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 چکیده
عنوان مهمترین اکوسیستم های مانگرو در شهرستان میناب بهراهکارهای حفاظت از جنگلبررسی این پژوهش با هدف کلی 

به موضوع جنگل در کارشناسان آگاه  جوامع محلی وپژوهش شامل دو گروه  یجامعه آمارن انجام شد. طبیعی در جنوب ایرا
با استفاده از روش نفر  327 ،و مورگان یکرجس لبا استفاده از جدو جوامع محلی. حجم نمونه در بخش ندبود شهرستان میناب

صورت نفر به 18 ،در بخش کارشناسان و متخصصانای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند و مرحلهای چندگیری طبقهنمونه
نتایج نشان انجام شد.  FAHP SOLVER 2014و  SPSSافزارهای ها توسط نرمتحلیل دادهوتجزیه .مطالعه قرار گرفتندمورد د نهدفم

بندی انسانی، توافق کاملی بین دو گروه وجود داشت، اما در اولویت –بندی راهکارهای اقتصادی و اجتماعید، در اولویتدا
بندی کلی راهکارهای حفاظت این، در اولویتبرراهکارهای نهادی و محیطی توافقی بین جوامع محلی و کارشناسان دیده نشد. عالوه

که از دیدگاه جوامع محلی راهکارهای حفاظت از جنگل شامل طوریه آماری وجود نداشت، بهاز جنگل توافق کاملی بین دو گرو
عوامل اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیطی بود، اما از دیدگاه کارشناسان مهمترین راهکارهای حفاظت از جنگل شامل عوامل 

 اجتماعی، اقتصادی، نهادی و محیطی است.
 

 ی، جوامع محلی، جنگل مانگرو، تحلیل سلسله مراتبی فازی.عیطب ستمیاکوسنگل، حفاظت از ج های کليدی:واژه

 

 مقدمه
دلیل نقش اساسی که در تقویت معیشت و ها بهجنگل

توجه قرار توسعه جوامع بشری دارند همواره باید مورد 
برداران، برای حل آن در آموزش صحیح بهرهگیرند و راه

& Pasiecznik مندی پایدار از این منابع است )بهره

 et al.,Savenije, 2015; Mc Gregor, 2011; Savari 

عنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی، ها بهجنگل (.2020

جایگاه انکارناپذیری در تأمین رفاه، آسایش و سعادتمندی 
نظر جوامع بشری دارند. جنگل و درخت نه تنها از 

نظر زیست بلکه از اقتصادی و پاکیزه نگهداشتن محیط
ها ، فرهنگی و روانشناسی برای همه انساناجتماعی

(.  2021b et al.,Savariای دارد )جایگاه و ارزش ویژه
شونده، نقش ها یکی از منابع پایه تجدیدبنابراین، جنگل

های مهمی در ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیت
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(.  et al.,Habibi 2014کنند )اقتصادی و اجتماعی ایفا می
هر  یمل هیو سرما دشوندهیتجد یعیمنابع طباز  یکیجنگل 
ها و خدمات مانند غذا، الدامنه وسیعی از کا که استکشور 

 کنترل سیل، ( 2020et alDai ,.) کربنآب، ترسیب
(., 2020et alTembata )هواونظیم آب، ت (., et alFeng 

، حس (Lange & Dewitte, 2019) ، کنترل فرسایش(2020
 کندتفرج را برای بشر فراهم میشناختی و زیبایی

(2020 .,et alJafarzadeh .) ارزشمنبع با نیامروزه ا 
یم بیو تخر دیتهد یعیو طب یانسان عوامل متعدد لهیوسبه

های در سالکه طوری(. به 2020et alMoazani ,.) شود
وری و صنعت و افزایش جمعیت، بهرهااخیر با توسعه فن

مین مواد أهای طبیعی برای تعرصهاین برداری و تخریب 
و خسارت  روز افزایش یافته استبهاولیه، فضا و غذا روز

 & Masonناپذیری را بر جای گذاشته است )جبران

Triplett, 2016 یکی از جوامع گیاهی در جنوب کشور با .)
اکوسیستم حساس و شکننده که از این قاعده مستثنی نیست، 

(. 2019et alolami Gh-Mafi ,.های مانگرو است )جنگل
 سایر ییغذا یهارهیسرمنشأ زنج یاهیجوامع گ نیا

 زیمساعد و حاصلخ یاراض یموجودات زنده منطقه و دارا
دلیل دخل و به  (. 2002et alUpadhyay ,.) هستند یعیوس

این جوامع  ینادرست، بقا یهابرداشتتصرف انسان و 
 یانبوه یجنگل یهاصورت تودهبه اینازپیشکه  گیاهی

(. Richards & Friess, 2016) تسا ، به خطر افتادهندبود
اند، یا در این جوامع گیاهی تنک شدهنقاط،  ی ازادر پاره

طور کامل از بین برخی مناطق رویشگاه این جامع گیاهی به
های مهمترین فعالیت از (. 2018et alCarugati ,.اند )رفته

توان به انسانی که سبب تهدید این اکوسیستم هستند، می
مواردی مانند چرای دام برای دامداری و دامپروری، صنایع 

نها به نقاط دیگر، افزایش سوخت برای دستی و صادرات آ
پخت و پز، تخریب برای توسعه اراضی مسکونی، اراضی 

احداث و توسعه جمله ها ازسایر زیرساخت کشاورزی و
پروری، همچنین های نفتی، گسترش صنعت آبزیاسکله

های شهری، نفتی و نشت نفت ورود ضایعات و فاضالب
 et alAljahdali ;2021 ,.ها اشاره کرد )ناشی از نفکش

., 2017; et al., 2021; Gabler et alPurnamasari 

., 2017et alOsland  از عوامل اقلیمی تهدید و تخریب .)
توان به کاهش بارندگی، افزایش دما، های مانگرو میجنگل

های به تعدد و تکرار متفاوت را سالیهمچنین وقوع خشک
 et al.2021; Lee  ,et al.Aljahdali,  ;2021نام برد )

2012;  ,et al.2015; Van Lavieren  .,et alEllison 

2020; Savari & Zhoolideh, 2021;  .,et alCheraghi 

2021a,c et al.,ari Sav که باعث وارد کردن صدمات )
سبز در نواحی گرمسیر ناپذیری به این درختان همیشهجبران
شود، از سوی دیگر با توجه به نقش گرمسیری میو نیمه

ها در ذخیره کربن ذکر این نکته مهم بسیار ارزنده این جنگل
 تواند سببها میاست که تخریب و از بین بردن این جنگل

