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 ۳۹‐۴۶ ، صفحه۱۳۸۴ زمستان، ۳۸ ةمجله محيط شناسي، شمار

 GISبا استفاده از  "گنو" منطقه حفاظت شده يبندزون
 

 *  دکتر حميد رضا جعفري

 **احمد انق
 
 
 
 
 

 چکيده
شته شرق ر  ن کوهستان که در جنوبيد، ايآ يشمار مه  زاگرس بيها معرف رشته کوهيها ن نمونهيتر از جالبيکيکوهستان گنو، 

 ييت استثنايگر با موقعي ديي گرم جنوب و از سويهال کننده خود در برخورد با دشتي، با اثر تعدييکوه زاگرس واقع شده از سو
ک و ي اکولوژي از کارکردهايا  قرار دارد، مجموعهيسودان ج ـي و خليتوران  ـيراني ايشي روة خود که در مرز تحول دو منطقيگذرگاه
  کامالًيهان منطقه در حال حاضر به روشيت ايرينکه مدينظر به ا.گذارد يش مي را به نماي کوهستانيها ستميوسر اکينظ ي بيارزشها
 به نظر ياد شده، الزاميمنطقه » تيريطرح جامع مد«ه يشتر قرار دارد، تهيب بين سان هر روز در حال تخريو بد رديگ ي انجام ميسنت
 .ار گرفته است طرح جامع آن است مد نظر قرة ارائةنيش زميمنطقه که در واقع پ يبندزون ق،ين تحقي ا نتيجهدر .رسديم

  در صد،۴۱ و۵۴ب با ي به ترتي وتفرجي حفاظتيها شدند که زونيي زون شناسا۶ ،يق،در منطقه مطالعاتي تحقيهاافتهيبراساس 
 . است»يپارک مل«  منطقه در احرازعنوانتواناييانگر ين مطلب بيا.اندن مساحت از منطقه را به خود اختصاص دادهيشتريب

 
 
 
 
 
 
 

 کليد واژه
 هاي کوهستاني، اکوسيستمGIS ،RS، مدل، ي، منطقه حفاظت شده گنو،پارک مليمنطقه بند

 
 
 
 

 ۱۵/۱/۸۴:تاريخ پذيرش         ۴/۹/۸۳:تاريخ دريافت 
 
 .ست انجام گرفتيط زي دانشگاه تهران در دانشکده محين پژوهش با اعتبار معاونت پژوهشيا)  ۱(

 .ست دانشگاه تهرانيط زيست دانشکده محيط زيت وآموزش محيري،مديزيارگروه برنامه رياستاد*   

 .کارشناس ارشد برنامه ريزي،مديريت وآموزش محيط زيست **

 پژوهشــي
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 ۳۸شمارة مجله محيط شناسي       ۴۰

 سرآغاز

ا آب است که به ي ي از خشکيا  حفاظت شده منطقهةمنطق
 و يعينابع طب و ميستي از تنوع زي حفظ و نگهداريطور خاص برا

 يج سنتي رايها وهيا شي يق قانونيطر از شده و نييآن تع  همراهيفرهنگ
ن يترارزش  بادهندةنشانن مناطق يا. شودميت يريحفاظت و مد

ها  شگاهيها و رو ستگاهي از تنوع زيار متنوعيده و بسي برگزيها نمونه
ت نش هستند که حفاظي آفريها  جلوهي و به عبارتيعيط طبيدر شرا

 دهد يل مي را تشکمحيط زيستي يهاتيت فعالياز آنها مرکز
 .)۱۳۷۹و۱۳۷۶ ان،يمجنون(

ه ها ب احداث مناطق حفاظت شده، کوهين روزهاياز نخست
براساس . شدند ي مي حفاظت تلقيهان کانونيترعنوان مطلوب

 منطقه ۵۳۱۰ش از يسون بي چون تورسل و هاريگزارش پژوهشگران
 ۵۷۴ که IV IUCN تا IIظت شده در طبقات از مناطق کامالً حفا

 يرد، به مناطق حفاظت شده کوهستانيگ يون هکتار را در بر ميليم
 ۸ ، در کل جهاني کوهستانةمناطق حفاظت شد.اختصاص دارد

 درصد از کل مساحت مناطق حفاظت شده را ۴۲درصد از کل تعداد و 
ش ي بيعت است که وسيل محدود به مناطقين تحليا. رنديگ يدر بر م

ل ين دليبه هم.اند  متر داشته۵۰۰ حداقل ي هزار هکتار و ارتفاع۱۰از 
ز وجود دارند که با ي نيگر از مناطق حفاظت شده کوهستاني دياريبس
توان گفت که وسعت  ين رو مياز ا. کنند يق نميارها تطبين معيا

 يها نير سرزميشتر از سايار بي بسيمناطق حفاظت شده کوهستان
 و ين مقدار کافيست که اين بدان معنا ني اي ولجهان است،

