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 چکیده

از  برداري غیر اصولی از منابع محیطیی آناجتماعی در سواحل و به همراه آن بهره -هاي اقتصاديمحیطی فعالیترويه و بدون ارزيابی زيستتوسعه بی
را بیا حظید دو  مديريت يكپارچه منیاط  سیاح ی طرح صحیح اجراي ، نظارت وریيگي دویساز بخشی هاي برداران و برنامهن بهرهمیارض تعا ويكسو 

و ارزيابی اجراي صحیح مديريت يكپارچه مناط  ساح ی در سیواحل  بنابراين پژوهش حاضر با هدف بررسیسازد. ام آور میلزرويكرد حظاظت و توسعه ا
به انجام رسید. بدين منظور در اين پژوهش ابتدا معیارهاي مهی  حظاظیت و توسیعه در  Delphi-ANPستان سیريک با استظاده از مدل ت ظیقی شهر

اي هاي مورد ارزيابی شناسايی و از طري  روش ت ظیقی دلظی و فرآيند تح ییل شیبكهيكپارچه مناط  ساح ی و همچنین گزينه مديريت راستاي برقراري
بندي گرديد. به منظور سهولت كار و دقت در محاسبه وزن نسبی معیارها هاي پیشنهادي نیز وزن دهی و رتبهشده، وزن دهی و گزينهارهاي شناسايیمعی

باالي  اهمیت بیانگر ANPپیاده سازي روش ت ظیقی دلظی و  حاصل از هاياستظاده شد. يافته Super Decisionsها از نرم افزار بندي گزينهو رتبه
نتايج نشیان داد كیه از بیین  باشد. همچنینمی شهرستان سیريک در راستاي برقراري مديريت يكپارچه در سواحل 483/0محیطی با امتیاز معیار زيست

 ی حظاظیت فرهنگی و كاربري زمین كه از معیارهاي اص -محیطی، اقتصادي، اجتماعیهاي مورد ارزيابی، شهر سیريک بر اساس معیارهاي زيستگزينه
داراي باالترين امتیاز و به عنوان گزينیه برتیر و شیهر كوهسیتک و شیهر  286/0باشند با امتیاز و توسعه در اجراي مديريت يكپارچه مناط  ساح ی می

در منیاط  حسیاس  محیطیهاي بعدي قرار گرفتند. بنابراين تدوين و اجراي نظام مديريت زيستدر رده 079/0و  135/0گروگ به ترتیب با امتیازهاي 
محیطی در توسیعه هاي مديريت يكپارچه اين مناط  با تأكید بر حظد فرآيندهاي حیاتی اكولوژيیک و منیابع حسیاس زيسیتساح ی جهت پايش برنامه

 باشد.مط وب سواحل ضروري می
 

 یکلیدکلمات 
 شهرستان سیريک " ،"مناط  ساح ی  مديريت يكپارچه "، "رويكرد حظاظت  "، "محیط زيست  "، "گیري چند معیاره تصمی  "
 
 

 مقدمه"

هیاي طبیعیی، مناط  ساح ی به سبب موقعییت جررافییايی و ويژگی
هاي وابسته و تأثیرپذيري توأمان از خشكی تنوع زيستی و اكوسیست 

شیوند. و نسیبت و دريا مناطقی بسیار حساس و شكننده محسوب می
پیذير و شیكننده هیاي انسیانی آسییببه ترییرات محیطیی و فعالیت

شناختی سواحل (. با اين وجود عم كردهاي بوم1395هستند )زارعی، 
بیرداري انسیانی در ايین سبب استقرار طیف متنوعی از توسعه و بهره

تیوجهی بیه پايیداري سیاختار و فرآينیدهاي مناط  شده است. و بی
طبیعی مناط  ساح ی تضمینی بر پايداري انسانی نخواهد بود. تالش 

شیناختی سیواحل و توسیعه رقراري توازن مییان عم كیرد بومبراي ب
هاي انسانی موضوعی است كه در چارچوب مديريت يكپارچه فعالیت

(.میديريت 1388مناط  ساح ی مورد توجه قرار گرفته است )توفی ، 
اي بر پايه الزامات م ی و منطقیه (ICZM) يكپارچه مناط  ساح ی

ت كه تیالش دارد بیا توجیه بیه فرآيندي تكام ی، پويا و يكپارچه اس
اي، منیافع هاي اكولوژيک سواحل و نیازهاي ب ندمدت توسعهظرفیت

هاي مخت ف در سیواحل را سیازگار نمیوده و از طريی  متضاد بخش
برداران، شرايط حظید منیابع موجیود در مابین بهرهكاهش تعارضات 

كاران، نمايد )درگاهی و همسواحل را در راستاي توسعه پايدار فراه  
(. بر اين اساس، حظاظت و توسعه منیاط  سیاح ی بیا برنامیه 1391

مديريت يكپارچه سواحل، سه رويكرد اساسی حظاظت محور، توسیعه 

شود ها را شامل میها و اعمال سیاستمحور و يكپارچه گرا در برنامه
برداري از سواحل توجه به آن الیزام كه در تولید برنامه يكپارچه بهره

اشد. كه در رويكرد يكپارچه گرا تأكید بر ايین اسیت كیه بیا بآور می
برقراري يک استراتژي واحد، منسج  و فرا بخشی در مناط  ساح ی 

هیاي كیاربران كشور، ضمن كاهش تضاد موجود )يا آتی( بین فعالیت
برداري از اين منیابع، مخت ف، حداكثر برداشت پايدار و توازن در بهره

هاي دولتی، غیردولتیی و اجتماعیات زمانبا هماهنگی و همكاري سا
اي و مح یی همیاهنگی شیود )توفیی ، مح ی در سطوح م ی، منطقه

سییازي اي يكپارچهریییبمییديريت يكپارچییه منییاط  سییاح ی  (.1388
كند و ش میتالتأثیرگذارند حل اسوروي مخت ظی كه بر هاي سیاست

، اهیگر آم ی به منظوح ا سطوییییی تییییمح ح سطورا از ينظع اد ذفرا
زه ویییحدهیید. در میبه ه  پیوند ها سیاسییتين اي اجرو اپشتیبانی 

كنییید، میتهديد را حل اكه سواي تیییرين مسیییئ ه، مه ديريتییییم
ها و دسیتگاهشی ییبخو   ییها از دییجي ایهدعم كردهی و سازمان

 هییدف (.Cooper, 2011)ست احل اسوذينظعییان مخت ییف در 

 مییان ايجیاد تیوازن دت،م ب ند ساح ی در مناط  يكپارچه مديريت

حظاظت،  سواحل، از و استظاده انسان اقتصادي توسعه از حاصل منافع
 سواحل در خسارات رسانیدن حداقل به سواحل، و بازسازي نگهداري

 سیواحل از همگانی گیريبر دسترسی و بهره مرتبط منافع كسب و

دريايی به واسطه عم كردهاي تولییدي  -زيست ساح ی محیطاست. 
باشند ولی متأسظانه به يجاد شرايط پايداري حیات، بسیار مؤثر میدر ا
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ها در سیواحل بیه شیدت در اي توسط انسانهاي توسعهع ت فعالیت
(. Angus & Hansom, 2020حال تخريب و نابودي هستند )

ترين تهديید و هاي حساس ساح ی به عنوان اساسیتخريب زيستگاه
 -هاي سیاح یی اكوسیسیت عامل تأثیرگذار در كیاهش تنیوع زيسیت