آزاد شدن مقادیر زیادی کربن شود و بر وضعیت تغییر اقلیم 
و گرمایش جهانی تأثیر بگذارد. از مهمترین آثار این تغییر 

توان به افزایش درجه حرارت، همچنین تغییر در اقلیم می
شدت، مدت و فراوانی بارندگی و باال آمدن سطح آب دریا 

ادشده نیز اشاره کرد که تغییر در هر یک از پارامترهای ی
تواند بر چرخه زندگی انسان تأثیرگذار باشد و امرار می

طور مستقیم و غیرمستقیم به این معاش افرادی را که به
(.  et alCheraghi,. 2020خطر بیندازد ) اند، بهمناطق وابسته

اما آنچه که امروزه از اهمیت باالیی برخوردار است، حفاظت 
که در مطالعات مختلف نیز  های طبیعی استاز این اکوسیستم

راهکارهای حفاظت از جنگل اشاره شده است. برای  به
(، در 2020) Naghi Bayranvandو  Savariنمونه 

پژوهشی با موضوع حفاظت از جنگل به این نتیجه رسیدند 
جنگل، تغییر شیوه  از مهمترین راهکارهای حفاظت که

لوگیری ج ها برایدن جنگلکرنشینان و قرق معیشت جنگل
و همکاران  Amini Parsaحد دام بود.  از ورود بیش از
 اقتصادی، مسائل به توجه دادند، نشان ای(، در مطالعه2020)

برداران مهمترین راهکار بهره معیشتی وضعیت و اجتماعی
( در 2011و همکاران )  Henarehحفاظت از جنگل است.

های مشوق جوامع محلی برای تحقیقی به بررسی برنامه
های زاگرس پرداختند، زیستی در جنگل حفاظت از تنوع

های مشوق در تحقیق آنان نشان داد، نتایج ارزشیابی برنامه
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آوری هیزم زنی و جمعها برای حذف کالربار مالی این برنامه
تنوع زیستی بود.  عنوان مهمترین عوامل کاهشبه

Yaghoubi Farani ( در مطالعه2017و همکاران ،) ای به
حفاظت  یهاعوامل مؤثر بر مشارکت مردم در طرحبررسی 

نشان  هاافتهپرداختند، ی غرب النیدر شهرستان گ از جنگل
داری بین متغیرهای سن، سطح سواد، رابطه معنی که داد

ماعی فرهنگی های اجتجنسیت، شغل، تعداد دام، ویژگی
مردم، میزان وابستگی اقتصادی مردم به جنگل، وضعیت 
ارتباطات سازمانی و میزان دانش و اطالعات مردم در زمینه 

های حفاظت از جنگل جنگل با میزان مشارکت آنها در طرح
(، در 2017و همکاران ) Khodrizadehوجود دارد. 

 یمحلمشارکت جوامع  یهانهیموانع و زم یبررسپژوهشی به 
نفع نبودن که ذی پرداختند، نتایج نشان دادجنگل  تیریدر مد

نبردن از دانش بومی در تدوین  جوامع در مدیریت، بهره
ها، وابستگی زیاد جوامع محلی به جنگل و نبود برنامه
های مردمی تأثیر زیادی بر مشارکت پایین مردم تشکل

ی و شناسای(، به 2018و همکاران ) Afroughمحلی دارد. 
برداران محلی در بندی عوامل مؤثر بر مشارکت بهرهاولویت

 های بلوط استان لرستانجنگل یمدیریت، حفظ و احیا

عوامل اقتصادی نسبت به عوامل  نشان داد،نتایج  پرداختند،
را در  یزیستی و زیرساختی وزن بیشتراجتماعی، محیط

 یبرداران محلی در مدیریت، حفظ و احیامشارکت بهره
 و همکاران Najmiدارد. های بلوط استان لرستان جنگل

برداران در مورد عوامل مؤثر بر مشارکت بهره در(، 2013)
عوامل فردی  ند،حفظ و احیای مراتع استان مرکزی نشان داد

 موضوعاجتماعی مهمترین عوامل مؤثر در این  -و اقتصادی
های سختیاست(، س2011) و همکاران Soltaniهستند. 

های یرانه منابع طبیعی، فقر و نابرابری در بین خانوادهگ
روستایی و عشایری و نیز وابستگی زیاد روستاییان به منابع 
جنگلی را مهمترین عوامل مؤثر بر عدم مشارکت روستاییان 

بندی . در یک جمعدانندهای حفاظت از جنگل میدر طرح
ز توان راهکارهای حفاظت ااز مرور ادبیات موضوع می

انسانی،  –های )اقتصادی، نهادی، اجتماعیجنگل را در عامل
پژوهش با  نیا(. بنابراین، 1بندی کرد )شکل محیطی( طبقه

اقتصادی، نهادی، محیطی و  یراهکارها یبررس یهدف کل
از دیدگاه مانگرو  یهاحفاظت از جنگلانسانی  –اجتماعی

 عنوانبه نابیدر شهرستان مجوامع محلی و کارشناسان 
 .انجام شد رانیدر جنوب ا یعیطب ستمیاکوس نیمهمتر

 

 

 

 

 

 شکل 1- چهارچوب مفهومي تحقيق

 

 هاروشمواد و 
توصیفی برای  –این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی

های مانگرو انجام شد. بررسی راهکارهای حفاظت از جنگل
آوری نیاز به دو شیوه اسنادی و میدانی جمعهای مورد داده

استفاده شامل دو بخش بود. نامه مورد شده است. پرسش
ارزشی  9ه نامبخش اول، اطالعات الزم با استفاده از پرسش

نفر از کارشناسان و  18ساعتی )جامعه هدف توماس ال
نامه، مربوط به متخصصان( طراحی شد و بخش دوم پرسش

انسانی -راهکار اجتماعی  

 راهکار نهادی راهکار اقتصادی

 راهکار محیطی

راهکار حفاظت از 

 جنگل



 371   2، شماره 19، جلد تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران نشریه علمی

جامعه محلی بود که براساس طیف لیکرت طراحی شده 
با  ایمرحلهچند یرگیبه روش نمونه یآمار هنموناست. 