ها نسبت د کوهستاني شديريپذ بيبا توجه به آس(بخش است تيرضا
 حفاظت از ةين مناطق عمدتاً بر پاي بعالوه انتخاب ا.)يگر نواحيبه د
 و مناظر با شکوه يعي طبيها ستميه، اکوسياول  بکرياندازها چشم
ن در ي نش  مردم کوهيتسي زيها وهي و در اغلب موارد شاست
 .)۱۹۹۲پور، دونکن(نش آنها وارد نشده استي گزيارهايمع

 از ي نمودةک از مناطق حفاظت شده، به منزليهرحال هر ه ب
ما و يد که با سهستن ينيع در عرصه آب و خاک هر سرزميتنوع وس
 و ي مختلف را با گوناگونيها ستگاهيها و ز شگاهي متفاوت، رويمنظر

 . اند  دادهيات وحش در خود جاي از حيتراکم متفاوت
ش ي انسان، افزاي اقتصاديها تيه فعاليرو ي بةمتاسفانه توسع

 از يبردار  از مردم به بهرهيريواسطه قشر کثي بيت و اتکايجمع
 ي بقاي برايشتري بيها و تنگناهاتيعت، روز به روز محدويطب
 که يل متعددان عوامي در م.آورند يوجود مه عت و منابع زنده بيطب
ها و  شگاهيل رويب و تبدي تخر،کنند ين منابع را فراهم مي اينابود

ب به طور ين تخريا. نديآ ي به شمار مي اصلفرايندها به عنوان  ستگاهيز
 يهاطي از محيير عقاليت غيريمد و هايبردار ه  از بهريعمده ناش

 .  استيعيطب
دار ي ناپاةععت در برابر توسي، حفاظت از طبيطين شرايدر چن

آنچه امروز به عنوان مناطق حفاظت شده .ست ين ني قابل تضميکنون
 حفاظت از ينانه برايب   است واقعيريابد، تدبي يروز به روز گسترش م

 که فاقد هرگونه مختصات ي روند مخربيرگي در برابر چيستيتنوع ز
  .است ي، به عنوان توسعه و سازندگيداريپا
 

 قي تحقيها اهداف و ضرورت

ه ير ساي چند جانبه و زيزير متأسفانه در کشور ما، فقدان برنامه
 مناطق حفاظت شده سبب رشد و رواج هر نوع يها تواناييقرار گرفتن 

ت و يده است و دفاع از تمامشت آنها ي و مشروعي اقتصاديها استفاده
 ياري است که بسيت در حديري مناطق تحت مديهاحفاظت از ارزش

ه قابل ي سرمانوعيل يدل ي راکد گذاشتن بيا به معنر» حفاظت«واژه 
در شده نکه مناطق حفاظت ين باتوجه به ايهمچن.کنند ي مياستفاده تلق

ن ياند، مشکالت ا ن انتخاب نشدهي سرزميزير  طرحفرايندکشور ما، در 
ن مناطق در ي گوناگون مانند قرارگرفتن ايها صورته نوع عملکرد را ب

 داخل منطقه با يها ي ناسازگار، تعارض کاربرياه ي انواع کاربرةگستر
 و ن تفکري سوء چنآثار مقابله با يبرا. مياهداف حفاظت شاهد

 چند جانبه و يها  استفادهيدا کردن عملي جز پيا  چاره،يعملکرد
 يهات و ارزشيدفاع از موجود يبرا  شدهحفاظت مناطق خودگردان کردن

 .ستيخود ن
ن منطقه در نظر ي ايبند زوني که برايب اهدافين ترتيبد

 :يرگرفته شده شامل موارد ز
ل اندوخته يه و شرح جامع منطقه و تبدي اطالعات پايآور فراهم •

 ؛GIS دريجاد بانک اطالعاتيبه منبع بااستفاده از ا
 يابياستفاده از روش ارز(يشي آمايکردي منطقه با رويزون بند •

 ؛)ک زون هايتوان درتفک
 .يبند زونيبرا يدرمدلسازGIS  استفاده ازتواناييداشتن  در نظر •

 
 ها مواد و روش

 مواد
، نام خود را   هکتار۳/۴۲۷۵۳مساحت  با منطقه حفاظت شده گنو

 از يکين کوه يا.از کوه گنو که در داخل منطقه واقع شده، برگرفته است
دو کوه مرتقع و شناخته شده شهرستان بندرعباس است وبعد از کوه 
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 GIS         ۴۱ با استفاده از " گنو"طقه حفاظت شده بندي منزون

 يبلند.دي آين شهرستان به شمارمين کوه بلند ايمدو) هماک(فارغان 
 يلومتري ک۳۰ و در حدود ستاي متر باالتر از سطح در۲۳۴۷کوه گنو 
 ةن منطقه درمحدوديا. شهربندرعباس واقع شده استيشمال غرب