شناسايی تنوع زيستی (. Hu & Wang, 2020باشد )دريايی می
توانید در میديريت، هاي حساس سیاح ی میها و زيستگاهاكوسیست 

كند )غالمرضا فهیمیی، برداري صحیح سواحل كمک حظاظت و بهره
محیطی (. در واقع شناسايی اين مناط  با هدف مديريت زيست1388

هاي متنوع مناط  ساح ی اي با كاربريهاي توسعهفعالیت رخدادها و
و رهنمون كردن توسعه اقتصادي و اجتماعی در منطقیه سیاح ی بیا 

محیطی سواحل و همچنین گزينش مناط  توجه به حساسیت زيست
تحت مديريت حظاظت ساح ی و تدوين مدلی براي ارزيابی میديريت 

شیود كیار گرفتیه می هاي مخت ف بیهيكپارچه سواحل براي كاربري
عنییوان يكییی از  رويكییرد حظاظییت بییه (.1399)زارعییی و ذاكییري، 

رويكردهاي مه  همراه با رويكرد توسعه در مديريت يكپارچه مناط  
بايست بر اساس شود. پس می( محسوب میICZMساح ی كشور )
اجتمیاعی و كیاربري  -محیطی، اقتصادي، فرهنگیمعیارهاي زيست

داد كه بتیوان بیا كمیک آن حظاظیت از منیاط   زمین مدلی را ارائه
اي سییواحل را مییورد هییاي توسییعهمحیطی و فعالیتحسییاس زيسییت

منظور به (. در همین راستا1396ارزيابی قرار داد )زارعی و همكاران، 
گیري در حوزه مديريت استظاده افزايش دقت در امر ارزيابی و تصمی 

اي يافته است چرا گستردهگیري چند معیاره رواج هاي تصمی از مدل
توان ها، با توجه به معیارهاي كمی و كیظی متعدد، میكه از طري  آن

(. Mousavi et al, 2015به انتخاب بهترين گزينه دست يافت )
هیاي بسییاري در حیوزه گیري از ابزارها و تكنیکدر اين نوع تصمی 

ين مؤلظه تركه اص یمديريت راهبردي استظاده شده است و از آنجايی
گیري بیا در نظیر گیرفتن همزمیان مالحظیات در اين حوزه، تصمی 

معیاره گیري چنییدهییاي تصییمی باشیید لییذا تكنیکچندگانییه می
(MCDM)  به ويژه تكنیکANP  بیشترين میزان اسیتظاده را بیه

 (. 1393خود اختصاص داده است )احمدي زاده و كري  زاده مط  ، 
مناط  حسیاس حظاظیت شیده سواحل شهرستان سیريک عالوه بر 

پییروري، صیینعت و اي كشییاورزي، آبزيهییاي توسییعهداراي كاربري
 بیه خصیوص كیانون جمعیتیی و و گردشیگري هاي بندري،فعالیت

(. با توجه به حج  عظی  Zarei et al, 2016است ) سكونتگاهی
هاي موجود در شهرسیتان سییريک و همچنیین ها و پتانسیلظرفیت

ده و مخرب مناط  سیاح ی ايین شهرسیتان، وجود عوامل تهديد كنن
هاي رويكرد توسیعه تاكنون پژوهشی جامع و كامل كه بتواند كاربري

را با رويكرد حظاظت در سواحل اين شهرستان هماهنگ نمايد انجیام 
نگرفته است. بنابراين هدف اص ی اين پژوهش تیدوين میدلی بیراي 

رسییتان ارزيیابی میديريت يكپارچیه منییاط  سیاح ی در سیواحل شه
معیییاره گیري چنیید هییاي تصییمی سیییريک بییا اسییتظاده از تكنیک

(MCDMمی ) باشد. در فرآيند انجام اين پژوهش ضمن شناسیايی
معیارهییاي مهیی  حظاظییت و توسییعه در راسییتاي برقییراري مییديريت 
يكپارچه مناط  ساح ی و شناسايی گزينه هاي مورد ارزيیابی، اقیدام 

ها بندي گزينیهوزن دهی و رتبه به وزن دهی اين معیارها و همچنین
و ارائه راهكارهیاي كیاربردي در جهیت میديريت يكپارچیه منیاط  
ساح ی در شهرستان سییريک گرديید. در ايین پیژوهش شناسیايی، 

ها بیا حظید بندي گزينیهارزيابی و وزن دهی معیارها و همچنین رتبه

محیطی، بیا فرآيندهاي حییاتی اكولوژيیک و منیابع حسیاس زيسیت
معیاره به ويژه مدل ت ظیقی گیري چند هاي تصمی ه از تكنیکاستظاد

Delphi-ANP .به انجام رسیده است 
 

 روش انجام تحقیق -1

 محدوده مورد مطالعه 
 3351شهرستان سیريک به مركزيیت شیهر سییريک، بیا مسیاحت 

كی ومتر مربع، در شرق استان هرمزگان واقیع شیده اسیت و از نظیر 
اسیتان هرمزگیان محسیوب میی وسعت سرزمین دهمین شهرستان 

، 1395شود. بر اساس آخرين سرشماري نظیوس و مسیكن در سیال 
نظر بیرآورد شیده و داراي سیه شیهر  45723جمعیت اين شهرستان 

(. 1395باشد )سیازمان آمیار ايیران، سیريک، كوهستک و گروگ می
 58درجه و  26دقیقه تا  5درجه و  26شهرستان سیريک در موقعیت 

دقیقه  31درجه و  57دقیقه تا  56درجه و  56لی و دقیقه عرض شما
طول شرقی واقیع شیده و از شیمال، شیرق و جنیوب بیه ترتییب در 
همسیايگی شهرسیتان هیاي مینیاب، بشیاگرد و جاسیک قیرار دارد. 
محدوده غربی شهرستان سیريک كامالً در تصرف نوار ساح ی اسیت 

رمین و پس از شهرستان هاي جاسک، بندرلنگیه و بنیدرعباس، چهیا
كی ومتر در اختییار دارد.  156ساحل سرزمین اص ی استان را به طول 

كی یومتر مربیع میی باشید  2213حري  دريايی شهرسیتان سییريک 
موقعیییت جررافیییايی محییدوده  -1(. شییكل شییماره 1395)زارعییی، 

 دهد.مطالعاتی را نمايش می

  

 
 نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان سیریک -1شکل شماره 

 

  ژوهشپروش 

-99هاي منظور گردآوري اطالعیات ايین پیژوهش كیه در سیال به
در سواحل شهرستان سیريک به انجام رسیده و از حیث هدف  1398

اي و رويكیرد باشد از روش ت ظیقیی مطالعیات كتابخانیهكاربردي می
پیمايشی از طري  مصاحبه و پرسشینامه اسیتظاده گرديیده اسیت. در 

هاي ها و تعییین معیارهیا و گزينیهيافتیهو تح یل ادامه براي تجزيه 
مناسب و وزن دهی و رتبه بندي آنها از مدل ت ظیقی دلظیی و فرآينید 

 .استظاده شد (ANPاي )تح یل شبكه

 ANP روش تلفیقی دلفی و
ق به طرANP روش مدل ت ظیقی دلظی و به انجام تحقی  يند آفر 

در اين نچه آلی ، وسته اشدد پیشنهاان هشگرومخت ظی توسط پژ
هاي مخت ف در از ديدگاهتركیبی گیرد ار میقرر كاس ساپژوهش ا
تدوين مدلی براي ارزيابی مديريت يكپارچه مناط  ساح ی زمینه 
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هاي (. بنابراين برخالف روش1392)ع ی پور و احمدآبادي،  باشدمی
نه به تعداد شركت كنندگان در  دلظیتحقی  پیمايشی، اعتبار روش 

