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 پژوهشی
  چکیده

ها و مطالعه آن یبررس دارند بشر یزندگ مختلف ابعاد در هامرجانکه  یتیبه اهم نظر :پیشینه و هدف

 هايپوششبخصوص  زيستیمحیطبیش از پیش ضرورت پیدا خواهد کرد. جزاير خارك و خارگو از لحاظ 

ي گذشته بسیاري از تهديدهاي بالقوه مانند در چند دههبسیار حائز اهمیت است.  خاصنی مرجا

 یآلودگ ،یساحل يهاطیمح در آن از یناش يپسماندهاهاي انسانی مخرب مرتبط با صنعت نفت و فعالیت

  ها،فاضلابو  يشهر يهاپساب هیتخل ،هوا یآلودگ ،يو شهر یصنعت یآلودگ هیدروکربنی، و ینفت

و  ادانیبا تور توسط ص دیهاي حرارتی ناشی از تغییرات اقلیمی و نوسان سطوح میانی و بالايی آب، صتنش

را با  یمرجان يهاستگاهيبی احتیاطی غواصان ز طورنیهم و یمرجان مناطق در غواصانتوسط  یشکار ماه

يی جزيره ايدراکوسیستم  هايی که در تعارض نسبی بايکی از فعالیت مواجه کرده است. ياديز يهاچالش

ها و تحرکات مربوط به صید و صیادي در خارك و بخصوص موقعیت سواحل مرجانی قرار دارد، فعالیت

در  داريپا اشتغال نبود و يکاریب. رسدها به چندين دهه میجزيره خارك و خارگو است. قدمت اين فعالیت

 از هدف نيبنابرا مردم به ماهیگیري بپردازند.از  ياديسـبب شـده کـه تعداد ز یاز مناطق ساحل ياریبس

صید و صیادي است که قلمرو  هاي مختلف چالشجنبه با یانسان -یطیمح يهاچالش یبررس مطالعه نيا

 نمايد. هاي مرجانی را تهديد میجغرافیايی آبسنگ

افیاي جزيره در اين پژوهش جهت ارزيابی و بررسی تهديدات ايجاد شده در حوزه جغرها: مواد و روش

ي اپرسشنامه لیتحل و یدانیم مشاهدات از استفاده باهاي فعالیت صیادي خارك ابتدا به بررسی چالش

هاي آن در جوامع بندي شدند و در نهايت سهم هريک از جنبهها طبقهپرداخته شد. سپس اين چالش

هاي ند. جهت بررسی چالشمرجانی جزاير خارگ و خارگو تحلیل و بررسی شد صیادي نزديک به زيستگاه

استفاده از روش آماري تحلیل آلفاي کرونباخ و طیف لیکرت درصد اعتماد را محاسبه تا صید و صیادي با 

هاي هر کدام از معیارها توسط آزمون هاي نهايی اعتماد کرد. وزندر صورت تأيید بتوان به نتايج و تحلیل

 (، نهايی گرديد.SWARA) عددي سوارا-فازي

 مقاله: تاریخچه
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کرونباخ در سطح قابل قبول و خوب  يآلفا زانیسوال مطرح و م 61پژوهش  نيا پرسشنامه در :نتایج

اثرگذاري و وزن هرکدام از معیارها در  .کند یم ديیتأ پرسشنامه ي/. بدست آمد که اعتماد به محتوا969

و اوايل صبح در فصل زمستان  هاي موتوريبیشترين درصد صید از طريق قايقمیزان پايايی نشان داد که 

آموزش لازم جهت  گونهدرصد صیادان هیچ 08درصد(. نتايج نشان داد که بیش از  99شود )انجام می

طبق نتايج نهايی وجود شود. اند و اين چالش جدي و اساسی شناخته میصید در مناطق مرجانی را نديده

درصد بیشترين و  0/98ابزار صید با  پاسخگويی در ابعاد انسانی و محیطی )مانند فصل، ابزار و زمان صید(،