حجم نمونه با  مطالعه انتخاب شدند. یبراانتساب متناسب 
در بخش جوامع  327تفاده از جدول کرجسی و مورگان اس

 زم،اعتبار و انجام اصالحات ال ینیتع محلی برآورد شد. برای
 مورد کارشناساننظران و صاحب اریدر اخت نامهپرسش

 ،آنان هایدیدگاه یبندمطالعه قرار گرفت و پس از جمع
 نییتع برای. دشاقدام  یینامه نهاپرسش مینسبت به تنظ

خانوار نفر از  30 نینامه در بپرسش ق،یابزار تحق ییایپا
با استفاده  بعدقرار گرفت و  آزمونشیمورد پجوامع محلی 
 یدست آمد که براآن به ییایکرونباخ پا یاز آزمون آلفا

 ،83/0 ی حفاظت از جنگلاقتصاد بخش راهکارهای
نهادی  راهکارهای ،74/0 انسانی –اجتماعی راهکارهای

با توجه به ، دست آمدبه 83/0 محیطی ارهایراهک و 73/0
شده  یموارد بررس یدر تمام باخکرون یمقدار آلفا نکهیا

 ییایاز پانامه پرسش نیبنابرا ،قرار دارد 7/0 از باالتر
 یجوامع محل دگاهید یبندگروه برای. بودبرخوردار  یمناسب

 لیمانگرو از تحل یهاحفاظت از جنگل یبراساس راهکارها
 استفاده شد. یاخوشه

انجام شد.  SPSSافزار ها به وسیله نرمتحلیل دادهوتجزیه
های بخش کارشناسان تحلیل دادهوهمچنین برای تجزیه

های زوجی فازی دهی معیارها و زیرمعیارها( از مقایسه)وزن
(FAHPو برای رتبه ) بندی عوامل مؤثر از تکنیک تحلیل

انجام  یبرا( استفاده شد. GRAرابطه خاکستری )
 یمراتبسلسله ندایو محاسبه اوزان در فر یزوج یهاسهیمقا
 کار برده شد.هب FAHP SOLVER 2014افزارنرم ،یفاز

( برای FAHPمراتبی فازی )فرایند تحلیل سلسله
، توسط دو پژوهشگر هلندی به 1983نخستین بار در سال 

و  نام وان الرهوفن و پدریک به دنبال آشکار شدن ایرادات
جمله وجود مقیاس ( ازAHPمراتبی )مشکالت تحلیل سلسله

های ها، عدم قطعیت، دقیق نبودن مقیاسنامتوازن در قضاوت
زوجی و بازتاب نیافتن کامل سبک تفکر انسانی پیشنهاد شد 

(., 2018et alNoshad این .)  روش با جایگزینی اعداد
های زوجی و بر مبنای مقایسه فازی مثلثی در ماتریس

 کمترین مجذورات لگاریتمی بنا نهاده شده است. برای
استفاده شده  یمختلف یهاروش  FAHPمحاسبه وزن در

 ی( برا1996) Changپژوهش از روش  نیاست که در ا
موارد روش شامل  نیاوزان استفاده شد. مراحل ا یابیارز

 .است ریز
عنصر  یبرا یفاز یبی: محاسبه ارزش مقدار ترک1 مرحله

i شودیم فی( تعر1صورت )رابطه به. 
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gکه در آن 
jM( هاj= 1, 2, …, m.اعداد فازی مثلثی هستند ) 

 شود. ( تعریف می2صورت رابطه )مرحله دوم: محاسبه درجه احتمال که به

 

(2                                 ) 𝑀2) = ℎ𝑔𝑡(𝑀1 ∩ 𝑀2) = 𝜇𝑀2
(𝑑) = {

1.           𝑖𝑓 𝑚2 ≥ 𝑚1

0.           𝑖𝑓 𝑢2 ≤ 𝑙1
𝑙1−𝑢2

(𝑚1−𝑢2)−(𝑚1−𝑙1)

 

𝜇𝑀1دهنده نقطه اشتراک نشان dکه در آن 
𝜇𝑀2و  

 است. 
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 شود.( استفاده می3فازی محدب از رابطه ) kبرای محاسبه درجه احتمال برای 
 

(3                )11. 𝑀2 … 𝑀𝑘) = 𝑣[(𝑀 ≥ 𝑀1)𝑎𝑛𝑑(𝑀 ≥ 𝑀2)𝑎𝑛𝑑 … 𝑎𝑛𝑑(𝑀 ≥ 𝑀𝑘)] =≥ 𝑀1).   𝑖 = 1.2 … . 𝑘 

 هامرحله سوم: محاسبه بردار وزن
𝑑′(𝐴𝑖)اگر فرض شود = min 𝑣(𝑆𝑖 ≥ 𝑆𝐾) 𝑘 = 1.2. … … . 𝑛;   𝑘 ≠ 𝑖  صورت ها بهباشد، آنگاه بردار وزن

 شود.( مشخص می4رابطه )
 

(4                                                                             )𝑊′ = ( 𝑑′(𝐴𝑖).  𝑑′(𝐴2). … … .  𝑑′(𝐴𝑖)𝑇 

( است، 5ها را که همان رابطه )توان بردار نرمال وزنمیعنصر هستند. از راه نرمال کردن  nها Ai( i= 1, 2, …, nدر آن )
 دست آورد.به
(5                                                                                )𝑊 = (𝑑(𝐴1). 𝑑(𝐴2). … … . 𝑑(𝐴2)𝑇 

W .یک عدد نافازی )قطعی( است 
 

 ناسازگاریمحاسبه ميزان 
های زوجی بین معیارها و پس از ساختن تمامی ماتریس

ها میزان زیرمعیارها، الزم است تا برای هر یک از ماتریس
و  Gogus (.Satty, 1980ناسازگاری را محاسبه کرد )

Boucher (1998براساس شرایط انتقال ،) ،پذیری قوی
 زوجی مقایسه روشی را برای محاسبه سازگاری و ماتریس

( تشکیل دادند. mAو  gAفازی، دو ماتریس جداگانه )
دهنده و از مقادیر میانی ترجیحات هر پاسخ mAماتریس 
از میانگین هندسی حد باال و پایین اعداد فازی  gAماتریس 
 شود. ایجاد می 7صورت رابطه مثلثی به

 
(7                   )𝐴𝑔 = √𝑎𝑖𝑗 × 𝑐𝑖𝑗 

طور از دو ماتریس بهدر ادامه بردار وزن هر یک 
 9و  8شود. برای این منظور از روابط جداگانه محاسبه می

 شود.استفاده می
 

(8           )𝑊𝑚 = [𝑊𝑖
𝑚]=1/𝑛 ∑

𝑏𝑖𝑗

∑ 𝑏𝑖𝑗𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 

(9                 )𝑊𝑔 = [𝑊𝑖
𝑔

]=1/𝑛 ∑
√𝑎𝑖𝑗×𝑐𝑖𝑗

∑ √𝑎𝑖𝑗×𝑐𝑖𝑗𝑛
𝑖

𝑛
𝑖=1 

ʎ𝑚𝑎𝑥ترین مقدار ویژه )پس از آن بزرگ
𝑔

( برای هر 
شود. سپس شاخص سازگاری با ماتریس محاسبه می

 شود.( محاسبه می11( و )10استفاده از روابط )
 