تحقی  ب كه به اعتبار ع می متخصصان شركت كننده در تحقی  
هاي قابل توجهی كه ع یرغ  تظاوت (.1389بستگی دارد )مهدي زاده، 

در كاربرد تكنیک دلظی وجود دارد، معموالً روش دلظی با يک 
ط يک تی  كوچک طراحی شده و به گروه پرسشنامه كه توس

ها گردد. پرسشنامهشود آغاز میتري از متخصصان فرستاده میبزرگ
شوند كه اين امكان به وجود آيد تا مخاطبین به طريقی تنظی  می

هاي فردي ضمن استنباط كردن و فهمیدن مساله مطرح شده، واكنش
برگشت داده شد،  هاي تكمیل شدهخود را بروز دهند. وقتی پرسشنامه

هاي خود بیان ها و دالي ی كه متخصصان براي پاسخطیف پاسخ
شوند. در اين اند مورد بررسی قرار گرفته و خالصه نويسی میكرده

مرح ه مواردي كه مرتبط با اهداف زمینه تحقی  نباشد حذف و از اين 
شود. طري  از مسائل منظی رايج در تعامالت داخل گروهی اجتناب می

س از آن، گزارش خالصه نويسی شده براي متخصصان فرستاده پ
هايشان را بر اساس نتايج شود. متخصصان اجازه دارند كه پاسخمی

ترییر دهند و اين نتايج دور دوم مجدداً مورد ارزيابی محققان قرار 
هاي بدين طري  در طول زمان و با پیشرفت كار، ديدگاه .گیردمی

شده تطاب  خواهد يافت. اين فرايند ادامه مخاطبین با موضوع مطرح 
يابد تا اينكه اجماعی در مورد نظرات حاصل شود يا مشخص شود می

ترين نكته در روش دلظی، اند. مه كه متخصصان به تواف  نرسیده
هاي متعارف است. طب  نظر غ به بر نكات منظی موجود در كمیته

هاي مبتنی بر پاسخ فاولز، عدم افشاي هويت، بازخورد كنترل شده و
هاي روش دلظی هستند )مهدي ترين مشخصهمولظه هاي آماري، مه 

حالت تعمی  يافته ( نیز ANPاي )شبكهيند تح یل آفر (.1389زاده، 
AHP ل مدست. ا ANPه پیچیدگیري مسائل تصمی حل اي بر

ن را مكااين اي اشبكه يند تح یلآفرگیرد. ار میقرده ستظارد امو

در  هات و وابستگیتباطااع ارنوم ابا تمامند رت نظامكه به صودهد می
(. يک 1389زاده، د )آذر و رجبشته باشرد دابرخوگیري تصمی سیست  
اي براي روش فرآيند تح یل شبكهكه توسط گیري تصمی مسأله 

سطه وابه شود، میتح یل ارزيابی مديريت يكپارچه مناط  ساح ی 
گیرد. ار میسی قرربر ردكنترلی مور شبكه يا ساختا يکگیري از بهره

 تتباطاو ارعناصر ها، از خوشهست كه اي اگیري، شبكهتصمی شبكه 
يک شبكه در عناصر مرتبط اي از ، مجموعهست. خوشهه اتشكیل شد

شود. مینظر گرفته در عناصر ها و ، خوشهكنترلیر هر معیااي ست. برا
هستند كه تصمی  اي شیوهنی بهترين وبیرو نی هاي درووابستگی
ها ن خوشهمیاي را تأثیرپذيراري و مظاهی  تأثیرگذتوانند ن میگیرندگا

هند. ن دنشابه دست آورده و معین يک عنصر ظ عناصر با لحان میاو 
بط ت رواتركیبا متمامند بین رت نظامجی به صوت زوسپس مقايسا
يند آفر(.1396زارعی و همكاران، شوند )م مینجاها اخوشهعناصر يا 
طیف ، از تبیاس س ه مريند تح یل آهمانند فراي شبكهتح یل 
 ه راتصمی  گیرند، مقايسهس ين مقیاكند. اده میستظاا 1-9اي مقايسه

تعیین و متحد ساخته دي شهوطور را بهتجربه و نش داتا سازد در میقا
ظ وجود يک يگر با لحادبر بر عنصر اعنصر تا چند بركند كه يک 
گیرنده (. تصمی 1391)درگاهی و همكاران، ست اغالب عنصر ديگر، 

عناصر به از قالب هر جظت د را در كه ترجیح خون را دارد مكااين ا
تر و تر، خی ی مه تر، مه ، نسبتاً مه براهمیت بر، اكالمیرتصو

به ترتیب به بعد م گادر توصیظی ت ترجیحا يناكند. ن مه  بیاكامالً 
ان نیز به عنو 2،4،6،8ادير مق شوند.میترجمه  1،3،5،7،9دي ير عددمقا
 روند.ر میلی به كاامتووت قضادو مقايسه بین در ير میانه دمقا

آيد ر میبه كاها قضاوتيگر ف دطررد مواد در عداين س امعكو
 در  دهستظارد امقايسه مو سمقیا -1ره شماول جد (.1385 )اصررپور،

ANP دهد.ن مینشارا 

  
 

 ها نسبت به همشاخص یگذارارزش -1جدول 

 توضیح jنسبت به  iوضعیت مقايسه ارزش ترجیحی
 اهمیت برابر دارند و يا ارجحیتی نسبت به ه  ندارند. jنسبت به  iگزينه يا شاخص  اهمیت برابر 1

 تر است.كمی مه  jنسبت به  iگزينه يا شاخص  رتنسبتاً مه  3

 تر است. مه  jنسبت به  iگزينه يا شاخص  تر مه  5

 است. jداراي ارجحیت خی ی بیشتري از  iگزينه يا شاخص  ترخی ی مه  7

 نیست. jمهمتر و قابل مقايسه با  jاز  i گزينه يا شاخص مط قاً كامالً مه  9

 --- 8 و 6 و 4 و 2
، بیانگر اهمیتی زيادتر 8 دهد مثالًترجیحی را نشان می يهامیانی بین ارزش ياهارزش

 است.  iبراي 9تر از و پايین 7از 
 

مد. آهند اخوه به دست شدل نتايج نرما، جیت زومقايسام نجااز اپس 
جهت تعیین ، كنترلیي سیست هاه از شد لنتايج نرما، نهايتدر 

بر  هاست.آن رتبه بندي گزينهتیجه نشده كه جی تركیب وبهترين خر
 باشد:میير ز حبه شرمدل ين س اسااين ا

 گام اول: انتخاب گروه دلفی و ساخت مدل
اساس و پايه روش يا تكنیک دلظی بر اين است كه نظر متخصصان 

لظی ترين نظر است. دهر حوزه ع می در مورد پیش بینی آينده صائب
كه شركت كنندگان در تحقی  ست اي اح هدو مرنديشی انوعی ه  
شوند. حداقل تعداد شركت كنندگان نظر را شامل می 20تا  5دلظی از 