 ۱۸َ ي ال۵۵ وْ ۵۶ وَ ي عرض شمال۲۷ وْ ۲۹َ  ي ال۲۷ وْ ۱۸َ ييايجغراف
 ْ  بندرعباس به يجاده اصل قرار گرفته است و ي طول شرق۵۶و
 بندرعباس به بندرلنگه از جنوب آن يرجان از شرق و جاده اصليس
 است که در ي کوهستانيا کرهين منطقه متشکل از پيا. گذرد يم

نوسانات .  باز قرار گرفته است يها و تپه ماهورها از دشتيا گستره
دشت  و از استاد يار زي بسي فرعيهال وجود کوهيدله  آن بيارتفاع

 متر متفاوت ۲۳۴۷ ي ال۷۰ از يرات ارتفاعييتا قله کوه گنو، تغ
 .)۱۳۷۶ان،يو مجنون زهزاد(است

ر ي منطقه حفاظت شده گنو به شرح زي قانونيدر حال حاضر مرزها
  :است
 منگان، روخانه ياز شمال به رودخانه تنگ باغ، بندرآگاه، چ •

 ؛ سلطان شاه و رودخانه سد گزيگردگنو، اراض
 ؛رجاني س– بندرعباس يبه جاده اصلاز شرق  •
 بندرلنگه از محل پمپ – بندرعباس ياز جنوب به جاده اصل •

 ؛ن تا پل رودخانه کليبنز
 .از غرب به رودخانه غرب •

 يادي زيها ي و بلندي پستيمنطقه دارا ن،ياز لحاظ شکل زم
 ي جنوبيها متر در قسمت۷۰ که حداقل ارتفاع آن با يطوره  ب،است

.  در قله کوه گنو واقع شده است، مترارتفاع۲۳۴۷با و حداکثر آن 
شتر ي که بيطوره  ب، استيادي زيهاتي محدوديب منطقه دارايش

 غالب منطقه ييايجهت جغراف .است% ۷۰ يب باالي شيمنطقه دارا
) ۳( تا )۱( جداول. دهند يل مي تشکيجنوب  وي شمالهايرا جهت
  نشان يابي در مدل ارز کاربردرا براين ي عوامل شکل زميطبقه بند

 .دهديم
 ييطبقات جهات جغرافيا:)۱( شمارة جدول

 شرح كد

 بدون جهت ١

 شمالي ٢

 شرقي ٣

 جنوبي ٤

 غربي ٥

 

  طبقات شيب:)۲( شمارة جدول

 شرح كد

٠ ‐٥ ١%  
٥ ‐١٥ ٢% 
١٥ ‐٢٥ ٣% 
٢٥ ‐٥٠ ٤% 
٥٠ ‐٧٠ ٥% 
 %٧٠باالي  ٦

 

 ح دريا طبقات ارتفاع از سط:)۳( شمارة جدول

 شرح كد

٠ ‐١٠٠٠ ١ 
١٠٠٠ ‐١٢٠٠ ٢ 
١٢٠٠ ‐١٤٠٠ ٣ 
١٤٠٠ ‐١٨٠٠ ٤ 
١٨٠٠ ‐٢١٠٠ ٥ 
٢١٠٠‐٢٤٠٠ ٦ 
٢٤٠٠ ‐٢٦٠٠ ٧ 
 ٢٦٠٠بيشتر از ٨

 
 جهرم – يشتر منطقه را سازند آسماري ب،يشناس نياز لحاظ زم

 استفاده در ين سازند براي در اي آهکيهاوجود سنگ. دهد يل ميتشک
، مالت و ي ماسه آهکي آجرهاةيمان و تهيد سي تولع ساختمان،يصنا

گر ياز طرف د. رسد ي، سنگ مالون و الشه مناسب به نظر ميشفته آهک
 و نامطلوب ين عامل شوري در منطقه، مهمتري نمکيوجود گنبدها
که يطوره ب. شود ي منطقه محسوب مينيرزمي و زي سطحيهابودن آب

) ۴(  شمارةجدول.  شورنداستثناءدون  منطقه بي سطحيهاه آبيکل
 .دهدي نشان ميابي کاربرد در مدل ارزبرايرا  انواع سازندها يطبقه بند

مه عمق و يشتر منطقه مورد مطالعه، کم عمق تا نيخاک ب
شتر منطقه را مناطق يز بيش نين از نظر فرسايهمچن. استدار  زهيسنگر

 نتيجهدر . دهد يل مي تشکيرخنمون سنگ% ۷۵ش از ي با بيتوده سنگ
 ي برايت مناسبيش وضعيتوان گفت که منطقه از نظر خاک و فرسا يم
 ،)۱۳۸۰مهندسان مشاور و سنجش از دور، ( ندارديا  توسعهيهاتيفعال