(10                     )     𝐶𝐼𝑚 =
(ʎ𝑚𝑎𝑥

𝑔
−𝑛)

(𝑛−1)
 

(11                                    )       𝐶𝐼𝑔 =
(ʎ𝑚𝑎𝑥

𝑔
−𝑛)

(𝑛−1)
 

( میزان سازگاری 13( و )12)سپس با استفاده از روابط 
 شود.برآورد می

(12                           )C𝑅𝑚=
𝐶𝐼𝑚

𝑅𝐼𝑚 

(13                             )C𝑅𝑔=
𝐶𝐼𝑔

𝑅𝐼𝑔 

 Gogusهای تصادفی توسطدر روابط باال مقادیر شاخص

اند، حال اگر هر دو شده ( محاسبه1998) Boucherو  
باشد،  1/0( کمتر از CRmو  CRg) آمدهدستمیزان به

 مقایسه انجام شده قابل قبول است. 
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 مطالعهمنطقه مورد  -2شکل 

 

 نتایج 

بندی دیدگاه جوامع محلي براساس راهکارهای حفاظت گروه
 های مانگرواز جنگل

پاسخگویان به سه گروه تدافعی،  1براساس نتایج جدول 
گرا تقسیم شدند. اعداد موجود کار و حفاظتی و تنوعمحافظه

دهندگانی است که نظرات مشترکی ها، شماره پاسخدر جدول
 درباره راهکارهای حفاظت از جنگل داشتند. 

گروه تدافعی: این گروه معتقدند که باید از سطح 
بی جنگل کاسته شود. مهمترین راهکارهای های تخریفعالیت

این گروه جلوگیری از قاچاق چوب، در نظر گرفتن 
اعتبارات مشخص برای حفاظت از جنگل، جلوگیری از 

انتقال احداث سد بدون مطالعات اصولی و کارشناسی، 
 یریجلوگ، ها به روستاهااز شهر یسازساختمان یتکنولوژ

ی )جنگل به زمین(، جلوگیری از اراض یکاربر راتییاز تغ
، مردم به زراعت چوب قیتشوساخت و سازهای غیرقانونی، 

جلوگیری از ساخت و سازهای قانونی، تنظیم مرز صحیح 
 یهاگسترش طرحهای کشاورزی، جنگل در اطراف زمین

بندی، تدوین قوانین و مقررات منسجم ی و سیالبآبخیزدار
کنی، زنی و بوتهحفاظت از جنگل، جلوگیری از شاخه

ی و تأمین علوفه برای سازجاده یهاتیاز فعال یریجلوگ
 دامداران از طریق کشت گیاهان است.

کهار  گرا: این گروه کهه بهه گهروه محفاظهه    ه حفاظتگروه
معروف هستند سهعی در حفهظ شهرایط موجهود دارنهد و از      

تهوان بهه مهوارد جلهوگیری از     های آنها مهی مهمترین فعالیت
بهرداران،  آتش کنار جنگل، آموزش صحیح بهره روشن کردن

جلب مشهارکت  های حفاظت از جنگل، افزایش تعداد تشکل
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تشهکیل  ی، احیا و توسعه منابع طبیعه  ظ،مردم و دولت در حف
ی همیار برای محافظت از جنگل در مواقع ضهروری،  گروها

سازی بهینه در حفاظهت از جنگهل، تهیهه شناسهنامه     فرهنگ
 و مرزبنههدی مشههخص، اجههرای جنگههل براسههاس مسههاحت

تولیهد بهذر و   حفهاظتی،   ههای بلندمهدت  برنامه و هاسیاست
تهیهه و  ، و کاشت آنها یمناطق جنگل یبوم یهاافزایش نهال

های مقاوم به ی، کشت گونهدارجنگل یهادقیق طرح یاجرا
ربههط در ههها، همکههاری بههین نهادهههای ذیآفهات و بیمههاری 

 مدیریت جنگل اشاره کرد.
گرا: سومین دیدگاه در زمینه راهکارهای عگروه تنو

گرا بودند، این گروه های تنوعحفاظت از جنگل شامل گروه
های معیشتی به معتقدند که باید از سطح وابستگی فعالیت

ها کاسته شود. مهمترین راهکارها از دیدگاه آنان جنگل
، تهیه هیزم به جنگل یمردم محل یکاهش وابستگشامل 
یجاد های فسیلی، امع محلی از طریق سوختنیاز جوامورد 

طریق تولید نهال، توسعه جنگل،  مرتبط با جنگل ازاشتغال 
، برقراری تعادل دام و جنگل، سبز یزراعت چوب فضا

افزایش تنوع شغلی در میان جوامع محلی و توسعه توریسم 
 برداری مستقیم در جنگل بود. به جای بهره

 

 بندی دیدگاه جوامع محلي براساس راهکارهای حفاظت از جنگلگروه -1جدول 

 نام خوشه اشخاص خوشه

1 

218 ،66 ،219 ،216 ،180  ،217 ،266 ،267 ،14 ،15 ،315 ،316،319  ،317 ،318 ،64 ،65 ،63 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،

96 ،97 ،98 ،102 ،103 ،272 ،99 ،261 ،262 ،263 ،100 ،101 ،105 ،106 ،132 ،133،177 ،178 ،179 ،183 ،184 ،

185 ،190 ،192 ،193 ،110 ،111 ،265 ،268 ،269 ،191 ،194 ،75 ،270  ،273 ،274 ،275 ،276 ،280 ،281 ،284 ،

285 ،277 ،278 ،279 ،282 ،283 ،130 ،131 ،42 ،167 ،168 ،172 ،173 ،45 ،47 ،271 ،181 ،182 ،104. 