)ع ی پور و  بستگی به چگونگی طراحی روش تحقی  دارد 

ف يع پرسشنامه با هدزشامل تواول . مرح ه (1392احمدآبادي، 
زه حو يکن شناساركااز سیعی وطیف  ازلیه ات اويافت نقطه نظردر
نظر ر ظهااجهت آوري و جمع ها دوم، پاسخمرح ه شود. در ص میخا

 شود.ع داده میجاارهمه پرسی ن در همه شركت كنندگااي بر دمجد
اردي مواز يک تصوير ك ی آوردن ست دبه اي مناسبی برروش لظی د
د مجدل ساارست. ا ل رخ دادنحاص در خازه يک حودر ست كه ا

ع جمااكه نوعی شود میباعث ن، شركت كنندگااي برها پرسشنامه
ر هر معیااي بر دد.حاصل گرزه حوآن  هيندآپیش بینی رد مودر نظر 

هايی كه رمعیام ينجا تماشود. در امیمعین اي شبكهيک ، كنترلی
چندين از هر شبكه شوند. مینظر گرفته سازد در میمتأثر  راتصمی  

يابد. ص میختصاها اگزينهبه  يک خوشهشود. میخوشه تشكیل 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C
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 Sipahiشوند )آورده میيک خوشه در به ه  نیز ط مربوي هارمعیا

& Timer, 2010.) 
 

ت مقایسام نجاو امتقابل های وابستگیتنظیم م دوم: گا 

 ANPبا یا عناصر ها ن خوشهجی میازو
يک و ر صظر يدبا مقاها از خوشهكنترلی يک ماتريس ر هر معیااي بر

يا يک آكه دارد ين ابستگی به ورودي ار ين مقدشود. امیتشكیل 
يا سازد میمتأثر را ين ماتريس ي اخوشه باال، سمت چپدر خوشه 
صظر(. رت عدد ين صواغیر و در يک عدد تأثیر د جورت وصو)در خیر 

ر معیايک گر شود. اار میها تكررمعیااي مشابه برر يند به طوآين فرا
م عدرت صودر و يک عدد شته باشد دايگر تأثیر ر دمعیاوي يک ر
 & Kabakشود )درج میصظر ، عدد يگرر دمعیاروي تأثیر د جوو

Ruan, 2010 و  "مشخصهي هاداربر" ديجاا(. سپس جهت
 شوند؛م مینجااير زجی ت زومقايسا "بر ماتريسا"دهی شكل

تحت را كه يک خوشه معین هايی اي خوشه: برايت خوشهمقايسا -
هاي گیرد. وزنرت میصور توجه به يک معیا بادهند ار میتأثیر قر
ك ب وهاي ستون درهی عناصر وزن ديند جهت آين فراز احاصل 

 هند شد.اخوده ستظاابر ماتريس د در ابه خوط مربو
درون عناصر رد مودر جی ت زومل(: مقايسااعناصر )عوت مقايسا -

ن روي عناصر يک خوشه بر حسب تأثیرشا گیرد.رت میصوها خوشه
آن كه به ي عنصرو با خوشه ن يگر يا همادخوشه در يک عنصر 
 شوند.میمقايسه ، مرتبط هستند

س با توجه به تمامی عناصر با ه  قیاها ها: گزينهت گزينهمقايسا -
 (.Mónica, et al., 2012)شوند می

 ANP با بر ماتریس اتشکیل م سوم: گا
ين ماتريس است. ا "زونغیر مو"برماتريس ، ايند باالاماحصل فر 

زون، ماتريس غیر مودهیید. در ن مینشا راا یییهرجی معیات زومقايسا
بر ماتريس ا هیايب وكند. یفی( نباشدحتمالی )تصاتوانند اها میستون
شیییییییییوند و ب میضرد به خوط شه مربولويت خوزون در اوغیر مو

مییوزون( ين ماتريس )ماتريس دهنیید. امیشكل  مییوزون رااتريس ییم
به برماتريس است. اک یبر يابرهاي آن ستونست كه جمع اماتريسی 
تی وتا جايی كه تظاشیود ده میباال برهیاي توانبه قدر ه، آنمددست آ

 K+1به توان تريس ایر میباا یبK ان ویبر ماتريس به تابین عناصر 
نباشد. جهیییت تحصیل اولويتهیییاي نهايی، تمام عناصر در ماتريس 

ها )رتبیه بهترين اولويتنهايت و در  نهايی هر ب وك نرمالیزه میشود.
 (.Chung, et al., 2005) شوند ب مینتخاها( ا

 معرفی مدل تحقیق:
  ساح ی مدل پیشنهادي براي ارزيابی اجراي مديريت يكپارچه مناط 

 ANPدر شهرسیتان سییريک بییا اسیتظاده از روش ت ظیقیی دلظییی و 
 تشكیل شده است. اين مدل داراي سه مرح ه است: 

تشییكیل تییی  تصییمی  گیییري و دلظییی و شناسییايی گزينییه هییا و  -1
 گیرد.معیارهايی كه در مدل پیشنهادي مورد استظاده قرار می

و تعیییین وزن  ايشبكه يند تح یلآفرمقايسییات زوجییی اجییزاي  -2
  ANPمعیارها با استظاده از 

ارزيابی گزينه هاي پیشنهادي بر اساس معیارهاي ارزيابی و رتبیه  -3
 بندي گزينه ها و سپس انتخاب گزينه برتر

هاي پیشینهادي و معیارهیاي میورد اسیتظاده در در مرح ه اول گزينیه
ار ارزيابی اجراي مديريت يكپارچه مناط  سیاح ی، شناسیايی و سیاخت

بیدين صیورت  ANPشود. ساختار مدل فرآيند شبكه اي تشكیل می
است كه هدف در سیطح اول، معیارهیاي ارزيیابی میديريت يكپارچیه 

هاي پیشینهادي در سیطح سیوم مناط  ساح ی در سطح دوم و گزينه
گیرند و در پايان اين مرح ه ساختار فرآينید شیبكه اي ساختار قرار می

شود. پس از تصويب سیاختار فرآينید د میگیري تايیتوسط تی  تصمی 
شبكه اي در مرح یه دوم وزن هركیدام از معیارهیاي ارزيیابی اجیراي 

شود. محاسبه می ANPمديريت يكپارچه مناط  ساح ی با استظاده از 
در اين مرح ه بیراي تعییین وزن معیارهیا میاتريس مقايسیات زوجیی 

عیارها را در ماتريس گیرنده مشود. هر كدام از افراد تصمی تشكیل می
مقايسات زوجی مورد ارزيابی قرار داده و با استظاده از مقادير ارائه شده 

دهد. سیپس از به هر كدام از معیارها امتیازي می -1در جدول شماره 
كننیده مییانگین گرفتیه و امتیازات داده شده توسیط هیر فیرد ارزيابی

ن ايین مرح یه، شیود و در پايیابصورت نرمیال )میوزون( در آورده می
گیرنده هاي نهايی داده شده بیه معیارهیا بیه تايیید تیی  تصیمی وزن
  رسد. می

هاي وزن هر كدام از گزينیه ANPدر مرح ه سوم با استظاده از روش 
پیشنهادي بر اساس هر كدام از معیارها به طور جداگانه و با استظاده از 

د و پس از جمیع شومحاسبه می -1مقادير ارائه شده در جدول شماره 
شیود. ها اولويت بندي میامتیازات به دست آمده براي هر معیار گزينه

هاي پیشنهادي كه داراي امتییاز بیشیتري باشید بیه هر كدام ازگزينه
ها نیز بر اساس امتیازات شود. بقیه گزينهعنوان گزينه برتر انتخاب می
وهش، میدل ب پیژچورچا با توجه به شوند.بدست آمده رتبه بندي می

