی فرمول يا قاعده از يک و داراست را خود خا 

ي چندد ریگمیتصمي مختلف هاکیتکناستفاده كرد. تركیب  همه مسائل
ي بدا هاتیموقعو در  دهیچیحل مسائل پ يبرا تواندیممعیاره با يکديگر 

پیشدنهاد  گدردد. ترقیددقي هداجوابعدم اطمینان باال منجر بده تولیدد 
هسدتند از ارقدام  بدرورو ابهام با ورودي هايداده كه مواردي درشود می

 يهدداکیتکنكارگیري همزمددان فددازي اسددتفاده شددود. همچنددین بدده
تعديل شده  يهاکیتکندر محیط فازي با ساير  ارهیچند مع يریگمیتصم
 ترقیدقباعث كاهش سط  پیچیدگی عملیات و نتاين  TOPSISمانند 
 شود.می

 

 

 

 

 

 

 منابع
، (ANP)اي هاي توسعه استان خراسان جنوبی با اسدتفاده از فرايندد تحلیدل شدبکهارزيابی قابلیت. 1393مطلق، ز.  زادهس ر و كريم زاده،احمدي -

 .22 -11، صص 1زيست، شماره هاي محیطنامه پژوهشويژه
دريايی  شدهزيست در مناطق حفاظتريزي راهبردي توسعه حفاظت محیطبرنامه. 1389. ن مرادي، و س ع جوزي، ب، دهزاد، س، نبوي، ا، پاداش، -

مديريت  .1388ف.  توفیق،. 66 – 53، صص 1، شماره 1زيست، دوره هاي محیطپژوهشاستان بوشهر(.  -شده مند)مطالعه موردي منطقه حفاظت
 .8كشور، صفحه  ساحلی مناطق يکپارچه مديريت برآيند مطالعات گزارش خالصه كشور، ساحلی مناطق يکپارچه

 علمدی . فصدلنامهSWOTوتحلیل تجزيده از اسدتفاده بدا میانکاله تاالب از حفاظت مديريتی راهبردهاي . تدوين1392جعفري، ش و همکاران.  -

 .5 -18، صص 16پنجم، شماره  تاالب، سال اكوبیولوژي پژوهشی

جغرافیدا و  ،SWOT-ANPهاي توسعه شهري مراغه بدا اسدتفاده از مددل تركیبدی ارزيابی قابلیت. 1390رهنمايی، م. پوراحمد، ا. و اشرفی، ي.  -
 .77-100، صص 24توسعه، سال نهم، شماره 

)مطالعده  ANP , TOPSIS يهدابدا اسدتفاده از روش فدارسنیخل یرانديا ريجزا یمناطق ساحل یقیتلف تيريمدل مد نيتدو. 1395زارعی، م.  -
 . رساله دكتري. دانشگاه آزاد اسالمی. واحد علوم و تحقیقات تهران.قشم( رهي: جزيمورد

 -. مجلده علمدی. تدوين برنامه راهبردي توسعه مطلوب كاربري سکونتگاه انسانی در مناطق ساحلی استان هرمزگدان1399ذاكري، م. زارعی، م و  -
 .57-74، صص 4پژوهشی زيست شناسی دريا، سال دوازدهم، شماره 

پروري در مناطق ساحلی عه مطلوب كاربري آبزيتوس يهالیپتانس. ارزيابی 1396زارعی، م. فاطمی، م. مرتضوي، م. پور ابراهیم، ش و قدوسی، ج.  -
 .35-56، صص 1پژوهشی زيست شناسی دريا، سال نهم، شماره  -. مجله علمی SWOT-ANPجزيره قشم با استفاده از روش تلفیقی 

 . مركز آمار ايران.1395؛ «سالنامه آماري استان هرمزگان» -

روسدتاهاي  -روسدتايی مطالعدة مدوردي يهاسدکونتگاهوسعة مناسدب بافدت فیزيکدی در . مکانیابی با هدف ت1392عنابستانی، ع و جوانشیري، م.  -
 .233-256، صص 3روستايی، شماره  يزيربرنامهو  پژوهششهرستان خواف. مجله 

تحقیقدات  زيستی سواحل استان هرمزگان. رساله دكتري. دانشگاه آزاد اسالمی. واحد علوم و. تهیه مدل مديريت محیط1388غالمرضا فهیمی، ف.  -
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Abstract  