 کاربرد در را برايش ي خاک وفرسايطبقه بند) ۶( و )۵( شمارة جداول
 .دهدي نشان ميابيمدل ارز
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 ۳۸شمارة مجله محيط شناسي       ۴۲

 
 شناسي طبقات زمين:)۴( شمارة جدول

 )نوع سازند(شرح كد

 جهرم‐ائوسن،سازندآسماري ۱
 ميشان ميوسن،سازند ۲
 رسوبات آبرفتي‐كواترنري ۳
 ۱۳۸۰ن مشاور سنجش ازدور،يمهندس:منبع

 

  طبقات خاك:)۵( شمارة جدول

 شرح كد

 و  يزه دار، بافت خاک سـطح     يخاک کم عمق، سنگر    ١
 يلي، بدون تکامل پروفي لوم– ي سبک شنيعمق

 و  يدار، بافت خـاک سـطح       زهيرخاک کم عمق، سنگ    ٢
 ي لوم– ي سبک شنيعمق

 ي و عمقـ   يق، بافـت خـاک سـطح      يـ مه عم يخاک ن  ٣
 يلي، بدون تکامل پروفيمتوسط لوم

 ي و عمقـ   يق، بافـت خـاک سـطح      يـ مه عم يخاک ن  ٤
 يلي، با تکامل پروفيمتوسط لوم

 ي متوسط لوم  يق، بافت خاک سطح   ي عم يليخاک خ  ٥
بـا تکامـل    ،  ي لـوم  ‐ ين رسـ  ي سـنگ  يو خاک عمقـ   

 يليپروف
 ۵ و ۲ ي خاک کدهاي از واحدهايبيترک ٦
 ۱۳۸۰ن مشاور سنجش ازدور،يمهندس:منبع

 

  طبقات انواع فرسايش:)۶( شمارة جدول

 تيپ فرسايشي كد

١ R 
٢ E1 
٣ E2 
٤ E3 

 ۱۳۸۰ن مشاور سنجش ازدور،يمهندس:منبع

ات  ساالنه در ارتفاعيم و آب و هوا، متوسط بارندگياز لحاظ اقل
 ۵/۲۵۷ تر نيي ارتفاعات پايمترو برايلي م۳۷۰ متر۱۵۵۰ يباال
 و ۳۲ن حداکثر دماْ يانگي ، م۷/۲۶ متوسط ساالنهْ يمتربوده و دمايليم

 يم نمايها در اقل ين بررسيهمچن. است ۵/۱۸متوسط حداقل آنْ 
مه يم ني متر دراقل۱۵۵۰ يدهد که ارتفاعات باال يدومارتن نشان م
 .رديگ ي قرار ميبند ن طبقهيم خشک ايدر اقلر نقاط يخشک و سا

م ين منطقه در اقليدهد که ا يز نشان مي آمبرژه نيم نماي اقلةمطالع
 ).۱۳۷۸مهندسان مشاور آب ورزان، .(رديگ يد قرار مي گرم شديابانيب

 يها ژه چشمهي ندارد، بوين منطقه کمبودياز لحاظ منابع آب، ا
ات ياز حيل قادرند، آب مورد نموجود در منطقه که در تمام فصول سا

 نشان يريگ ز اندازهي نين از نظر کميهمچن. ن کننديوحش را تام
 توسعه برخوردار است و از نظر ي براي خوبنيرويدهد که منطقه از  يم 
 .  وجود ندارديها مسئله قابل توجهالبيس

 منطقه را متعادل ينيرزميالن آب زي انجام گرفته، بيها يابيارز
 و ي نمکيت شامل گنبدهايفيکن دو عامل مخرب کي ل،دهد ينشان م
 و ينيزم ري آب ز، گروه فارسيري تبخيع سازندهاي وسيگستردگ
ت آن يفي کدر نتيجهر قرار داده و ي منطقه را بشدت تحت تاثيسطح

 اداره حفاظت محيط زيست استان هرمزگان،(بشدت کاسته شده است 
 ). الف۱۳۷۵

 يطور کله  و باست يار غنيلعه بس منطقه مورد مطاياهيپوشش گ
 ياهي پوشش گدليل به ،ات وحشيت منطقه با وجود کم بودن حياهم

 از ياهي گ بسيار کمبا پوششاي که در منطقهيطورهب.استمتنوع آن 
ر است تا ارس که خاص مناطق يکه خاص مناطق گرمس ر معابديانج

  جدول).۱۳۷۶مجنونيان،  و ادززه(، وجود دارد استيسرد و کوهستان
 کاربرد در مدل براي  را منطقهياهي گيهاپي تيبندطبقه )۷(شمارة 