قالب پیشنهادي ارزيابی اجراي مديريت يكپارچیه منیاط  سیاح ی در 
و  ينوتد -2رت شكل شیماره به صو Delphi-ANPل ت ظیقی مد

 گرديد.اجرا 
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 نمودار شماتیک مدل پیشنهادی برای ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی -2 شماره شکل

 
 ق: یافته های تحقی

 م اول: انتخاب گروه دلفی و ساخت مدلگا
معیارهايی كه در ارزيابی برقراري مديريت يكپارچه مناط  ساح ی در 

تی  متخصص تعیین  شهرستان سیريک در نظر گرفته شده به وسی ه
ي تی  ي گذشته و سابقهگیري از تجربهگرديده است. با بهره

محیطی، اقتصادي، معیار مه  زيست 4معیارها،  متخصص در تعیین
فرهنگی و كاربري زمین كه در راستاي توسعه پايدار  -اجتماعی

شود، شناسايی و تعیین گرديد. پس از تعیین معیارها، استظاده می
 گیريهاي مورد ارزيابی نیز بررسی و انتخاب شدند و تی  تصمی گزينه

هر اند از: شسه گزينه مناسب را پیشنهاد كرد. اين سه گزينه عبارت
پژوهش ساختار ين سیريک، شهر كوهستک و شهر گروگ. در ا

ن كه همااول، سطح باشد. میك ی شامل سه سطح طور به اي شبكه
ي محیط زيستی، اقتصادي، هارمعیا دومسطح ف بوده، سطح هد
ها م را گزينهنهايت سطح سوفرهنگی و كاربري زمین در  -اجتماعی

ر سیريک، كوهستک و گروگ دهند كه به ترتیب سه شهتشكیل می
 باشند.می

ت مقایسام نجاو امتقابل های وابستگیتنظیم م دوم: گا

 یا عناصرها ن خوشهجی میازو

گرفت. شكل مرح ه از پژوهش ين ل در اساسی مددي و اهبررابخش 
نجا كه تنها پرداخته شد. از آجی ت زومقايسا منجااين مرح ه به در ا

پس مقايسه وجود دارد، تحقی   ردموف دسی هربراي يک خوشه بر
درون  عناصرت لی مقايساوجود ندارد. وين مرح ه ها در اخوشه
در تحقی  رد موسؤال بايست محاسبه كرد. ها را میها و گزينهخوشه
در "میباشد: ها بدين صورت درون خوشهجی عناصر ت زومقايسا

شهرستان  ي ارزيابی مديريت يكپارچه مناط  ساح ی درستارا
ازه نداتا چه محیطی نسبت به معیار اقتصادي سیريک، معیار زيست

ر معیار چهااي جی برزوماتريس مقايسه  ينجا يکدر ا "دارد؟جحیت ار
ر چها، هارخوشه معیا درنجا كه در پژوهش وجود دارد. از آئه رد ارامو
 -(، اجتماعی2C(، اقتصادي )1Cي محیط زيستی )ك یدر معیا

ه معرفی شد( توسط گروه دلظی 4C( و كاربري زمین )3C)فرهنگی 
(. 2ره شماول )جدد هی  بواخو جیزوست. پس ما شاهد شش مقايسه ا

 ساعتیبا استظاده از روش ال ماتريس حاصل كه ه نرمااليز شدن ستو
ضرب از حاصلكه ر رفت، ضريب خوشه به كاان به عنوه، نرمااليز شد

ست دبه زون ماتريس موزون، س ناموماتريدر حاصل نرمااليز ن ستو
 آمد.

 

 ماتریس مقایسات زوجی معیارهای کلیدی -2جدول 
 Land use Sociocultural Economic Environmental Strategic goal نرمااليز

483/0 3 7 5 1 Environmental 

172/0 3/1 3 1  Economic 

094/0 5/1 1   Sociocultural 

251/0 1    Land use 

CR = 0/04 

 

داراي ين عناصر انجا كه ها، از آدرون خوشهمقايسه عناصر در  -
غیر مستقی  رت به صوتوانند باشند میمینی هاي درووابستگینوعی 
درون جی عناصر ت زومقايسا ا درلذگذار باشند، مسأله تأثیرف بر هد

ط تباار عين نواشانگر جی كه نت زومقايساي بايستی يک سرها خوشه
ين مرح ه (. در اMónica et al., 2012د )نموظ نیز لحارا باشد 

معیار "باشد: بدين صورت میجی ت زومقايسادر تحقی  رد موسواالت 
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فرهنگی نسبت به معیار كاربري زمین تا چه اندازه بر منابع  -اجتماعی
ساح ی  محیطی در راستاي رسیدن به مديريت يكپارچه مناط زيست
وجود داشته و ين خوشه ر در امعیار نجا كه چهااز آ "؟ستاشته داتأثیر 
پس شد. ر میگر منظولكنتران عنو بهد خونیز ها رمعیاام از هر كد
 12كل در ين ابنابرشود. تشكیل می 3×3جی زو ماتريس مقايسهر چها

ده آور -3وجود دارد كه نتايج آن در جدول شماره جی زومقايسه سؤال 
قالب ها نیز در اين ماتريسنرمااليز  هاياد ستونعدشده است. ا

( قابل 5زون )جدول شماره برماتريس نامواپنج  تا هشت  هاي ستون
 است. مشاهده

 
 

 ماتریس مقایسات زوجی معیارهای کلیدی بر اساس وابستگی درونی بین معیارها -3جدول 
 ي ك یدي با توجه به معیار محیط زيستیمقايسات زوجی معیارها -1ماتريس 

 Land use Sociocultural Economic ENVIRONMENTAL نرمااليز

324/0 3/1 2 1 Economic 

172/0 5/1 1  Sociocultural 

504/0 1   Land use 
CR = 0/03 

 مقایسات زوجی معیارهای کلیدی با توجه به معیار اقتصادی -2ماتریس 
 Land use Sociocultural Environmental ECONOMIC نرمااليز

576/0 7 3 1 Environmental 

312/0 3 1  Sociocultural 

112/0 1   Land use 

CR = 0/02 
 فرهنگی -مقایسات زوجی معیارهای کلیدی با توجه به معیار اجتماعی -3ماتریس 

 Land use Economic Environmental SOCIOCULTURAL نرمااليز

281/0 3 3/1 1 Environmental 

623/0 7 1  Economic 

096/0 1   Land use 

CR = 0/02 
 مقایسات زوجی معیارهای کلیدی با توجه به معیار کاربری زمین -4ماتریس 

 Sociocultural Economic Environmental LAND USE نرمااليز

717/0 9 5 1 Environmental 

195/0 3 1  Economic 

088/0 1   Sociocultural 

CR = 0/03 
 

رت صوها گزينهبین نیز در اين پژوهش جی نهايی ت زومقايسا -
بین جی ت زومقايسادر تحقی  رد موگرفت. در اين مرح ه سؤاالت 

محیطی در شهر سیريک معیار زيست "باشد: ها بدين صورت میگزينه
ر چها. براي "دارد؟جحیت ازه ارنداتا چه نسبت به شهر كوهستک 

ز نیها گزينهجی بین زوماتريس مقايسه ر چهامورد نظر ساسی ر امعیا

رد موهاي آورده شده است. گزينه -4تشكیل شد كه در جدول شماره 
اد عدشهر سیريک، شهر كوهستک و شهر گروگ بود. اتحقی  
 پنج  تا هشت هاي در ستوننیز ها ماتريسين انرمااليز هاي ستون

