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 مهدمق

 22/0 جمعیت  جهتا   ، 4662در ستال  . داردارچوب پایداری اهمیت  اایت    شهری در چ ةتوسع

 ،با روند فعل . اند میلیارد نفر در شهرها سکون  داشته 19/3 ،که از این تعداد اس  میلیارد نفر بوده

میلیتارد نفتر از کت      2بته   4636ساکنا  شتهرها افتیایش یابتد و در ستال     شود تعداد  بین  م  پیش

 (.UN-Habitat, 2007)میلیارد اواهد بود، برسد  1/8غ بر جمعی  جها  که بال

تترین   های اقتصادی و اجتماع ، نواح  شهری عمده با توجه به تراکم جمعی  و شدت فعالی 

زیست  و کتانو     هتا، عامت  تیریتح م تی      و آلودگ  ضایعاتکنندگا  منابع و تولیدکننده  مصرف

وستاز در سراستر جهتا ،     ااتمان  و ستاا  های س فعالی . شوند مشکالت اجتماع  م سوب م 

دهتد   درید از ک  مصرف جهان  را به اود ااتصاص م  26میلیارد تن مواد اام، یعن   3سالیانه 

(Yangang et al., 2009). 

 پیامتدهای و  بایتد آاتار  به اینکته توستعه و م تی  زیست  پیونتدی مشتترد دارنتد،        با توجه 

 ،رو از ایتن . به دق  بررس  شتود   و کیفی ، بر بستر اود های انسان  با هر درجه از کمیّ فعالی 

اطمینا  از حداق  اسارت وارد به آ   برای ،زیس   ابیارهای مدیری  م ی  کارگیری بهدستیاب  و 

که اود یکت  از   ،(EIA)   و پیامدهای توسعه بر م ی  زیس  آاارزایش تفکر ارزیاب  . اهمی  دارد

نشتا   تواند تصویر روشن  از کیفی  م ی  را  رود و م  شمار م  هزیس  ب ابیارهای مدیریت  م ی 

بینت  پیامتدهای نتاگوار     توسعه بتا پتیش   آاارارزیاب  . ه اس کرد، اهمی  موضوع را دوچندا  دهد

پایتدار است     ةگام  در جه  رستید  بته توستع    وها  پیشگیری از بروز آ  برایتوسعه، کوشش  

(John, 1998; Luis, 1998). 

بتا انتواع و    ی هتا که از ستاده تتا پیدیتده متفتاوت است ، داده      ،توسعه آااری ارزیاب  ها روش

هتا  برای تفستیر ایتن داده   فناورانههای کارشناس  و و سطوح میتلف  از مهارت ،های میتلف قالح

هتا بترای    تنهتا تعتداد کمت  از آ    امتا  های زیادی در دسترس اس ، و روش فنو اگرچه . نیاز دارد

منتابع متال ،    درشود کته ایتن کشتورها    فرض م  معموالً. توسعه، کاربردی اس  رحالکشورهای د

 ةاز آنجا که در این کشورها فشار بترای توستع  . کمبود دارندهای پایه های کارشناس  و دادهمهارت
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 بترای . کوتتاه، مترار باشتد    های انتیاب  باید در چارچوب زمان  نسبتاًنیی وجود دارد، روش سریع

گذاری همها و رویلیس  و ماتریس، روش سیستم ، شبکههای ادهود، چک توا  روش منمونه 

  (.World Bank, 1997)ها را نام برد نقشه

ریتیی   فنو  برنامه کرد  بوم برای توا  گام   را م  (1394) میدوم  مدل تیریحدر این راستا 

های ارزیتاب    یک  از روش ،زیس  در واقع مدل تیریح م ی . زیس  تلق  کرد و مدیری  م ی 

و  کنتد  یا آبییی ت لی  م  ای های انسان  را در مقیاس منطقه زیست  اس  که آاار فعالی  م ی  آاار

  (.20، ص1381یفائیا  و همکارا ، )کند  م مشیص   طور کمّه مقدار آ  را ب

بترای  ) رستا  هتای اطتالع  متدل در دستة  ،هابندی کل  مدل زیس  در دستهمدل تیریح م ی 

 است  و در آ  وت لیت  سیستتم     این مدل از نوع تجییته . قرار دارد( هاآگاه  مدیری  کال  طرح

پرهیتی از   ،این متدل  کارگیری بههدف از  ،در حقیق . شود کار گرفته م  بهسازی ریاض  مدل روش

تتا   ست  ا هتا ستازگا   پذیری بتوم آسیح ةهای تیریح، عوام  تیریح و درجگونه پدیده مرور انشا

های جلوگیری از تکترار  و راه کردهای آت  از بروز تیریح جلوگیری بتوا  در پروژه ،بدین ترتیح

توستعه در گذشتته و   هتای   درجته گیرا  توا  به تصمیمم  ،همدنین. مدت نشا  دادآ  را در کوتاه