 .دهدي نشان ميابيارز
  تيپ و تراكم پوشش گياهي:)۷( شمارة جدول

 تراكم پوشش گياهي  پوشش گياهيتيپ كد

١ Euphorbia-Acasia ٣% 

٢ Zizipuhus-Dodenea ٨% 

٣ Amygdalus-Pistasia ١٥% 

٤ Amygdalus-salvadora ٢٥% 

٥ Juniperus-Amygdalus ٢٠% 

 ۱۳۸۰ن مشاور سنجش ازدور،يمهندس:منبع

چشمگيري  توانايي آنچنان يات وحش، منطقه داراياز لحاظ ح
ش و شغال ي کل و بز و قوچ و م،که از پستانداران منطقهيطوره بنيست،

شتر پرندگان مهم و در معرض ي و بهستند مهم منطقه يها جزء گونه
 از سال در منطقه ي محدوديهادر ماه ز فقطي منطقه نديتهد

 هستند يهو وکبک و جغد کوچک جنوبيتهاي گونه فقطحضوردارند و 
وس ي آفانين ماهيکنند، همچن ي مي در منطقه زندگيصورت بومه که ب
 وکند  ي ميدر آبگرم گنو زندگاست که مهم بسيار  يها  گونهازس يگنوئ

ز يخزندگان ن. فاظت شده قرار دارددر خارج از محدوده منطقه ح
 ير مار و بزمچه دشتيبه دو گونه تفقط   تهديدند، که موردييها گونه

 در منطقه قابل توجهيستان يدوز شايان ذکر است. شوند يخالصه م
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 GIS         ۴۳ با استفاده از " گنو"طقه حفاظت شده بندي منزون

اداره کل حفاظت محيط زيست استان هرمزگان، (يستندموجود ن
 .)ب۱۳۷۵

ن يي که پااستانگرآني بي اجتماع– ي منابع اقتصاديبررس
ن يشتر اينکه بيشتر روستاها و ايت در بيک جمعيولوژيزيبودن تراکم ف

 منطقه يتيري منطقه قرار دارند از جمله امکانات مدةيروستاها در حاش
شتر ي در بييربنايسات زيکمبود امکانات و تاس. دنيآيشمار مه ب

ن با ا شدن منطقه از ساکني منطقه سبب شده که خاليروستاها
اد بودن تعداد دام و مخصوصاً بز که در يز. ابدي ادامه يشتريسرعت ب

ت چرا، پراکنده است،کم بودن سطح يسرتاسر منطقه با وجود ممنوع
سات و ي وجود تاس،يرقانونيد و شکار غي، صيزان درآمد اهاليسواد و م

ان آنها وسازمان ي ميما و عدم هماهنگي صدا و س،يزات نظاميتجه
 جدول .ديآ يحساب مه ن مسائل منطقه بيترز از مهميست نيط زيمح

ت، سواد، سطح کشتزارها و باغات، تعداد دام، و يت جمعيوضع) ۸(شمارة 
ت، تعداد دام و يک جمعيولوژيزي داده شده مربوط به تراکم فيکدها
اداره کل حفاظت (دهد  ي منطقه را نشان مييربنايسات و امکانات زيتاس

 ).۱۳۷۵،  و مرکز آمار ايرانج ۱۳۷۵ ،محيط زيست استان هرمزگان

سات و يت، تعداد دام وتاسيک جمعيولوژيزي مربوط به تراکم فير کشت و کدهايت، سواد، تعداد دام، سطح زيت جمعيوضع): ۸( شمارة جدول

  منطقهييربنايزات زيتجه

 تعداد دام
سطح زير 
جمعيت  نام روستا کشت

نرخ 
باسوادي 

 کل

جمعيت 
 فيزيولوژيک

 آبي ديم گوسفند بز گاو

کد تاسيسات و 
تجهيزات 
 زيربنايي

کد تراکم 
 فيزيولوژيک

کد تعداد 
 دام

 ۱ ۷ ۱ ۸۰ ‐ ۵۰۰ ۲۵۰۰ ۲۰ ۴۶/۴ %۴/۷۹ ۱۰۷۱ ان بااليتاز
 ۱ ۷ ۱ ۱۵۰ ‐ ۱۵۰ ۳۰۰۰ ۵۰ ۷۱/۵ %۳/۶۵ ۲۵۷۱ قالت باال
 ۱ ۵ ۲ ۱۵ ۲۵ ۳۰ ۳۰۰۰ ۲۵ ۴۸/۸ %۵/۵۳ ۵۹۴ گنو