 شوند.ترين وزن معیارها را شامل میدرصد کم 9/69زمان صید با 

شود به خروجی حاکی از آن است که ابزار صید به عنوان معیاري با رتبه اول ارزش گذاري می بحث:

صد کمترين وزن را در در 69نمايد. در مقابل زمان صید با ها را تبیین میدرصد از وزن گويه 91عبارتی 

هاي ها و تهديدهاي آماري بیانگر اين موضوع است که در بررسی چالشتبین معیارها دارد. اين پردازش

محیطی بايستی در اولويت بررسی باشد. به عبارتی  -ي مرجانی در جزيره خارك عوامل انسانیگستره

هاي امن مرجانی را خلق تواند محیطمی ساخت و عوامل وابسته به آنهاي انسانکنترل و مديريت چالش

 نمايد.
 

 هـدممق

ترين و هاي مرجانی از قديمیبسنگ مرجانی يا صخرهآ

یشتر ترين اجتماع موجودات زنده روي زمین هستند بغنی

هزار سال عمر دارند و  18تا  8هاي مرجانی بین صخره

اي هاي آبی روي هم انباشته شدهها صخرهبسیاري از آن

 ,.Steiner et al)ها سال قدمت دارندهستند که میلیون

ها در ابعاد مختلف (. کاربرد و اهمیتی که مرجان2018

زندگی بشر دارند سبب شده که بیش از پیش به 

 ,.Zhongming et al) ها پرداخته شودموجوديت آن

هاي غذايی هاي مرجانی، مديريت هرمدر صخره (.2021

ها اي باشد که هم به نفع مردم و هم زيست بومگونهبايد به

باشد و اين امر با فراهم آوردن صید صحیح و ماندگاري 

 & Darling) گیردعملکردهاي اکولوژيکی مهم صورت می

D'agate, 2017.) 

بخصوص  زيستیمحیطير خارك و خارگو از لحاظ جزا

در بسیار حائز اهمیت است.  خاصمرجانی  هايپوشش

ي گذشته بسیاري از تهديدهاي بالقوه مانند چند دهه

هاي انسانی مخرب مرتبط با صنعت نفت و فعالیت

 یآلودگ ،یساحل يهاطیمح در آن از یناش يپسماندها

 یآلودگ ،يو شهر یصنعت یآلودگ هیدروکربنی، و ینفت

هاي تنش ها،فاضلابو  يشهر يهاپساب هیتخل ،هوا

حرارتی ناشی از تغییرات اقلیمی و نوسان سطوح میانی و 

توسط  یو شکار ماه ادانیبا تور توسط ص دیبالايی آب، ص

احتیاطی بی نطوریهم و یمرجان مناطق در غواصان

 ياديز يهارا با چالش یمرجان يهاستگاهيغواصان ز

 Bolouki et al., 2018; Kavousi et) اجه کرده است.مو

al., 2011; Roder et al., 2021; Shojae et al., 2012; 

Shokri et al., 2000.) 

ي ايجاد شده را در ارتباط با اين هاارضبنابراين بايستی تع

موارد را مورد بررسی قرار داد. با توسعه صنايع و تأسیسات 

توجه ويژه به اشتغال در اين  ي اخیر وهاسال درنفتی 

هاي ساحلی بومرسد آسیب پذيري زيستنظر میهصنايع ب

و دريايی از اين صنايع بیش از پیش بايد مورد توجه قرار 

 انتقال، (. چرا که تولید،Mousavi et al., 2015) گیرد

 محیط همواره مواد، افزون اين روز کردن انبار و توزيع

 داده قرار آلودگی معرض در را زيست دريايی و ساحلی

 (.Ghorbanzadeh et al., 2019است )