 ست.ه ا( قابل مشاهد5زون )جدول شماره برماتريس ناموا

 
 

 بر اساس معیارهای کلیدی هانهیگزماتریس مقایسات زوجی  -4جدول 

 با توجه به معیار محیط زيستی هانهيگزمقايسات زوجی  -1ماتريس 

 Geroug Kuhstak Sirik ENVIRONMENTAL نرمااليز

501/0 5 3 1 Sirik 

355/0 2 1  Kuhstak 

144/0 1   Geroug 
CR = 0/02 

 اقتصادیبا توجه به معیار  هانهیگزمقایسات زوجی  -2ماتریس 
 Geroug Kuhstak Sirik ECONOMIC نرمااليز

156/0 3 3/1 1 Sirik 

745/0 9 1  Kuhstak 

099/0 1   Geroug 
CR = 0/03 

 فرهنگی -ها با توجه به معیار اجتماعیمقایسات زوجی گزینه -3ماتریس 
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 Geroug Kuhstak Sirik SOCIOCULTURAL نرمااليز

315/0 5 2/1 1 Sirik 

572/0 7 1  Kuhstak 

113/0 1   Geroug 
CR = 0/01 

 ها با توجه به معیار کاربری زمینمقایسات زوجی گزینه -4ماتریس 
 Geroug Kuhstak Sirik LAND USE نرمااليز

717/0 9 5 1 Sirik 

195/0 3 1  Kuhstak 

088/0 1   Geroug 
CR = 0/02 

 
 
 
 

 بر ماتریسایل یا تشکها دادهتحلیل و تجزیه سوم: گام
ينكه به شكل از اجی پس ت زوخل ماتريس مقايساهاي دادادهتمامی 

برماتريس و به صورت ا -5ول شماره قالب جد ، درمدنددرآنرمااليز 
 اند.آورده شده Unweighted matrix م به نا)ناموزون( لیه او
 

 

 
 از حاصل نرمااليز نستو در زونمونا برماتريسا ينا بعد مرح ه در
 زونمو بر ماتريسا آنحاصل  كه ،شده است بضر (3) رهشما ولجد
 (.6)جدول شماره  باشدیمير ز

 ابر ماتریس موزون -6جدول 

STRATEGIC 4C 3C 2C 1C Geroug Kuhstak Sirik 
Weighted super 

matrix 

000/0 359/0 157/0 078/0 251/0 000/0 000/0 000/0 Sirik 

000/0 097/0 286/0 371/0 177/0 000/0 000/0 000/0 Kuhstak 

000/0 044/0 057/0 049/0 072/0 000/0 000/0 000/0 Geroug 

497/0 359/0 141/0 288/0 000/0 000/0 000/0 000/0 1C 

143/0 097/0 311/0 000/0 162/0 000/0 000/0 000/0 2C 

087/0 044/0 000/0 156/0 086/0 000/0 000/0 000/0 3C 

273/0 000/0 048/0 056/0 252/0 000/0 000/0 000/0 4C 

000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 STRATEGIC 

 
 Superار فزم اتحت نرزون، بر ماتريس مواخر م آگادر 

decisions ن میاوتی كه تظاان رسانده شده است جايی به تو تا
 K+1به توانبر ماتريس ابا  Kان تو ر ماتريس بهبالی اعناصر متو
همان  آمد.ست دبه ه )حد( شدود برماتريس محداين مرح ه نباشد. در ا

بر ماتريس حاص ه شود در اه میمشاهد -7در جدول شماره كه طور 
اي شهر برماتريس برا ينباشد. بر اساس امیبر اسطرها براد عداتمامی 

ه و شهر سیريک در راستاي مدآست دبه  286/0سیريک امتیاز 

 ابرماتریس ناموزون -5جدول 

STRATEGIC 4C 3C 2C 1C Geroug Kuhstak Sirik 
Unweighted 

super matrix 

000/0 717/0 315/0 156/0 501/0 000/0 000/0 000/0 Sirik 

000/0 195/0 572/0 745/0 355/0 000/0 000/0 000/0 Kuhstak 

000/0 088/0 113/0 099/0 144/0 000/0 000/0 000/0 Geroug 

483/0 717/0 281/0 576/0 000/0 000/0 000/0 000/0 1C 

172/0 195/0 623/0 000/0 324/0 000/0 000/0 000/0 2C 

094/0 088/0 000/0 312/0 172/0 000/0 000/0 000/0 3C 

251/0 000/0 096/0 112/0 504/0 000/0 000/0 000/0 4C 

000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 STRATEGIC 
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برقراري مديريت يكپارچه مناط  ساح ی بر اساس معیارهاي تعريف 
 ست.شده گزينه برتر نسبت به شهرهاي ديگر در شهرستان سیريک ا

 

 ابر ماتریس محدود شده )حد( -7جدول 

STRATEGIC 4C 3C 2C 1C Geroug Kuhstak Sirik 
Weighted super 

matrix 

286/0 286/0 286/0 286/0 286/0 000/0 000/0 000/0 Sirik 

135/0 135/0 135/0 135/0 135/0 000/0 000/0 000/0 Kuhstak 

079/0 078/0 078/0 078/0 078/0 000/0 000/0 000/0 Geroug 

173/0 173/0 173/0 173/0 173/0 000/0 000/0 000/0 1C 

082/0 082/0 082/0 082/0 082/0 000/0 000/0 000/0 2C 

041/0 041/0 041/0 041/0 041/0 000/0 000/0 000/0 3C 

204/0 204/0 204/0 204/0 204/0 000/0 000/0 000/0 4C 

000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 STRATEGIC 

  

اي بره، مدآست دبه زي اوزان سال نرماده از ستظاانهايی با م گادر 
 بررسی، ارزيابی و رتبه نتايج ي سه شهر يا گزينه مورد بررسی، دبنرتبه

  به دست آمده است. -8بندي آنها به صورت جدول شماره 

 

 هاماتریس رتبه بندی گزینه -8جدول 

Ranking Ideal Normal Total Alternatives 

1 0000/1 5723/0 286/0 Sirik 

2 4720/0 2710/0 135/0 Kuhstak 

3 2762/0 1567/0 079/0 Geroug 

 

 گیرینتیجه -4
هاي اي كاربريهاي توسعهريزي براي مديريت اصولی فعالیتبرنامه

زيست در مناط  حساس ساح ی مخت ف سواحل همراه با حظد محیط
برقراري يک استراتژي واحد، منسج  و فرا بخشی در مناط  با 

ستاي مديريت دو رويكرد حظاظت و توسعه در را ساح ی كشور و حظد
(، بدون وجود يک سیست  مديريت ICZMيكپارچه مناط  ساح ی )

پذير نیست. هاي جديد امكانمناسب و استظاده از ابزارها و فناوري
بايست نسبت به تدوين بنابراين مديريت منطقه پیش از هر اقدامی می

يكپارچه مناط   مديريت اجراي مط وبهاي مناسب ارزيابی مدل
هاي مناسبی را در اين ريزي اساسی نموده و مدلهبرنام ساح ی

 تح یل و تجزيه به دنبال حاضر پژوهشخصوص تدوين و اجرا نمايد. 