عی
داف

ت
 

2 

13 ،16 ،125 ،126 ،127 ،17 ،19 ،107 ،119 ،120 ،124 ،128 ،129 ،108 ،109 ،308 ،308 ،309 ،327 ،112 ،116 ،

118 ،136 ،137 ،138 ،186 ،187 ،76 ،77 ،81 ،84 ،88 ،89 ،90 ،195 ،199 ،200 ،205 ،208 ،209 ،210 ،211 ،212 ،

214 ،259 ،260 ،310 ،311 ،312 ،313 ،314 ،320 ،321 ،322 ،323 ،324 ،325 ،326 ،264 ،215 ،301 ،302 ،220 ،

295 ،296 ،221 ،224 ،228 ،229 ،230 ،231 ،232 ،123  ،235 ،236 ،237 ،78 ،79 ،240 ،117 ،241 ،242 ،257 ،

258 ،121 ،122 ،188 ،189 ،222 ،223 ،206 ،207 ،213 ،293 ،113 ،115 ،294 ،297 ،298 ،85 ،234 ،86 ،87 299 ،

286 ،287 ،82 ،83 ،300 ،303 ،197 ،198 ،196 ،26  ،35 ،36 ،164 ،18 ،114 ،78 ،79 ،80 ،233 ، 

ت
اظ

حف
 گرا

3 

134 ،135 ،139 ،51 ،54 ،140 ،170  ،174 ،175 ،176 ،3 ،238 ،239 ،4 ،5 ،8 ،28 ،31 ،141 ،142 ،146 ،147 ،148 ،

52 ،53 ،156 ،157 ،158 ،56 ،290 ،291 ،6 ،7 ،304 ،305 ،10  ،306 ،307 ،160 ،201 ،161 ،55 ،57 ،162 ،40 ،43 ،

202 ،159  ،149 ،150 ،151 ،143 ،144 ،152 ،153 ،29 ،30 ،27 ،32 ،154 ،155 ،169 ،46 ،171 ،165 ،23 ،24 ،166 ،

41 ،244 ،245 ،246 ،247 ،248 ،249 ،252 ،253 ،154 ،33 ،34 ،255 ،256 ،203 ،204 ،250 ،251 ،225 ،226 ،227 ،

288 ،289 ،292 ،1 ،2  ،9 ،11 ،71 ،74 ،12 ،20 ،21 ،72 ،73 ،22 ،25 ،37 ،38 ،39 ،44  ،48 ،49 ،50 ،58 ،59 ،60 ،

61 ،62 ،67 ،68 ،69 ،70 ،145 ،243 ،163 ، 

وع
تن

 گرا
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های مانگرو در ميان راهکارهای اقتصادی حفاظت از جنگل
 جوامع محلي

بندی راهکاری اقتصادی حفاظت از اولویتبرای 
های مانگرو از ضریب تغییرات استفاده شد. نتایج جنگل

مردم  یکاهش وابستگ هایحکایت از آن دارد که مؤلفه
انتقال و  132/0با ضریب تغییرات  به جنگل یمحل

با ضریب  ها به روستاهااز شهر یسازساختمان یتکنولوژ
ترین راهکارهای ترتیب مهمترین و ضعیفبه 201/0تغییرات 

 (.2اقتصادی حفاظت از جنگل بودند )جدول 

های بعد راهکارهای اقتصادی بندی شاخصبرای اولویت
حفاظت از جنگل براساس نظر کارشناسان، از روش مقایسه 

(. نتایج نشان 2( استفاده شده است )جدول FAHPزوجی )
توسعه شده، راهکارهای های بررسیبین مؤلفه دهد درمی

طریق تولید نهال، توسعه از ایجاد اشتغال مرتبط با جنگل 
 یبه جا سمیتوسعه تور و سبز یجنگل، زراعت چوب فضا

و  394/0ترتیب با اوزان به جنگل از میمستق یبرداربهره
ترین راهکارهای اقتصادی مهمترین و ضعیف 085/0

 ند.حفاظت از جنگل بود
 

 های مانگرو از دیدگاه جوامع محليراهکارهای اقتصادی حفاظت از جنگل -2جدول 

وزن در 
FAHP 

ضریب 

 تغييرات

انحراف 

 معيار
نميانگي های مانگروراهکارهای اقتصادی حفاظت از جنگل   

 سبز یطریق تولید نهال، توسعه جنگل، زراعت چوب فضا مرتبط با جنگل ازیجاد اشتغال ا 11/4 688/0 167/0 394/0

 ها به روستاهااز شهر یسازساختمان یانتقال تکنولوژ 58/3 721/0 201/0 264/0

 افزایش تنوع شغلی در میان جوامع محلی 78/3 568/0 150/0 133/0

 برقراری تعادل دام و جنگل 55/3 665/0 187/0 185/0

 ی )جنگل به زمین(اراض یکاربر راتییاز تغ یریجلوگ 14/4 702/0 169/0 135/0

 برداری مستقیم در جنگلتوسعه توریسم به جای بهره 21/3 638/0 198/0 085/0

 کاهش وابستگی مردم محلی به جنگل 28/4 568/0 132/0 156/0

 

 

 های مانگروانساني حفاظت از جنگل -راهکارهای اجتماعي
 در ميان جوامع محلي

های انسانی حفاظت از جنگل –راهکارهای اجتماعی
ارائه شده است. با  3شاخص دارد که در جدول  9مانگرو 

 یتشکیل گروهاتوان گفت که راهکارهای توجه به نتایج می
ی با ضریب ظت از جنگل در مواقع ضرورفمحا یبرا اریهم

 –اجتماعی ترین راهکارهایعنوان قویبه 127/0تغییرات 
از  یریجلوگانسانی حفاظت از جنگل شناسایی شد و 

ترین ضعیف 216/0با ضریب تغییرات  قاچاق چوب

 انسانی بود. –راهکارهای اجتماعی
های ( شاخصFAHPنتایج حاصل از مقایسه زوجی )

 –مربوط به راهکارهای حفاظت از جنگل در بعد اجتماعی
جلب  شاخصانسانی از دیدگاه کارشناسان نشان داد، 

ی احیا و توسعه منابع طبیع ظ،مشارکت مردم و دولت در حف
مهمترین راهکار در این بخش بود. این در  452/0با وزن 

جوامع  ازین مورد زمیه هیتههای حالی است که شاخص
دارای  071/0 ی با وزنلیفس یهاسوخت قیاز طر یمحل

 (. 3کمترین اهمیت در این معیار است )جدول 
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 از دیدگاه جوامع محلي حفاظت از جنگلانساني  –ياجتماع یراهکارها -3جدول 

 انساني حفاظت از جنگل  -راهکارهای اجتماعي ميانگين انحراف معيار ضریب تغييرات FAHPوزن در 

302/0  157/0  644/0  10/4 بردارانآموزش صحیح بهره   

102/0  216/0  701/0  24/3  جلوگیری از قاچاق چوب 

128/0  184/0  663/0  59/3 های حفاظت از جنگلافزایش تعداد تشکل   

088/0  204/0  658/0  21/3  جلوگیری از روشن کردن آتش کنار جنگل 

211/0  178/0  554/0  10/3 سازی بهینه در حفاظت از جنگلفرهنگ   

071/0  192/0  682/0  54/3 های فسیلیجوامع محلی از طریق سوختنیاز تهیه هیزم مورد    

192/0  198/0  743/0  74/3 مردم به زراعت چوب قیتشو   

452/0  141/0  568/0  02/4 یاحیا و توسعه منابع طبیع ظ،جلب مشارکت مردم و دولت در حف   