توانند مجموعه تهديداتی که در بالا ذکر شد هر کدام می

هاي مرجانی در جزيره خارك قرار در تعارض با زيستگاه

و  هاتعارض یدر بررس تياولو تيرعاگیرند. بنابراين 

دريايی و  هاياکوسیستم و ستگاهيدر ز يجد داتيتهد

 Ben et al., 2018; Osman et) ساحلی اساس کار است

al., 2020; Valavi et al., 2009هايی که (. يکی از فعالیت

در تعارض نسبی با اکوسیستم جزيره خارك و بخصوص 

 اقداماتها و موقعیت سواحل مرجانی قرار دارد، فعالیت

مربوط به صید و صیادي در جزيره خارك و خارگو است. 

 ها به چندين دهه می رسد.عالیتقدمت اين ف

هاي اخیر مطالعات زيادي در زمینه بررسی در سال

هاي خاص مرجانی در تهديدات مرجانی در زيستگاه
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سراسر دنیا انجام شده است. براي درك درست از وضعیت 

ها بايستی اين مطالعات را بر اساس نوع تهديد اين چالش

هديد جدي براي بندي نمود. عوامل انسانی تموجود طبقه

شوند. تحقیقات مشابی از اين هاي مرجانی تلقی میصخره

 Allenتوان در مطالعات پژوهشگرانی مانند: )دسته را می

et al., 2007; Brennan et al., 2021; Portman et al., 

2018; Roik et al., 2018 )قرار داد یبررس مورد.  

سهم هريک از با اين حال اطلاعات و آمار کافی در مورد  

ويژه صیادي در اطراف جزاير مرجانی جنوب هتهديدات ب

هاي مهم در ايران وجود ندارد. يکی از تهديدات يا چالش

هاي صیادي و اطراف خارك و خارگو، لنگراندازي قايق

هاي منطقه رويه آبزيان و متعاقبًا تخريب مرجانصید بی

(. Ferrario et al., 2014; Freiwald et al., 2015) است

(، دريافتند 6819) و همکاران Meniniدر تحقیقی ديگر 

ا هترين روشجزء مخرب يادیصهاي برخی روش که

هاي سنگها و قلمرو آبمیزان برداشت از محیط. هستند

 يآورتابباشد که سبب کاهش  يدر حد ديمرجانی، نبا

 یطیمح توان واقع در(. Hall, 2018) شود جوامع نيا

ها و با فرصت میدر ارتباط مستق یمرجان سواحل

 Grottoli et) وجود دارد طیاست که در آن مح يیدهايتهد

al., 2017هاي مختلف (. هدف از اين مطالعه بررسی جنبه

يی ایجغراف قلمرو کهصید و صیادي است  چالش

نمايد. تأکید بر بررسی هاي مرجانی را تهديد میآبسنگ

ر در اين مطالعه انسانی اساس کا -هاي محیطیچالش

 است. 

 

 
 یمحدوده مطالعات تیموقع - 1 شکل

 

 هامواد و روش
 و هاپرسشنامه لیتکمو  یدانیپژوهش با مشاهدات م نيا

و افراد بومی حاضر در  ادانیص ازاطلاعات  يآورجمع

ر سه د یدانیم يهاانجام شد. برداشت خارك،بندرصیادي 

معیشتی  -فرعی بعد و اقتصادي بعد انسانی، محیطی و ؛بعد

انسانی به  بعدتنظیم و توسط روابط آماري تحلیل و نهايتاً 

ها داشت، دلیل اثرات و وزن بیشتري که در تبیین معیار

 مورد تحلیل نهايی قرار گرفت. 