 سواحل در يكپارچه مناط  ساح ی مديريت و ارزيابی اجراي

معیارهاي ارزيابی نجا كه شناسايی باشد. از آمی شهرستان سیريک
 هايت و يافتهنظريا سیربه برز نیامديريت يكپارچه مناط  ساح ی 

تر تر و صحیحدقی مل اجهت شناسايی عوا لذتري دارد. جامعع می 
در خصوص شناسايی يی امجزهاي تح یل زم بودستا الراين در ا

معیارهاي ارزيابی با حظد دو رويكرد حظاظت و توسعه در مناط  
د. بدين سبب در اين پژوهش از مدل پذيررت صوحساس ساح ی 

گیري چند معیاره هاي تصمی كه از تكنیک ANPظی و ت ظیقی دل
تواند ابزار مناسبی باشد، استظاده گرديد. كه اين روش ت ظیقی میمی

هاي مورد نظر در راستاي اجراي براي ارزيابی و رتبه بندي گزينه
در اين مديريت يكپارچه مناط  ساح ی در سواحل اين شهرستان باشد.

جزيه و تح یل معیارهاي ارزيابی مديريت و تشناسايی پژوهش بعد از 

هاي شناسايی يكپارچه مناط  ساح ی از طري  روش دلظی، گزينه
فرهنگی،  -محیطی، اجتماعیشده بر اساس معیارهاي ك یدي زيست

مورد ارزيابی قرار  ANPكاربري زمین و اقتصادي با استظاده از روش 
پژوهش معیار  داده، وزن دهی شده و رتبه بندي گرديدند. در اين

فرهنگی با امتیاز  -و معیار اجتماعی 483/0محیطی با امتیاز زيست
به ترتیب بیشترين و كمترين وزن را به خود اختصاص دادند. و  094/0

در نهايت با در نظر گرفتن وزن مجموعه معیارها و نیز وزن دهی و 
برتر  به عنوان گزينه 286/0ها، شهر سیريک با امتیاز رتبه بندي گزينه
توان گظت با اين روش به راحتی در صورت چند انتخاب شد. می

نهايی را  توان با دقت گزينهاي بودن و تعداد معیارهاي باال میگزينه
انتخاب كرد. نكته مه  در اين روش، وزن دهی منطقی و درست بین 

ها است. كه سبب شده است ارزيابی مديريت يكپارچه معیارها و گزينه
ح ی در راستاي توسعه پايدار به صورت دقی  انجام پذيرد. مناط  سا

كند تا بتوانند بر اساس اين موضوع كمک زيادي به برنامه ريزان می
گیري بهتري داشته باشند. مدل ارائه شده هاي مكانی، تصمی داده

توان از آن با انجام آزمون يک مدل ت ظیقی مديريتی است كه می
ها براي ساير یارها و شاخصصحت سنجی و بومی سازي مع

هاي ارزيابی در مديريت يكپارچه مناط  ساح ی با حظد دو پژوهش
اي رويكرد حظاظت و توسعه و يا ساير مناط  با هر نوع فعالیت توسعه

براي حظد منابع هاي انجام گرفته، با توجه به تح یلاستظاده كرد.
سواحل هاي مخت ف محیطی و همچنین توسعه كاربريحساس زيست

در راستاي مديريت يكپارچه مناط  ساح ی و ارزيابی آن بر اساس 
محیطی پیشنهادهاي زير اصول و معیارهاي حظاظت از منابع زيست
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 گردد:ارائه می

  شناسايی مناط  حساس ساح ی در جهت حظاظت و توسیعه ايین
مناط  به عنوان يک رويكرد در راستاي برقراري نظیام میديريت 

 اح ی يكپارچه مناط  س

 محیطی تدوين نظام مديريت زيستEMS  در مناط  ساح ی جهت
هاي مديريت ت ظیقی و بهبیود وضیعیت ايین منیاط  و پايش برنامه

 هاي توسعه پايداررساندن آنها به شاخص

 هاي مخت ف براي ريزي بخشی توسط سازمانج وگیري از برنامه
 -یاي در اكوسیسیت  سیاح هیاي متنیوع توسیعهبارگذاري پروژه

 محیطیدريايی بدون در نظر گرفتن الزامات زيست

  زيست سواحل تقويت طرح جامع حظاظت و توسعه محیطايجاد و
دريیايی همیراه بیا  –منظور حظاظت از منابع حساس سیاح ی به 

زيسیت در راسیتاي میديريت هاي سازگار با محیطتوسعه كاربري
 يكپارچه مناط  ساح ی

 سی ربربه پژوهشییگران يت  حاضر رگولابا تكیه بر شییود د میپیشنها
ار در شناسايی و ارزيابی معیارهاي مؤثر تأثیرگذو خیل مسائل دساير 

نند اين طري  بتواز اتا ، ختهداپردر مديريت يكپارچه مناط  سیاح ی 
 سانند.ري ريادر مديريت سواحل بهتر  هر چهتصمی  گیران را 

 منابع
 .68-20، چاپ چهارم، تهران: انتشارات نگاه دانش، صظحات MADMمی  گیري كاربردي رويكرد ، تص1389آذر، ع و رجب زاده، ع.   -
(، ANPاي )هاي توسعه استان خراسان جنوبی با استظاده از فرآيند تح یل شبكه، ارزيابی قاب یت1393زاده مط  ، ز. س و كري  زاده،احمدي -

  .22 -11، صظحات 1زيست، شماره هاي محیطنامه پژوهشويژه

 تهران. دانشگاه انتشارات چهارم، تهران: معیاره، چاپ چند هاي گیري ، تصمی 1385م.  اصررپور، -

 .47 -8كشور، صص  ساح ی مناط  يكپارچه مديريت برآيند مطالعات گزارش خالصه كشور، ساح ی مناط  مديريت يكپارچه .1388ف.  توفی ، -

جهت تجزيه و تح یل مشكالت مديريت يكپارچه نواحی ساح ی  MCDMئه رويكردي فازي از ، ارا1391آقاجانی، ح و موسوي، ف.  درگاهی، ه. -
 شهر ساح ی استان مازندران(. دهمین همايش بین الم  ی سواحل، بنادر و سازه هاي دريايی، چابهار، ايران. 4)مورد مطالعه: 

 -سكونتگاه انسانی در مناط  ساح ی استان هرمزگان. مج ه ع می. تدوين برنامه راهبردي توسعه مط وب كاربري 1399زارعی، م و ذاكري، م.  -
 .57-74، صص 4پژوهشی زيست شناسی دريا، سال دوازده ، شماره 

پروري در مناط  ساح ی هاي توسعه مط وب كاربري آبزي. ارزيابی پتانسیل1396زارعی، م. فاطمی، م. مرتضوي، م. پور ابراهی ، ش و قدوسی، ج.  -
 .35-56، صص 1پژوهشی زيست شناسی دريا، سال نه ، شماره  -. مج ه ع می SWOT-ANPستظاده از روش ت ظیقی جزيره قش  با ا

)مطالعه  ANP , TOPSISهاي فارس با استظاده از روش. تدوين مدل مديريت ت ظیقی مناط  ساح ی جزاير ايرانی خ یج1395زارعی، م.  -
 د اسالمی. واحد ع وم و تحقیقات تهران.موردي: جزيره قش (. رساله دكتري. دانشگاه آزا

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

، روش دلظی تكنیكی مناسب براي ارزيابی وضعیت زيست محیطی، سومین همايش م ی سالمت، محیط زيست 1392ع ی پور، م و احمدآبادي، م.  -
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Abstract  

Irregular development of socio-economic activities in coastal area, notwithstanding environmental 

concerns. Besides, due to improper exploitation of environmental resources and conflict between 

beneficiaries and sector programs, proper monitoring and implementation of the integrated coastal 

zone management are required with regard to the conservation and development approaches. 