327/0  127/0  527/0  12/4 ی همیار برای محافظت از جنگل در مواقع ضروریتشکیل گروها   

 

 

های مانگرو در ميان راهکارهای نهادی حفاظت از جنگل
 جوامع محلي

 یاجرا هایگویای این است که مؤلفه 4نتایج جدول 
ی با ضریب تغییرات بلندمدت حفاظت یهاو برنامه هااستیس

 مقررات منسجم حفاظت از جنگل و نیقوان نیتدوو  158/0
 ینهاد یراهکارهابارزترین  166/0با ضریب تغییرات 

ی بود. جوامع محل انیمانگرو در م هایحفاظت از جنگل
ی با رقانونیغ یاز ساخت و سازها یریجلوگهای راهکار

در نظر گرفتن اعتبارات مشخص و  229/0ضریب تغییرات 

 180/0با ضریب تغییرات  حفاظت از جنگل یبرا
 ترین راهکارها در این بخش بودند.ضعیف

های بعد نهادی بندی شاخصنتایج حاصل از اولویت
دهنده این نشان FAHPراهکارهای حفاظت از جنگل با 

 یهاو برنامه هااستیس یجرااست که راهکارهای ا
و مقررات منسجم  نیقوان نیتدوی و بلندمدت حفاظت

از  308/0و  352/0های ترتیب با وزنبه حفاظت از جنگل
ن راهکار نهادی حفاظت از جنگل دیدگاه کارشناسان مهمتری

 (.4بودند )جدول 
 

 از دیدگاه جوامع محلي حفاظت از جنگلنهادی  یراهکارها -4جدول 

 راهکارهای نهادی حفاظت از جنگل ميانگين انحراف معيار ضریب تغييرات FAHPوزن در 

141/0  229/0  745/0  24/3 سازهای غیرقانونیجلوگیری از ساخت و    

308/0  166/0  685/0  12/4  تدوین قوانین و مقررات منسجم حفاظت از جنگل 

241/0  175/0  674/0  85/3 های کشاورزیتنظیم مرز صحیح جنگل در اطراف زمین   

291/0  169/0  591/0  49/3 ربط در مدیریت جنگلهمکاری بین نهادهای ذی   

352/0  158/0  577/0  63/3 حفاظتی های بلندمدتبرنامه و هاسیاست اجرای   

201/0  168/0  632/0  74/3  تهیه شناسنامه جنگل براساس مساحت و مرزبندی مشخص 

233/0  180/0  744/0  12/4  در نظر گرفتن اعتبارات مشخص برای حفاظت از جنگل 
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های مانگرو در ميان راهکارهای محيطي حفاظت از جنگل
 محلي جوامع
حفاظت از جنگل مانگرو در  یطیمح یراهکارها جینتا

 دهدینشان م جوامع محلی دگاهیبراساس د یجوامع محل انیم
تولید بذر و افزایش  ی،کنبوته ی،زناز شاخه یریجلوگ که

ضریب با  بیترتو کاشت آنها به یمناطق جنگل یبوم یهانهال
 نیترفیو ضع نیمهمتر عنوانبه 212/0 و 150/0 تغییرات

 .(5)جدول  راهکار محیطی حفاظت از جنگل شناخته شد
نتایج مقایسه زوجی فازی براساس دیدگاه کارشناسان 

از احداث سد بدون  یریجلوگ دهد که شاخصنشان می
عنوان به 452/0ی با وزن نسبی و کارشناس یمطالعات اصول

از  یریجلوگمهمترین راهکار حفاظت از جنگل و شاخص 
ترین عنوان ضعیفبه 084/0 ی با وزنسازجاده یهاتیفعال

 (. 5راهکار محیطی شناسایی شد )جدول 
 

 از دیدگاه جوامع محلي حفاظت از جنگلمحيطي  یراهکارها -5جدول 

 راهکارهای محيطي حفاظت از جنگل ميانگين انحراف معيار ضریب تغييرات FAHPوزن در 

 هاهای مقاوم به آفات و بیماریکشت گونه 84/3 693/0 180/0 185/0

 جلوگیری از احداث سد بدون مطالعات اصولی و کارشناسی 45/4 652/0 146/0 452/0

254/0  178/0  657/0  68/3  جلوگیری از ساخت و سازهای قانونی 

102/0  152/0  633/0  14/4 کنیزنی و بوتهجلوگیری از شاخه   

308/0  160/0  701/0  36/4  تأمین علوفه برای دامداران از طریق کشت گیاهان  

135/0  190/0  688/0  62/3 یدارجنگل یهادقیق طرح یتهیه و اجرا   

143/0  212/0  732/0  45/3 و کاشت آنها یمناطق جنگل یبوم یهاتولید بذر و افزایش نهال   

361/0  177/0  635/0  57/3 بندیسیالبی و آبخیزدار یهاگسترش طرح   

084/0  205/0  708/0  45/3 سازیهای جادهجلوگیری از فعالیت   

 

 از دیدگاه جوامع محلي حفاظت از جنگل یراهکارها يفراوان عیتوز -6جدول 

 راهکار ميانگين انحراف معيار ضریب تغييرات FAHPوزن در 

 اقتصادی 80/3 650/0 171/0 374/0

 انسانی –اجتماعی 62/3 637/0 175/0 452/0

 محیطی 32/4 762/0 176/0 258/0

 نهادی 70/3 664/0 179/0 204/0

 

های بندی نهایي و کلي راهکارهای حفاظت از جنگلاولویت
 مانگرو 

بندی نهایی و کلی راهکارههای حفاظهت از   نتایج اولویت
ههای مههانگرو از دیهدگاه جوامههع محلهی نشههان داد،    جنگهل 

مهمتهههرین راهکارهههها شهههامل راهکارههههای اقتصهههادی و 

و  171/0انسانی با ضرایب تغییرات  –راهکارهای اجتماعی
 (.6بودند )جدول  175/0

همچنین نتایج حاصهل از مقایسهه زوجهی راهکارههای     
 AHPافهزار ) رسی شده پیرامون حفاظت از جنگل بها نهرم  بر

 452/0دهد، راهکارهای اجتمهاعی بها وزن   فازی( نشان می
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شود عنوان مهمترین راهکار حفاظت از جنگل محسوب میبه
کمتهرین اهمیهت را در ایهن     204/0و راهکار نهادی با وزن 

 (. 6زمینه دارد )جدول 

 

 بحث
راهکارهای حفاظت از این پژوهش با هدف کلی 

های مانگرو در شهرستان میناب انجام شد. پس از جنگل
بررسی ادبیات پژوهش، راهکارهای حفاظت از جنگل در 