 ۴ ۸ ۴ ۴ ۲۰ ۵۰ ۲۰۰۰ ‐ ۳۱/۲ %۲۲ ۷۴کهنوج گنو
 ۹ ۷ ۳ ‐ ۱۵ ‐ ۵۰۰ ‐ ۶/۵ %۴۸ ۸۵ تنگ باغ
 ۹ ۹ ۴ ۵/۲ ۱۵ ‐ ۵۵۰ ۸ ۶/۰ %۲۰ ۱۵ گرد گنو
 ۹ ۱ ۳ ‐ ۶ ‐ ۵۰۰ ‐ ۳/۱۸ %۸/۷۲ ۱۱۰ چاهو
 ۹ ۸ ۲ ۵ ۲۰ ‐ ۸۰۰ ‐ ۴۲/۲ %۶/۶۳ ۸۵ چونگان
 ۶ ۸ ۴ ۱۵ ۱۰ ۲۰ ۱۵۰۰ ‐ ۴۱/۱ %۱/۱۷ ۷۸هرمودرباال

 .  هکتار زمين ديم در نظر گرفته شد۳ هر هکتار زمين آبي برابر با ،ديک شدن به واقعيت ذکر است که براي نزشايان : ۱تذکر 

 .شود هاي زراعي و باغي روستاهاي مورد نظر مي  تعداد جمعيت تقسيم بر مساحت زمين،براي محاسبه تراکم فيزيولوژيک جمعيت : ۲تذکر 

 

 قيروش تحق

رالعمل تهيه طرح دستو(رفتي پذ ر انجامي زفرايندق، ين تحقيدر ا
  :)۱۳۸۱مديريت مناطق تحت حفاظت، 

 ؛ياجتماع-  ي و اقتصاديکي منابع اکولوژييشناسا ‐۱
 ؛ها  دادهيبند ل و جمعيه و تحليتجز ‐٢
 ؛محيط زيستي توان يابيارز ‐٣
 .يبند زون ‐٤

اس ي در مقيها  نقشهيکي منابع اکولوژيي شناسايبرا
 يشناس نين، زميم، منابع آب، شکل زمياقل (يکيزي منابع ف،۱:۲۵۰۰۰
، ياهيپ و تراکم پوشش گيت (يستيو منابع ز) يشناس  و خاک

 شد و GIS شده و وارد يرقوم) ات وحشيستگاه حيپراکنش و ز

 ي اجتماع– يسپس منابع اقتصاد .ديل گرديگاه داده آنها تشکيپا
ک يولوژيزيسات موجود، تعداد دام، تراکم فيمنطقه، با توجه به تاس

ک از ي هر ي براGIS استفاده در يد و برايرد گيبند ت طبقهيجمع
 و ۱۳۷۸مخدوم، (شدل يگاه داده مربوطه تشکي، پايمناطق مسکون

ق ي تلفي اطالعاتيها هيصورت اله ن عوامل بي بعد، اةدر مرحل .)۱۳۷۹
 آماده يابي مرحله ارزيل برايه و تحليعنوان دستاورد مرحله تجزه شده ب
 . شد

 و حفاظت توسط جهانگردي يهاي کاربريمنطقه برادر پايان 
ها  ير کاربري سايو برا) ۱۳۶۶،  و ديگرانمخدوم(ران ي ايکيمدل اکولوژ

ن منظور يبد. شد يابيارز) IUCN , 2001(ها  ف زونيبا استفاده از تعار

 استفاده Arc View 3.2aنرم افزار  )۱(وجو  پرستوانايياز 
صورت ه مذکور ب يهاب که مدلين ترتيبد. )۱۳۷۹دادراست، (ديگرد
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 ۳۸شمارة مجله محيط شناسي       ۴۴

 يبند  که همان نقشه زونيينهاةجيستم شده و نتيفرمول وارد س
 . دش، استخراج استمنطقه 

 است ريصورت زه د بشه ي منطقه تهي که برايبند مدل زون
 :دشو يف مير توصيصورت زه م بين روابط هر کدام از عاليکه در ا

 DE: پراکنش دليجه 

 JO: پراکنش جغد کوچک جنوبي 

 SA:  سارگپه پراکنش

 OG: پراکنش عقاب طاليي 

 SH: پراکنش شغال 

 : PLپوشش گياهي 

  : SLشيب

 : AS جهت

  :ELارتفاع

  : ITمدماه

  : IRهمباران

 

 :  LUSکاربري اراضي

  : SOخاک

  : ACجاده

  : ERفرسايش

  : GEشناسي زمين

 : TCکد تاسيسات

 : FDCکد تراکم فيزيولوژيک جمعيت

  : DDC دامدکد تعدا
  :RVدخانه رو

  :SPچشمه
 

، ۱ با کد ي مناطق مسکون،ي اراضيدر مورد کاربر است کهشايان ذکر
 ۳سات موجود در منطقه با کد ي و تاس۲ با کد ي و باغيمناطق زراع

ن در مورد يد، همچنش ي معرف۴ها با کد ر قسمتينشان داده شد و سا
ذرد با کد گ ي که رودخانه و راه مييها ز محليات وحش و نيپراکنش ح

 .ش داده شدي نما۰ها با کد ر قسمتي و سا۱

Zone (1) : PL (5) or JO (1) and not LUS (1,2,3) 