Therefore, the present study was conducted to evaluate the proper implementation of integrated 

coastal zone management in the Sirik coastal using the integrated Delphi-ANP model. Hence, initially 

the important criteria of protection and development were identified to establish the integrated coastal 

zone management. Then, the identified criteria were validated and prioritized through the integrated 

Delphi method and analytical network process (ANP). Also, Super Decisions software was used in 

order to facilitate the work and accuracy in calculating the relative weight of criteria and ranking. The 

results of the integrated Delphi method and ANP revealed the high value of environmental criteria 

(with a score of 0.483) in the direction of integrated management on the Sirik coastal. The Sirik city 

with a score of 0.286 was selected as superior among the evaluated areas in terms of environmental, 

socio-cultural, land usage, and economic criteria as the main criteria of protection and development in 

integrated coastal zone management. Also, the cities of Kuhstak and Geroug with scores of 0.135 and 

0.079 were in the next priority, respectively. Therefore, the development and implementation of 

environmental management in sensitive coastal areas are essential for the monitoring of integrated 

management programs with emphasizing on preserving vital ecological processes and 

environmentally sensitive resources to the optimal development of coastal. 

 

Introduction 

Integrated coastal zone management attempt to integrate the various policies affecting the coasts, as 

well as, gathering local and national stakeholders to raise awareness, support and implement these 

policies. The most important issue in the coasts management is the partial and sectoral organization 

and functions of stakeholders in the coasts. The long term goal of integrated coastal zone management 

is to balance the benefits of economic development and human use of coasts, protect, preservation and 

reconstruction of the coasts, minimize coastal damage, and earn benefits of accessing and public use 

of coasts. There has not been done a comprehensive research that can coordinate the uses of 

development approach with conservation approach in the coasts of Sirik city with considering to the 

great capacities and potentials of coasts, as well as, the threatening and destructive factors in the Sirik 

city coastal areas, yet. Therefore, the main purpose of this study is to develop a model for evaluating 

the integrated coastal zone management on the Sirik coast using multi-criteria decision making 

techniques (MCDM). In present research, important criteria of protection and development were 

identified to establish integrated coastal zone management, and also we weighted these criteria and 

prioritized options and provided practical solutions for integrated coastal zone management target 

coasts. 

 

Materials and methods  

In order to collect information for this applied type research, which was conducted at the Sirik coasts 

in 2019-2020, the combined method of library studies and survey approach have been used through 

interviews and questionnaires. Then, integrated Delphi and analytic network process (ANP) model 

were used to analyze the findings and determine the appropriate evaluated criteria and prioritize them. 

In this regards, the integrated Delphi and ANP model consist of the following steps: 

Step 1: Selection of the Delphi group and develop an evaluation model 

Step 2: adjusting the interdependencies and perform pairwise comparisons among clusters or elements 

with ANP 

https://jes.ut.ac.ir/?_action=article&au=172185&_au=Ali+Reza++Noorpoor&lang=en
mailto:mzarai@hormozgan.ac.ir
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Step 3: Developing a super matrix by ANP 

According to the research framework, the proposed model for evaluating the implementation of 

integrated coastal zone management in the form of an integrated model was developed and 

implemented as Figure 1. 

 

 
Figure 1: Schematic diagram of the proposed model for evaluating integrated coastal zone managemen 

 

Results 

Step 1: Selection of the Delphi group and develop a model 
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The criteria considered in the evaluation of integrated coastal zone management in Sirik city including 

4 important criteria: Environmental, economic, socio-cultural, and land usage. Also, after determining 

the criteria, the desired options were assessed and selected, then the decision-making team suggested 

three suitable options consist of Sirik, Kouhestak and Geroug to design the evaluation model. 

 

Step 2: Setting the interdependencies and perform pairwise comparisons among clusters or 

elements by ANP 

The strategic and fundamental part was formed at this stage of the research. In this stage, pairwise 

comparisons were performed. Since, there is only one cluster to assess the objective of the research, 

then there is no clusters comparison at this stage. But the comparisons of the elements within the 

clusters and options must be calculated (Table 1). 

 
Table 1 - Pairwise comparison matrix of key criteria 

Normalize 
Land 

use 
Sociocultural Economic Environmental Strategic goal 

0.483 3 7 5 1 Environmental 

0.172 1.3 3 1  Economic 

0.094 1.5 1   Sociocultural 

0.251 1    Land use 

CR = 0/04 

 

- The final pairwise comparisons were done among the studied options that the desired options of 

were Sirik, Kouhestak and Geroug. 

 

Step 3: Developing a hyper matrix with ANP 

All data within the pairwise comparison matrix were normalized, then calculated as the initial super 

matrix called unweighted matrix. 

In the next step, the unweighted super matrix is multiplied by the normalized column, which resulting 

to the unweighted super matrix. Then, the weighted matrix is powered to the extent that there is no 

difference between the successive elements of the super matrix with the power of K and the super 

matrix to the power of K+1 using the Super decisions software. At this stage a limited (limit) super 

matrix was obtained. In the achieved super matrix, all row numbers are equal. Based on this matrix, a 

score of 0.286 was obtained for Sirik and, in order to establish integrated coastal zone management 

based on defined criteria, the Sirik city was a superior option compared to other cities in the whole 

studied area. In the final step, using the normalization of weights, to prioritize the three cities or 

options under review, the results of their review and evaluation are obtained in Table 2. 

 
Table 2 - Ranking matrix of options 

Ranking Ideal Normal Total Alternatives 

1 1.0000 0.5723 0.286 Sirik 

2 0.4720 0.2710 0.135 Kohestak 

3 0.2762 0.1567 0.079 Geroug 

 

 

Discussions and conclusion 

The objective of this study is to analyze and evaluate the implementation of integrated coastal zone 

management in the Sirik city. Hence, the combined Delphi and analytical network process model was 

used, which is a multi-criteria decision-making technique. In this study, after analyzing the evaluation 

criteria of integrated coastal zone management through Delphi method, the identified options were 

evaluated and prioritized based on key environmental, economic, socio-cultural and land use criteria 

using analytical network process method. The result revealed that environmental criteria with a score 

of 0.483 and socio-cultural criteria with a score of 0.094 had the highest and lowest weight, 

respectively. Finally, considering the weight of the set of criteria as well as the weighting and ranking 

of the options, the city of Sirik was selected as the top option. 
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According to the result of analyses, to the integrated coastal zone management, and its evaluation 

based on the principles and criteria of environmental resource protection, the following suggestions 

are indicated: 

 Identification of sensitive coastal zones for the protection and development of these areas as an 

approach to establish an integrated coastal zone management system; 

 Preventing sectoral planning by different organizations to load various development projects in 

the coastal-marine ecosystem without considering the environmental requirements; 

 Creating and strengthening a comprehensive plan for the protection and development of coastal 

environment in order to protect sensitive coastal-marine resources along with the development of 

environmentally friendly land uses for integrated coastal zone management; 

 It is suggested that the researchers study other involved and effective issues to identify and 

evaluate the effective criteria on integrated coastal zone management, which be helpful for 

amelioration management of the studied coastal areas through the reported algorithm. 
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