انسانی، نهادی و محیطی  –چهار طبقه اقتصادی، اجتماعی
بندی راهکارهای موجود از بندی شدند. برای اولویتدسته

و کارشناسان دو گروه جامعه آماری که شامل جوامع محلی 
 یراهکارهاآگاه به موضوع بودند، استفاده شد. نتایج 

دارد، از لحاظ ظاهری از جنگل بیان می حفاظت یاقتصاد
توافق کاملی در بین دیدگاه مردم محلی و کارشناسان وجود 

دهد از دیدگاه ندارد، اما تحلیل محتوای موارد نشان می
های تخریب جنگل کارشناسان و مردم محلی یکی از راه

کاهش شغل در مناطق روستایی و افزایش وابستگی به منابع 
توان گفت که هر چه وابستگی به براین، میجنگلی است. بنا

منابع جنگلی بیشتر باشد سطح تخریب جنگل بیشتر خواهد 
( اشاره کردند 2010و همکاران ) Erfanieبود. برای نمونه 

دلیل تراکم باالی جوامع های مانگرو بهجنگل که تخریب
دلیل ها و فشار جمعیت بهانسانی در اطراف این جنگل

های مانگرو ابع جنگلی بسیاری از جنگلوابستگی به من
اند و نیاز است از فشار جمعیت این مناطق تغییر کاربری داده

 et alErfanie,. ها کاسته شود )برای حفاظت از جنگل

های مانگرو سهم عوامل (، زیرا در تخریب جنگل2010
 et Hajarianانسانی بیش از پنج برابر عوامل دیگر است )

2018 .,alنین (. همچCanestri ( به1993و همکاران ) عنوان
های مانگرو مطالعه داشتند اولین افرادی که در زمینه جنگل

های انسانی ناشی از بر این موضوع صحه گذاشتند که فعالیت
های مانگرو و در پی آن توسعه شهرنشینی در نزدیکی جنگل

زیستی و ایجاد فرسایش خاک، های محیطافزایش آلودگی
های مانگرو بوده است دهنده سطح جنگللی کاهشعامل اص

(1973 ,et al.Canestri  بنابراین، هر قدر منابع درآمدی .)

در مناطق روستایی کمتر باشد منجر به افزایش فقر در 
شود و با افزایش فقر، تخریب منابع جوامع روستایی می

زیست بیشتر خواهد شد، زیرا میزان فشاری جنگلی و محیط
شود با افزایش فقر رابطه ابع طبیعی وارد میکه بر من

 یکی نیبنابرا(. Sharifi & Latifi, 2015مستقیمی دارد )
ی هادر حفاظت از جنگل یاساس یاز راهکارها گرید

که است  یها از جوامع محلدولت یمال یهاتیحما مانگرو،
 یوابستگ رایز ،دارند ی مانگروهابا جنگل یکیارتباط نزد

را  بیسطح تخر تواندیهمواره م یعیبه منابع طب شتریب
و  میمستق تیفعال یریکارگهبافزایش دهد. بنابراین، 

 یبرا یاساس یراهکار تواندیجنگل م مربوط به میرمستقیغ
(.  et alHoseinzadeh ,.2008باشد ) یکاهش وابستگ

به  نانینشجنگل شتیکه مع یتا زمان دیگر،عبارتبه
حفاظت از  یبرا توانیوابسته باشد، نم ی مانگروهاجنگل

داد، تنها راه حفاظت از جنگل  انجام یتوجهجنگل اقدام قابل
ش تنوع یافزا قیها از طربه جنگل شتیمع یکاهش وابستگ

بتوانند  یاست تا جوامع محل ییدر مناطق روستا یشغل
 کنند. نیمأت گرید یهاخود را از بخش یزندگ حتاجیما

حفاظت  یانسان -یاجتماع یراهکارهاتحلیل کلی نتایج 
دهد، ی نشان میجوامع محل انیمانگرو در م یهااز جنگل

نظر مناسبی  در زمینه راهکارهای حفاظت از جنگل توافق
بین کارشناسان و جوامع محلی وجود دارد و هر دو گروه 

ظت از جنگل در مواقع فمحا یبرارا  اریهم یروهاگتشکیل 
 ظ،در حفرا ت مردم و دولت جلب مشارکی و نیز ضرور

عنوان مهمترین راهکارهای ی بهاحیا و توسعه منابع طبیع
اکنون سیاست دانند. انسانی حفاظت از جنگل می –اجتماعی

مدیریت پایدار با تکیه بر افراد ساکن در عرصه و افزایش 
ها و جوامع دانش و آگاهی آنان در دستور کار سازمان

، زیرا استفاده از همیاران طبیعت المللی قرار گرفته استبین
منابع ی از مشارکت مردمی در حفاظت و احیا استفادهضمن 

سازی و جلب از طریق آموزش و فرهنگ تواندمیطبیعی 
و ها قابلیت برایراهکارهای پیشگیرانه ، از مشارکت مردم

 ,Maria & LOSADAکند )های موجود استفاده ظرفیت

2012Petrosian & Danekar, 2021;  بنابراین، یکی از .)
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های مانگرو تشویق مشارکت راهکارهای حفاظت از جنگل
ها است و با تشکیل عمومی به حفاظت از این جنگل

توان اقداماتی اساسی در های حفاظت از جنگل میتعاونی
 این زمینه انجام داد. 

جنگل حفاظت از  ینهاد یراهکارهاتحلیل کلی نتایج 
ه در این بخش نیز مانند راهکارهای دهنده این است کنشان

نظر کاملی بین کارشناسان و مردم انسانی و اجتماعی توافق
محلی وجود دارد، زیرا هر دو گروه مهمترین راهکارهای 

 یهاو برنامه هااستیس یاجراحفاظت از جنگل را در 
و مقررات منسجم  نیقوان نیو تدو یبلندمدت حفاظت

دهد، های حاصل نشان میفتهدانند. یامی حفاظت از جنگل
در زمینه حفاظت از جنگل یا قوانین منسجمی وجود ندارد، 

کلی در این طوریا در اجرای آن عزم راسخی نیست. اما به
 و الزم مقررات و قوانین وجود توان گفت، عدمزمینه می

 آمار نبود همچنین ها،جنگل از برداریپیرامون بهره کافی
اهمیت افراد در بی نگرش دهندهاننش ها،از جنگل کافی

 همین به گذاری برای حفاظت از جنگل است،جهت قانون
 زوال به رو و یافته کاهش روزبهروز آنها مساحت دلیل،

برداری پایدار وجود رود و قوانینی جامعی در زمینه بهرهمی
های مانگرو ندارد. برای نمونه، نتایج تحقیقی پیرامون جنگل