 ( و اعتمادپذيريValidity) براي تعیین میزان اعتبار

(Reliabilityبه سؤالات پرسشنامه و هم ) چنین براي

گیري درجه هماهنگی درونی ابزار اندازه محاسبه

)پرسشنامه( در ابتدا بايد با استفاده از روش آماري تحلیل 

درصد  SPSSآلفاي کرونباخ و طیف لیکرت در نرم افزار 

اعتماد را محاسبه تا در صورت تأيید بتوان به نتايج و 

 (.1)رابطه  تحلیل هاي نهايی اعتماد کرد

 درصد ،يادیص و دیص مشکلات قیدق یبررس يبرا

 ابزار، نوع شناور، نوع مانند مختلف بعد در شده محاسبه
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 یدانیم اطلاعات اساس بر دیص ساعات و دیص فصل

 به اقدام يآمار يهاروش با آن پردازش و شده استخراج

 تميالگور يمبنا بر هاپرسش. شد آمده بدست جينتا لیتحل

 یراحط خوب یلیخ تا فیضع اریمع از سطح 0 در تيکریل

   .شد

 (1         ) 

 

هاي پرسشنامه تعداد سوالات يا گويه k نماددر اين رابطه 

 2S يگمایو س ام  kواريانس زير آزمون 2S نماد، يا آزمون

 مقدار صفر اين ضريب  .کل آزمون است انسيوار

+ نشان دهنده قابلیت 1دهنده عدم قابلیت اعتماد و نشان

 .اعتماد کامل است

 

ها بر اساس تعیین اثرگذاری بر پاسخدهی و وزن

 (SWARA) روش سوارا

گیري مزايايی هاي تصمیمروش سوارا نسبت به ساير روش

دهی مناسب، توانايی برآورد و ارزيابی دقیق، وزن :نظیر

هاي کم اثر و آنالیز دقیق رابطه معیارها، حذف پاسخ

 تر از همه قابلیت تبديل مفاهیم کلامی به اعداد فازيمهم

است. در واقع منطق عددي فازي براي حذف ابهامات و 

 ;Kavousi et al., 2010) هاستها در پاسخعدم قطعیت

Yu, 2012.) 

هاي دريافتی بايستی براي اعتماد و کارايی بیشتر پاسخ

بعد از مشخص نمودن پايايی در مرحله قبل اقدام به 

زن واقع و در .پژوهش نمود فرآيند در معیارها وزن تعیین

مشخص خواهد کرد که اثرگذاري کدام پرسش در اعتماد 

مرحله  0 دهی در. براي اين کار وزنبه نتايج بیشتر است

 (Keršuliene et al., 2010) پیوسته با استناد به روش

 انجام شد:

یا معیارها برای تعیین  گام اول: مرتب کردن شاخص

)همان  معیارها 6، با استناد به رابطه اهمیت نسبی

شوند. بندي میها طبقهها( با توجه به اهمیت آناسخپ

 کمترين اول،ترين مقدار در رتبه مهمبدين صورت که 

 در اهمیتشان اساس بر مقادير ساير و آخر رتبه در مقدار

 .دگیرنمی قرار دو اين میانی بازه

 

(6      )                    

 

صورت )بدين  گام دوم: محاسبه وزن اولیه هر معیار

 کند(. را دريافت می 1ترين دوره وزن که با اهمیت

ها در فرايند براي مشارکت تمامی معیارها يا پاسخ

شود. در اين رابطه بیانگر استفاده می 9دهی از رابطه وزن

 ارزش و اهمیت معیارها است. 

 

(9)                  
 

 معیارهاگام سوم: تعیین وزن نهایی و نرمال شده 

معیارها  ارزش کمک به و 0 رابطه از استفاده با تينها در

ها براي هر شود. مجموع وزنها محاسبه میوزن نهايی آن

معیار در حالتی که تبیین مشخصی را ارائه دهد برابر با 

 يک خواهد بود.

(0)                               

 

ق های غیر واقعی با منطگام چهارم: حذف پاسخ

 فازی:

ت، بنابراين هاي نسبی اسبصورت وزنخروجی مراحل قبل 

(، به منطق (Roik et al., 2018 بايستی از طیق رابطه

 درستی تبیینهفازي عددي تبديل شود تا وزن معیارها را ب

 نمايد.