Nowadays, considering and environmental protection of the coastal areas became the momentous 

issues, which is raised in the international community and the world. Irregular development of 

economic activities without considering the environmental protection parameters in the coastal areas 

let to destroy the sensitive coastal habitats and reduced the natural diversity of ecosystems, as well as 

restricting wildlife survival in these areas.Therefore, the present study was performed with an 

analytical-applied approach with the aim of presenting a strategic plan for the development of 

protection and development of the environment in the coasts of Hormozgan province in 2018-2020 

using the integrated SWOT-ANP model for integrated coastal management. Hence, in this study, first 

the internal and external strategic factors of the target area were identified, and then through SWOT 

matrix possible strategies were codified. Afterward, the formulated strategies were weighed using 

analytic network process (ANP) and Super decision software, eventually, the most important 

strategies were prioritized using the designed network model. The results revealed that the strategies 

consisted of: Implement an integrated coastal management plan to prevent adverse effects on sensitive 

coastal-marine areas of the province, owing to sectoral decisions and the implementation of 

environmentally unsuitable plans; Identification of coastal areas with ecological potential for 

environmental protection and development of these areas in order to maintain the conservation 

approach in the integrated coastal management of the province; Use of financial and technical support 

of international organizations to precise execution, also strengthen the laws related to environmental 

protection in sensitive coastal areas; Utilizing the topographic and ecological location of the province 

to develop the environmental quality of the coasts, and integration of environmentally friendly land 

uses, which are part of SO strategies, with a score of 0.358 as the best strategies, besides, the WO 

strategies with a score of 0.273 were the next priority strategies for the development of coastal 

environmental protection in Hormozgan province. 

 

Introduction  
The development of environmental preservation is considered as one of the important usage in the 

coastal development approach in the integrated coastal zone management (ICZM) of the country. 

Therefore, it is required to present a model based on the ecological parameters, social and economic 

criteria, to codification and define the strategies for desirable development of this area usage in the 

coasts of the country. There has not yet been done a comprehensive research on protect ecologically 

sensitive coastal resources and its development of Hormozgan province that can coordinate the 

activities of the suitable development approach to preserve the environmental these areas. Therefore, 

the main purpose of this study is to develop a model for strategic planning for the development of 

environmental preservation in the coasts of Hormozgan province in line with integrate coastal 

management using integrated multi-criteria decision-making techniques. That can maintain the 

ecological vital, wildlife protection systems, biodiversity, as well as reducing the vulnerability of 

coastal ecosystems and their inhabitants to natural and human hazards resulting from the development 

approach. In this study, not only the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the 

development of protected areas were identified and evaluated, but also strategies were developed and 

practical solutions were provided for the appropriate development of this land use in the coasts of 

Hormozgan province with considering of the ecological potential of the region's coasts. Also, the 

codification and prioritization of strategies has been done using multi-criteria decision-making 

techniques (MCDM), especially the integrated SWOT-ANP model, while preserving vital ecological 

processes and environmentally sensitive resources. 

Materials and methods 

https://jes.ut.ac.ir/?_action=article&au=172185&_au=Ali+Reza++Noorpoor&lang=en
https://jes.ut.ac.ir/?_action=article&au=190279&_au=Arash++Sadri++Jahanshahi&lang=en
mailto:mzarai@hormozgan.ac.ir
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In order to collect the information of current applied research, a documentary method based on library 

studies and a survey approach using interviews and questionnaires were used. Then, SWOT analysis 

and network analysis process (ANP) were used to analyze the data and determine appropriate 

strategies. Also, the main key internal factors and the main strategic external factors were mothed 

using SWOT matrix (SWOT) after identification and evaluation to develop four strategies that be in 

line with the research goal and in accordance with the internal and external factors of the studied 

condition. Ultimately, in order to decide on the developed strategies in the previous stage, the 

integration of SWOT and ANP methods were analyzed and interpreted using applied software without 

applying personal opinion, and optimal strategies for desirable development of environmental 

protection were selected in the coasts of Hormozgan province. 