Zone (2) : SL (6) or DE (1) or OG (1) or SA (1) or SH (1)  

Zone (3) : SL (1,2,3,4,5) and SO (1,2,3,4,5,6)  

Zone (4) : SL (1,2) and AS (2,3,4,5) and SO (3,4,5,6) and 

GE (1,2) and IT (175-25) and RV (1) and SP 

(1) and AC (1) and not ER (4)  

Zone (5) : NO 

Zone (6) :LUS(1,2,3) and TC (2,3,4) or FDC (1,5) or 

DDC (1,6) and  

Zone (7) :SL (1,2,3) and AS (2,3,4,5) and EL (1,2,3,4) 

and AC (1,2) and SO (3,4,5) and not ER (4)  

 .دهد ي منطقه را نشان مي نهائيبند زون) ۱ ( شمارةشهنق
 

 بندي نهايي منطقه  زون:)۱(نقشة شمارة 
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 GIS         ۴۵ با استفاده از " گنو"طقه حفاظت شده بندي منزون

 يريگ جهيبحث و نت

 يدارا» حفاظت شده گنوةمنطق«دهد ي حاضر نشان مةمطالع
 ي حفاظتيهااز مساحت آن به زون% ۵۴ که حدود است زون ۶
اختصاص  )۴و۳ (ي تفرجيهااز مساحت آن به زون% ۴۱و) ۲و۱(

  با در نظر ي مطالعاتةآن است که محدود دهندةنشانن موارد يا. دارد
 شکار ة حاصل و در صورت اضافه شدن منطقيها ب زونيداشتن ترک

 ييتوانا،ان مدت ي در م، آبگرم گنو ةز محدوديو ن» کشار باال«ممنوع 
 . سترا دارا» يپارک مل«ل شدن به يتبد

ر  ي از ساين منطقه با برخيحاصل از ا يهاسه زونين مقايهمچن
ات وحش ي گلستان و پناهگاه حي شده مانند پارک مليمناطق بررس

 :دهدير را نشان ميل موارد زيلوندو

 
 ۱، ۴،۳،۲، ۵، ۶، ۷، ۸ يگلستان،زون ها يپارک مل يبندزون در •

 با ۶ن و زون يشتريرصد ب د۴۳/۴۹با۱موجودند که زون
 .ندرزان را داين ميدرصد از کل مساحت کمتر۱۱/۰

 يهاز زونيل نيات وحش لوندوي پناهگاه حيهايبنددر زون •
درصد از کل  ۶۳/۵۷ با داشتن۲ که زون ند موجود۱،۲،۳،۴،۵،۸

ن ي درصد کمتر۵۵/۰ با ۴ن و زون يشتريمساحت منطقه ب
 ۷ و۶ ين منطقه فاقد زون هايو ا .اندمساحت را داشته

 ).۱۳۷۵مجنونيان، (است
 ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ يهازون مطالعه، ردمو ةدر منطق •

 درصد از کل ۶۴/۴۰که زون تفرج گسترده با  نداصيتشخ قابل
ن ي درصد کمتر۱۳/۰ با ۴ن و زون يشتريمساحت منطقه ب

 .ندرمساحت را دا
 ةسه با دو منطقي در مقاهن منطقيکه ااستانگرآنين موارد بيا •

ژه در ارتباط ي بو،يظت حفايها زونيزان کمترياز م ذکر شده،
ن ي برخوردار است و ا، حساسيهاستگاهيات وحش و زيبا ح

ق اضافه ياز طر( ۲/۱و۱ ي حفاظتيهاش زونيموضوع خود افزا
 آبگرم ةز محدوديو ن» کشار باال«شدن منطقه شکار ممنوع 

 ي ارتقايبرا) ي حفاظتيهاها به زونر زونيل سايگنوو تبد
 .دهدي منطقه نشان ميسطح حفاظت
 ،GIS آن است که استفاده از مبينن مطالعه يا گر،ياز طرف د

 بر هدف و در قالب مدل، کار را ي مبتنيوجوها ل انجام پرسيدله ب
 مطلوب، يهاي انواع خروجةيد و تهکن يق ميع و دقيارآسان، سريبس

به شکل نقشه و جداول با ) باشد يجوها م و  حاصل انواع پرس(

 GIS. سازد ير ميپذقل زمان و با دقت باال، امکانت باال را در حدايفيک
 ي مکانيها لي آن، انجام تحليف مدل برايتعرتوانايي ل يدله ن بيهمچن
 .کند يع ميار ساده و سري را بسيرمکانيو غ

ق ي تحقين مسائل، حاصل کلينکه، با توجه به همه اينکته آخر ا
 ي مجزا برايزير  منطقه مورد مطالعه و برنامهيبند  زونةصورت نقشه ب