(8)       

 

بندي معیارها را با روش دهی و اولويتفرايند وزن 6چارت 

 دهد.سوارا نشان می
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 (Keršuliene et al., 2010)بندی با روش سوارادهی و اولویتفرایند وزن - 2شکل

 

   ایجنت

 های صیادیسی آماری چالشبرر

شده نشان داد  مطرح سؤالات يبرا اعتماد درصد محاسبه

 /. است که اعتماد به969کرونباخ   يآلفا زانیکه م

  (.1)جدول کندواي پرسشنامه را تأيید میمحت
 

 خروجی سطوح اعتماد - 1جدول

  یآمار یهالیتحل و هیتجز نگاه از هاچالش

 ادانیدرصد ص 08از  شیخارك( ب رهي)جز هدف منطقه در

را  یدر مناطق مرجان دیجهت ص یآموزش لازم گونهچیه

اذعان  ادانیدرصد ص 88از  شیب یاند. از طرفدهيند

و به  شناسندیرا نم یقلمرو مرجان داتياند که تهدنموده

 رهيجز انادیدرصد ص 98از  کهطوريهب .ستندیآن آگاه ن

خارك و خارگو  یدر قلمروه مرجان بارکيخارك حداقل 

. فصل صید، ابزار و زمان دقیق صید از اندنموده دیص

 آن اصول نکردن تيرعاهايی است که تاحدوي چالش

ناپذيري به جوامع مرجانی  جبران يهاخسارات تواندیم

و  6و 9)تحلیل آماري اين معیارها در جدول  وارد نمايد

 ذکر شده است(. 2تا  9 اشکال

بنابراين عدم آموزش کافی، عدم شناخت تهديدات 

ها يک مرجانی و آگاه نبودن از فوايد اقتصادي مرجان

اي براي تخريب تواند خطر بالقوههشدار جدي است که می

% N   

100.0 70 Valid  

0.0 0 aExcluded case 
100.0 70 Total  

Reability Statistics 

N of 

items 

Cronbach,s 

Alpha 

Based on 

Std.items 

 
Cronbach,s 

Alpha  

21 .738 .729 

 فهرست نمودن معیارهاي اصلی هابررسی و ارزيابی پاسخ ترسیم مجموعه معیارها

تر در ها بر اساس رتبه معیارها)معیار مهمبررسی و ارزيابی پاسخ

 گیرد(رتبه اول قرار می

 تنظیم لیست معیارها

تعداد دفعات  تنظیم معیارها بر اساس
 پاسخ مشابه

 تجزيه و تحلیل معیارها

 تکراري و وابستهحذف معیارهاي

 تعیین معیارهاي مستقل 

 تعیین رتبه معیارها

 تعیین وزن معیارها

 

 j+1نمايش معیار  jنمايش معیار 

 
نسبت به معیار  j+1استقلال معیار  تعیین

j  

ارزش معیار 

j+1 

J=j+1 j≤n 

 مستقل

 بردار اهمیت معیارهاتعیین 

 تعین معیارها بر پايه روابط

 پايان
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وجود آورد.  هها و جوامع مرجانی در جزيره خارك بصخره

که  داد نشان یدانیم پژوهشخروجی حاصل از اين 

ي صیادي به صیادان، افزايش و ارائه دانش مرتبط با حرفه

هاي معیشت شاغلین در بخش تأمین و کاهش هزينه

رسانی ابزارهاي صید، تعیین روزصیادي، نوسازي و به

حريم سبز و قرمز در خصوص ممنوعیت صید در مناطق 

هاي مرجانی و هاي صخرهخصوص در محدودههمختلف ب

هاي سختگیرانه، از جمله ستورالعملاعمال قوانین و د

تواند ضمن تقويت بخش صیادي و مواردي است که می

مرتفع نمودن بخش زيادي از مشکلات اين صنعت به 

بهاي دريا از جمله هاي زيستی و گرانصیانت گونه

 ها تا حدودي زيادي کمک کند.مرجان
 

 ابزارها و زمان صیادی -2 جدول

 