 2010تا  1986دهد، در سال آفریقا نشان میدر غرب 
های مانگرو کاهش یافته درصد از سطح جنگل 35حدود 

است و مهمترین دلیل، عدم وجود قوانین مناسب برای مقابله 
 et al., Edwardبا قاچاق غیرمجاز چوب بوده است )

های ویتنام نیز نتایج نشان داد، تنها مورد جنگل (. در2014
کارگیری ها بههای این جنگله با تخریبحل مقابلراه

ها و قوانین مناسب برای جلوگیری از تغییرات سیاست
 ,Mafi gholami & Nooriهاست )کاربری این جنگل

مورد دلیل نبود قوانین منسجم در (. بنابراین، به2019
های مانگرو هر روز بر سطح تخریب حفاظت از جنگل

 شود.افزوده می
نظری بین دهد، توافقی نشان مینتایج بخش نهاد

کارشناسان و جوامع محلی در انتخاب راهکارهای محیطی 
حفاظت از جنگل وجود ندارد، زیرا هر گروه راهکارهای 

اند. از دیدگاه جوامع متفاوتی را در این زمینه مطرح کرده
های مانگرو محلی مهمترین راهکارهای حفاظت از جنگل

 یعلوفه برا نیمأتو  یکنهو بوت یزناز شاخه یریجلوگ
بود. در تحلیل این یافته  اهانیکشت گ قیدامداران از طر

های مانگرو را توان گفت از مهمترین عواملی که جنگلمی
زنی کند، پسماندهای صنعتی و نفتی، سرشاخهتهدید می

های تراشی در سالدرختان برای تأمین غذای دام و جنگل
های مانگرو را در معرض اخیر بوده است که توان جنگل

 et alHoseinzadeh,. تهدیدی جدی قرار داده است )

با  ن،ینشجنگل یخانوارهاو تک یسنت یدامدار(. 2008
و با اهداف  ستیجنگل سازگار ن داریو پا یعلم تیریمد

در  همچنین،در تضاد است.  هاجنگلاین سازمان 
مخرب عوامل  آثار جنگل، مانند یعیطب یهاستمیاکوس
به یعیطب بیتخر رایز، است یعیاز عوامل طب شیب یانسان

 یهاستمیاکوس یمیو خودتنظ یدیتجدخود یهایژگیو لیدل
از عملکرد  یناش بیتخر یول ،است یقابل بازساز یعیطب

لیتشک یدر اجزا یاساس رییمنجر به تغ یناسازگار انسان
و آن را از حالت تعادل  شودمی یعیطب یهاستمیدهنده اکوس

در بلندمدت(  یمواقع )حت بیشتردر  جهینتدر کند،یخارج م
بنابراین، نیاز (. Lynch, 2009) شودمیبرگشت  رقابلیغ

است با افزایش آگاهی دامداران از رفتارهای انسانی مخرب 
جنگل، زمینه حفاظت و نگهداری از آنها را در بلندمدت 

گاه کارشناسان، مهمترین فراهم کرد. اما براساس دید
 یریجلوگهای مانگرو راهکارهای محیطی حفاظت از جنگل

گسترش ی و و کارشناس یاز احداث سد بدون مطالعات اصول
ی بود. این یافته بندالبیو س یآبخیزدار یهاطرح
و  ایدر حفظ، اح یتیریضعف مددهنده این است که نشان
تا ساالنه سطوح  شودیباعث م یعیاز منابع طب یبرداربهره

 Mafi gholami) ابدیکاهش  ی مانگرواز منابع جنگل زیادی

& Noori, 2019 .)از مشکالت  یاریبس هامروز
یی هواوآب راتییتغ ن،یگرم شدن کره زم مانند یطیمحستیز
 یانسانمخرب  یرفتارهاریشه در  یعیکاهش منابع طب و

هر ساله بخشی  (. البته 2020et alAugustynczik ,.دارد )
دلیل نبود رفتارهای صحیح و بدون های مانگرو، بهاز جنگل
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 رود.کارشناسی از بین می
نظر کاملی بین توان گفت اتفاقدر تحلیل این یافته، می

کارشناسان و کشاورزان وجود ندارد، زیرا از دیدگاه 
انسانی،  –کشاورزان مهمترین راهکارها شامل اجتماعی

محیطی است. اما از دیدگاه کارشناسان  اقتصادی، نهادی و
انسانی، اقتصادی،  –ترتیب شامل اجتماعیراهکارها به

محیطی و نهادی است. اما نکته حائز اهمیت در دیدگاه دو 
انسانی در تخریب  -جامعه آماری اهمیت عوامل اجتماعی

برداران و تشکیل جنگل است. بنابراین، آموزش بهره
ل باید در اولویت اقدامات های حفاظت از جنگتعاونی

شود حفاظت از جنگل قرار بگیرد. عالوه بر این، پیشنهاد می
با افزایش تنوع شغلی در میان جوامع محلی از میزان 
وابستگی معیشت جوامع محلی به جنگل کاسته شود. 

نهاد، زمینه های مردمها و سازمانهمچنین با تشکیل تعاونی
راهم شود تا بتوانند مشارکت مردم در مدیریت جنگل ف

عنوان همیاران طبیعت نقش اساسی در حفاظت از به
 های مانگرو داشته باشند.جنگل
 

 سپاسگزاری
مصوب در دانشگاه  یمقاله برگرفته از طرح پژوهش نیا

 32/991خوزستان با شماره  یعیو منابع طب یعلوم کشاورز
دانشگاه انجام شده است،  نیا یمال تیاست که با حما

خود را از  یمراتب قدردان سندگانینوبنابراین 
 .دارندیدانشگاه اعالم ماندرکاران این دست
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Abstract  

     This study was aimed to find out the conservation strategies of mangrove forests in Minab 

County as the most important natural ecosystem in southern Iran. The statistical population of 

the study were two groups of local communities and experts in forest sciences in Minab County. 
By Krejcie and Morgan Table, 327 people were selected by stratified sampling with optimum 

allocation. Furthermore, 18 people in the experts and specialists section were targeted for the 

study. The data were analyzed by FAHP SOLVER 2014 and SPSS var.19. The results showed a 

complete agreement between the two groups in prioritizing economic and socio-human 

solutions, but no agreement was seen between local communities and experts in prioritizing 

institutional and environmental solutions. In addition, in the general prioritization of forest 

protection strategies, there was no complete agreement between the two statistical groups. From 

the point of view of local communities, forest protection strategies were included economic, 

social, institutional and environmental factors. However from the experts' point of view, the 

most important protection strategies were social, economic, institutional and environmental 

factors. 
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