 

 

Results 

In order to present and determine the general priority of optimal development strategies for 

environmental protection in the coasts of Hormozgan province, recognizing the four SWOT factors to 

eliminate weaknesses and threats, improve strengths and opportunities is inevitable. Therefore, 

initially, the effects of internal and external environment in the studied area to identify strengths, 

weaknesses, opportunities and threats, which coastal region is facing in line with the appropriate 

development of protection. Regarding to the accomplished studies and the assessment of the situation 

around the studied area, key internal and external effective factors on the target area was evaluated in 

terms of suitable development of coastal environmental protection, eventually possible strategies were 

developed. 

Once the strategies are identified, it is time to prioritize them. In order to determine the priority of the 

developed strategies and determine the best strategies using the ANP method and through the 

conversion issue into a hierarchical structure was done. A network model was used to transform the 

sub-factors of SWOT and strategies into a state that can be measured by ANP technique . 

Therefore, at this stage, assuming the lack of interdependence among the main factors, pairwise 

comparisons of the main factors was constructed using 9 scale table Saaty. The matrix of pairwise 

comparisons was analyzed using Super decision software, ultimately, the degree of importance of 

SWOT factors (W1) was obtained as follows. 

 

 1

S

W

O

T

W =

0/458

0/152

0/271

0/119



  
  
  
  
  

   

 

 

At this stage, by determining the internal relationship among SWOT factors and interpreting internal 

and external environments, paired comparisons were established base on the internal dependence for 

SWOT factors. Ultimately, the result of the internal dependence matrix among SWOT (W2) factors is 

as follows: 

 

2

1 0/9 0/ 857 0/601

0/069 1 0 0/125
W 

0/682 0 1 0/ 274

0/ 249 0/1 0/143 1



 
 
 
 
 
 

 

 

At this stage, the weights of internal dependence of the main factors were obtained through 

normalization of the dependence matrix multiplication of the main factors (W2), with the relative 

importance of the main factors (W1). 
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2 1Factors

1 0/9 0/ 857 0/601 0/458 0/468

0/069 1 0 0/125 0/154 0/149
W W  × W  ×  = 

0/682 0 1 0/ 274 0/271 0/252

0/ 249 0/1 0/143 1 0/119 0/131

  

     
     
     
     
          

 

 

In the next step, weight or overall preference of SWOT sub-factors were calculated through multiplied 

the main factors weight (W Factors) to the relative weights of the sub-factors (W Sub-Factors). 

Afterward, the degree of importance of the strategies was calculated according to each SWOT sub-

factors. Then, with comparing 24 SWOT sub-factors with strategies, the W4 matrix was obtained. 

Finally, the overall priority of strategies, which is the interrelationship between SWOT factors, was 

calculated; the matrix of pairwise comparisons of strategies (W4) multiplied by the overall preference 

SWOT sub-factors (W Sub-Factors) and as a result, the overall priority of strategies was obtained as 

below. 

 

4   Strategies Sub-factors (global) 

SO

WO

ST

WT

W  = W W

0/384

0/273

0/231

0/112

 

  
  
  
  
  

   

 

 

Thus, SO strategies with a score of 0.384 were the best strategies for the optimal development of 

environmental protection in the coasts of Hormozgan province. 

 

Discussion 

According to the development and implementation of management programs in the field of protection 

and development of coastal environment, humans must to consider the environmental conditions to 

live better on the coast by conserving environmental resources in sensitive coastal areas, but in the 

long term these management plans require to a critical and strategic analysis. The aim present study 

was to provide the best strategies for the desirable development of environmental protection in the 

coastal areas of Hormozgan province using the integrated model ANP-SWOT. The results revealed 

that SO strategies was the best strategies for desirable developing of this usage. Because these 

strategies have gained the most score among the four group strategies. These strategies are: 

 Implement an integrated coastal management plan to prevent adverse effects on sensitive 

coastal-marine areas of the province, owing to sectoral decisions and the implementation of 

environmentally unsuitable plans 

 Identification of coastal areas with ecological potential for environmental protection and 

development of these areas in order to maintain the conservation approach in the integrated 

coastal management of the province 

 Use of financial and technical support of international organizations to precise execution, also 

strengthen the laws related to environmental protection in sensitive coastal areas 

 Utilizing the topographic and ecological location of the province to develop the 

environmental quality of the coasts, and integration of environmentally friendly land uses 
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