 

 

 
 صید نوع ابزار مورد استفاده جهت -4شکل

 

 معیارها قابلیت اعتماد -3جدول

 

 

 

 

 نوع شناور مورد استفاده جهت صید -3شکل           

 

 فعالیت ابزار درصد

 لنج 2/3
 نوع شناور

 قایق موتوری 8/69

 (رکاس-ترال)تور 31

 نوع ابزار

 قلاب 5/38

)لاین  قلاب رشته 6

 لانگ(

 گرگور 5/14

  چند ابزاری)مشترك( 7

 بهار 1/2

 فصل صید
 تابستان /.6

 پاییز 3/13

 زمستان 7/83

 اوایل صبح 5/91

 عصر  9/7 ساعت صید

 وقت مشخصی نیست 7/33

 
Scale 

Mean 
Scale 

Variance if 

Corrected 

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha 

Q1 53.57 67.901 .185 .74 

Q2 55.23 67.744 .158 .82 

Q3 55.44 66.424 .310 .75 

Q4 53.36 67.595 .333 .78 

Q5 53.73 72.230 -.033 .71 

Q6 53.39 70.443 .088 .80 

Q7 53.60 72.099 -.025 .82 

Q8 55.31 64.624 .436 .87 

Q9 55.26 66.281 .209 .82 

Q10 55.14 70.559 .015 .69 

Q11 55.80 65.351 .315 .68 

Q13 54.37 62.266 .465 .76 

Q14 55.19 68.240 .148 .80 

Q15 54.66 61.823 .448 .87 

Q16 54.69 64.711 .261 .81 

Q17 54.59 67.348 .180 .70 

Q18 54.59 61.840 .379 .78 

Q19 54.40 65.722 .242 .76 

Q20 54.16 67.439 .158 .69 

Q21 54.69 68.508 .201 .84 
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 درصد صید در فصول مختلف سال -5شکل

 

 
 درصد صید در ساعت های مختلف روز -9شکل

ها، با استناد به با توجه به تنوع معیارها در بررسی چالش

وزن هر کدام از معیارها در تبیین  0و  9، 6نتايج روابط 

نتايج مشخص گرديد. در اين پژوهش جهت حذف ابهامات 

تر شدن نتايج، روش ها و دقیقدهندهکلام پاسخ موجود در

سوارا در محیط فازي اجرا گرديد. طبق نتايج نهايی وجود 

)مانند فصل، ابزار و  پاسخگويی در ابعاد انسانی و محیطی

بیشترين و زمان صید با  0/98زمان صید(، ابزارصید با 

شوند. بقیه ترين وزن معیارها را شامل میدرصد کم 9/69

 شوند.درصد را شامل می 61رها نیز وزنی معادل معیا

هاي مربوط به صید و که تهديدها و چالشتوجه به اين

صیادي در بندر خارك وزن و تغییرپذيري بیشتري نسبت 

به ساير تهديدها داشتند بنابراين نتايج آن مورد بررسی 

ابزار، زمان و  قرار گرفت. نتايج نشان داد که معیارهاي

بیشتري در تبیین معیارها داشتند. بیش  وزن دیص فصل

که کردند. به طوريدرصد وزن معیارها را تبیین می 08از 

بیشترين صید با تور و قلاب در اوايل صبح و در فصل 

 (. 6 )جزئیات در جدول زمستان انجام شده است

حاکی از آن است که  0و جدول  0تا  6خروجی روابط 

گذاري تبه اول ارزشابزار صید به عنوان معیاري با ر

 نییرا تب هاهياز وزن گو رصدد 91شود به عبارتی می

وزن را  نيدرصد کمتر 69با  دیص زمان. در مقابل دينمایم

 نيا انگریب يآمار يهاپردازش نيادارد.  ارهایمع نیدر تب

 يهاديها و تهدچالش یبررس درموضوع است که 

محیطی  -نیخارك عوامل انسا رهيجزدر  یمرجان يگستره

بايستی در اولويت بررسی باشد. به عبارتی کنترل و 

ساخت و عوامل وابسته به آن هاي انسانمديريت چالش

 هاي امن مرجانی را خلق نمايد. تواند محیطمی

 