 ي ول، استي نواقصي دارايقينه بهر کدام از زونها ارائه شده است که 
ن کار که با استفاده از کاربرد ي ايها ن نمونهيعنوان اوله د است بيام

ر ي ساي براي خوبيه شده راهنمايته) GIS (ييايسامانه اطالعات جغراف
 . پژوهشگران باشد

 
 يتشکر و قدردان

 دانشـگاه  ي خـود را از  معاونـت پژوهشـ   يدردانت تشـکر و قـ     ينها
ان دکتـر   يـ ز آقا يـ اند ون کردهق را فراهم    ين تحق يتهران که امکان انجام ا    

 .مي ارزشمندشان داري هايي راهنماسبب و دکتر مخدوم به ياوري

 

 هاياداشت

1-Query 
زبان ساده بازيابي اطالعات از سيستم مديريت پايگاه داده، با وارد کردن            

يابـد و   ها تطبيق مي  ا مقادير شناخته شده که سپس با پايگاه داده        سوال ب 
 .رودبراي بازيابي داده صحيح بکار مي

 

 :هد استفادمنابع مور

 

گزارش . )الف(۱۳۷۵ .ست استان هرمزگانيط زي کل حفاظت محةادار
 .مطالعات منابع آب منطقه حفاظت شده گنو

 
،گزارش )ب(۱۳۷۵ .ست استان هرمزگانيط زي کل حفاظت محةادار
 .ات وحش منطقه حفاظت شده گنويح

 
گزارش .)ج(۱۳۷۵. ست استان هرمزگانيط زي کل حفاظت محةادار

 . منطقه حفاظت شده گنوياجتماع‐ياقتصاد

 
ر حوزه ي در زي اراضيش کاربريپا. ۱۳۷۹. محمد جواددادراست، 

. د ارشينامه دوره کارشناس انيپا. Rs/GISزن فارس، با استفاده از  دروغ
 . ص۱۲۰. دانشگاه تهران. ستيط زيدانشکده مح
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 ۳۸شمارة مجله محيط شناسي       ۴۶

. ۱۳۸۱. ت مناطق تحت حفاظتيريه طرح مديدستورالعمل ته
 . ص۱۴۴.  کشور،يزير ت و برنامهيريانتشارات سازمان مد

 
 مناطق حفاظت شده يساز  آمادهيراهنما. ۱۹۹۲.پور دونکن
 انتشارات سازمان .۱۳۷۷ .)انيک مجنونيترجمه هنر (يکوهستان
 . ص۸۶ست، يط زيت مححفاظ

 
 . حفاظت شده گنو منطقه. ۱۳۷۶ . هنريك ،اني و مجنونهرامزهزاد، ب

ست استان هرمزگان، يط زيانتشارات اداره کل سازمان حفاظت مح
 . ص۷۰
 

ات ي پناهگاه حمحيط زيستي توان يابيارز. ۱۳۷۵.هنريكان، يمجنون
 .۲۳ – ۳۳ : ۲۷شماره . يشناس طيمح.ليوحش لوندو

 
، )يپارکدار (ي ملي پارکهايزير طرح. ۱۳۷۶. هنريك. انيمجنون

 . ص۴۸۵ست، يط زيانتشارات سازمان حفاظت مح

 
ران، انتشارات يمناطق حفاظت شده ا. ۱۳۷۹. هنريك. انيمجنون

 . ص۷۴۲. ستيط زيسازمان حفاظت مح
 

ران، انتشارات ين ايش سرزميشالوده آما. ۱۳۷۸. مجيدمخدوم، 
 . ص۲۸۹. ۲۲۰۳شماره . دانشگاه تهران

 

ط يدانشکده مح. نيش سرزمي آمايجزوه درس. ۱۳۷۹. جيدمخدوم، م
 . دانشگاه تهران. ستيز
 

 ي پارک مليبند زون. ۱۳۸۱. حمد ،مي و دهداردرگاه.جيدمخدوم، م
 .۷۱ – ۷۷:  ۲۹ ة شماريشناس طيگلستان، مح

 
 و ري خجي مليت پارکهايريطرح مد.۱۳۶۶. گراني و د .جيدمخدوم، م

 .دانشگاه تهران.يعيدانشکده منابع طب.سرخه حصار
 

ج استان ينتا.  نفوس ومسکني عموميسرشمار. ۱۳۷۵ .رانيمرکز آمار ا
 . شهرستان بندرعباس. هرمزگان

 
مطالعات طرح جامعه استان ۰۱۳۷۸.ورزان  آب  مشاورسينمهند

 .مياقل  ويگزارش مطالعات هواشناس.هرمزگان
 

ت منطقه يريلعات طرح مدمطا.۱۳۸۰. مشاور و سنجش از دورسينمهند
 و يشناس ني، زميشناسگزارش مطالعات خاک. حفاظت شده گنو
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