 جینتا نییتب در ارهایمع یینها وزن و ارزش -4جدول

 -ابعاد ماتریس گویه 

 معیار

 وزن فازی

 

وزن غیر فازی 

 (%-WJا)معیاره

رتبه معیارها برپایه 

 (Kjارزش )

 معیار

 ابزار صید 1 9808 9800 61*9

 زمان صید 9 6800 6909 61*6

1*61 

1*61 

6009 

61 

6008 

6000 

6 

0 

 فصل صید

 بقیه معیارها
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  بحث
هاي حساس و شکننده مرجانی همواره با صخره

و  زيستیمحیطهاي زيادي مانند تهديدهاي انسانی، چالش

ادي روبرو هستند. صید بی رويه يکی از سه عامل اقتص

 شوندهاي مرجانی به حساب میهاي آبسنگتهديدکننده

(Osman et al., 2020.) Bolouki  (6810)و همکاران 

در  يساز شهروو ساخت يادیاز ص یناش يهاتیفعال

و  Behzadi. داندیم یانسان تهديد نيترساحل را مهم

تهديدهاي  (6868)و همکاران   Ghaziو (6868)همکاران 

اگرچه  دانندهاي محیطی میانسانی را از عامل اصلی تنش

 یستياست اما با ديیمورد تأ اين تحقیقات جينتا تیکل

 در مطالعات در دهیوزن انسانی با روش اثرگذار يارهایمع

 و دهايتهد نيا قیدق شناختی  عبارت به .شود گرفته نظر

 هاچالش نيا از کدام هر به وابسته يارهایمع به یدهوزن

 از ينگهدار و حفاظتدر  يیسزاهنقش ب تواندیم

بندي ی و اولويتدهوزن. باشد داشته یمرجان يهاطیمح

زدايی از جوامع مرجانی خواهد شد. معیارها سبب حساست

 نيا  کردن برطرف در یسعدر پژوهش حاضر  گاننگارنده

فصل  و يادیصکه ابزار  ديمشخص گرد ونمودند  ضعف

 نییتب در را وزرن نيشتریب درصد 60 و 98 با دیص

 صدماتکاهش  سبب ارهایمع نيا یدهوزن .دارند ارهایمع

ايجاد شیلات  مانند يمؤثر يراهکارهاارائه  و خسارات و

پايدار، استفاده از ادوات و تجهیزات مدرن و استاندارد، 

 ي و ياریجلوگ يبرا داريپا يپرور يآبز يها ستمیارتقاء س

هاي بر اکوسیستم مرجانی، ساماندهی تعاونیفشار  کاهش

ها، تدوين و صیادي و عضويت صیادان در اين تعاونی

مدت در زمینه برگزاري کارگاه و دوره آموزشی کوتاه

هاي مرجانی، نحوه حفاظت و آشنايی با اهمیت آبسنگ

ها و ابزارهاي صیادي مناسب ها، نوسازي قايقتهديدات آن

ممانعت از استفاده از ابزارهاي مخرب در  با منطقه و

هاي مرجانی در قالب محدوده زيستگاهی آبسنگ

 هاي کوتاه مدت خواهد شد. برنامه

بـه طور خاص، فون آبسنگ هاي مرجانی، براثر تورهاي 

 نيا تداوم با. کششی در حال نابودي و انقـراض هستند

است  يشتریب يادیو ص دیکه محل ص یمناطق در طيشرا

به اذعان  .بود خواهد کمتر هامرجان رشد و ياندگارم

درصد ايزار صیادي  88صیادان در اين مطالعه، تقريباً 

استفاده شده در منطقه قلاب، تور و گرگور با استفاده از 

قايق موتوري بوده است. لذا بايد با اقدامات حفاظتی 

مناسب با همراهی و مشارکت صیادان محلی، از اثرات 

اندازي، استفاده از ابزار نامناسب )تور و گرگور( مخرب لنگر

هاي مهم آبزيان در زيستگاه مرجانی به و صید گونه

هاي مرجانی جلوگیري نمود. امید است با شناخت آبسنگ

هاي مناطق تحت پوشش و چالش هاو توجه به فرصت

ها، بتوانیم با ايجاد مناطق ممنوعه ماهیگیري براي مرجان

پیش نسبت به حفاظت از اين ثروت و  مدت معین بیش از

 هاي اساسی را برداريم.نعمت ملی گام
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Abstract 
Introduction: Considering the importance of corals in different dimensions 

of human life, their investigation and study will become more necessary. 

Kharg and Khargo islands are very important from the point of view of the 

environment, especially the unique coral covers. In the past few decades, 

many potential threats such as destructive human activities related to the oil 

industry and the resulting wastes in coastal environments, oil and 

hydrocarbon pollution, industrial and urban pollution, air pollution, discharge 

of municipal effluents and sewage, thermal stresses caused by changes 

Climatic and fluctuating middle and upper water levels, fishing with nets by 

fishermen and hunting fish by divers in coral areas, as well as carelessness of 

divers, have faced many challenges in coral habitats. One of the activities that 

is in relative conflict with the ecosystem of Khark Island and especially the 

location of the coral beaches, is the activities and movements related to 

fishing in Khark and Khargo Island. These activities date back several 

decades. Extreme poverty in many areas has caused a large number of people 

to go fishing. Therefore, the purpose of this study is to examine the various 
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aspects of the fishing challenge that threatens the geographical territory of 

coral reefs. The aim of this study is to emphasize the investigation of human-

environmental challenges. 
Materials and Methods: In this research, for evaluate and investigate the 

threats created in the geographical area the first step we investigated the 

challenges of fishing activity of Khark Island. Then these challenges were 

classified and finally analyzed and investigated the contribution of each of its 

aspects in the fishing communities near the coral habitat of Kharg and 

Khargo islands. In order to investigate fishing and fishing challenges, using 

the statistical method of Cronbach’s alpha analysis and Likert scale. For trust 

final results and analyzes must the confidence percentage was calculated and 

confirmed. The weights of each of the criteria were finalized by the SWARA 

fuzzy-numerical test. In this questionnaire, there are 21 questions and 

Cronbach’s alpha is at an acceptable and good level of 0.72.  
Results: In the questionnaire of this research, there are 21 questions and the 

Cronbach's alpha level is at an acceptable and good level of 0.72. It was 

found that trust in the content of the questionnaire confirms. The 

effectiveness and weight of each of the criteria showed that the highest 

percentage of fishing is done by motor boats in the winter season and early in 

the morning (93%). The results showed that more than 85% of fishermen 

have not received any necessary training for fishing in coral areas, and this 

challenge is considered serious and fundamental. The results showed that 

more than 85% of fishermen have not received any necessary training for 

fishing in coral areas, and this challenge is considered serious and 

fundamental. 
Discussion: The output indicates that the fishing tool is valued as a criterion 

with the first rank, in other words, it explains 31% of the weight of the items. 

On the other hand, fishing time has the lowest weight in the criteria definition 

with 23%. These statistical processes show that human-environmental factors 

should be prioritized in examining the challenges and threats of the coral reef 

in Khark Island. In other words, the control and management of man-made 

challenges and related factors can create safe coral environments. 
 

 

 

 