 (.12، ص 1386یارعل  و همکارا ، )ساده نشا  داد کم  و طور امکا  توسعه در آینده را به

میدوم مدل تیریح را برای اولین بار در ستال   نشا  دادها در این حوزه  نتایج بررس  پژوهش

. کار گرف  زیس  استا  آذربایجا  شرق  به و برای ارزیاب  آاار توسعه بر م ی  کرد معرف  1394

واحتد   عنوا  بهرا  UTMبندی  در سطح استا  کرمانشاه، در یک اقدام ابتکاری شبکه( 1390)نوری 

تا بتا   کار گرف  را به های سیاس  شهرستا  و برای اولین بار در کشور مرزبندی کار گرف  بهنشانید 

های انسان  را در راستای ملموس کترد    زیس  ناش  از فعالی   مییا  تیریح م ی ،اجرای مدل

 ،نتین همد(. 1390نتوری،  ) کنتد گیرا  سیاست  و اقتصتادی تعیتین     نتایج اجرای مدل برای تصمیم

از جملته بررست     ،توا  به مواردی از کاربرد این مدل در ارزیاب  آاار توسعه در مناطق گوناگو  م 

                                                           
1. Degradation Model (DM) 
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آبییتی   ةحتوز   ،(1398میدوم و منصوری، )استا  هرمیگا   توسعه بر م ی  زیس  آاارو شناا  

و  متددی  .اشتاره کترد  ( 1382چمنت  و همکتارا ،   )استتا  همتدا    و ( 1386جعفتری،  )سد لتیا  

 یتاوری و بیگت   . اودکتار، اجترا کردنتد   را به طور  GISمدل تیریح در م ی  ( 1382) مکارا ه

کتار   هورامتا  بته   ةبوم منطق توسعه و پایداری زیس  بررس  آاار برایرا  یادشدهمدل  ،نیی( 1366)

 .گرفتند

 ها  مواد و روش

در اجترای متدل    .کتار گرفتته شتده است      بهزیس   مدل تیریح م ی  ،حاضر ةبرای انجام مطالع

هتای فرضت     توانند واحدهای طبیعت  یتا شتبکه    که م   اس   تیریح، مبنای کار واحدهای نشانید

 0×0سلول بته ابعتاد    126متشک  از فرض   ةبه این منظور، شبک (.116، ص1386جعفری، )باشند 

  (.1شک ) کار گرفته شد به( هکتار 666) 1:26666 ةسانتیمتر در نقش

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بندی محدودة مورد مطالعه نقشة شبکه. 1شکل

                                                           
1. Impact Units 
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کتار گرفتته    بته هتای اطت    مییا  تیریح در هر یک از واحدهای کتاری متدل   داد  نشا برای 

. میدان  است   ةاین مدل، تکیه بر قضاوت کارشناس  و نیی کار گسترد دةهای عم از ویژگ . شود م 

ر یک از این واحدها شناستای   های میدان  تمام عوام  تیریح در هطوری که نیس  با بررس  به

پتذیری اکولوژیتک و تتراکم فیییولوژیتک     شام  تعیتین آستیح   ،مراح  بعدی. شوندو فهرس  م 

در . شتود  کاری مشتیص مت    واحدمییا  تیریح بر اساس این سه جیء، در هر  ،در نهای  .اس 

 .شودشرح داده م تر  ، مفص این مراح  ،ادامه

 Arcافتیار  هتای مکتان  نترم    وت لی  تجییه های اطالعات  و ی الیهساز آماده برایدر این ت قیق 

GIS9.3 تیریح عبارت اس  از ةرابط .کار گرفته شده اس  به (Makhdoum, 2002) : 

    
         

  
 

 :این رابطه که در

DCi :؛ضریح تیریح هر واحد نشانید 

Ai :؛عام  تیریح هر واحد نشانید 

Li :؛  تیریح هر واحد نشانیدشدت عام 

DPi :؛تراکم فیییولوژیک هر واحد نشانید 

Ei :شناات  هر واحد نشانید پذیری بوم آسیح. 

 :اس فرآیند اجرای مدل شام  مراح  زیر  

 ؛(Ei) مطالعات  شناات  واحدهای پذیری بوم تعیین آسیح برایشناسای  منابع اکولوژیک   .1

 ؛(Dpi)ای مطالعات تعیین تراکم فیییولوژیک واحده .4

 ؛(AiLi)ها  های انسان  و تعیین شدت آ  فهرس  فعالی  .3

 .(DCi)برآورد دقیق ضرایح تیریح طبق فرمول  2

 تهیته منابع اکولوژیک   ةنقش ،های رقوم  پارامترهای اکولوژیک  بر اساس الیهشایا  ذکر اس   

 .شود م 

 

. 
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 (Ei)شناختی  بوم پذیری کارگیری منابع اکولوژیکی در تعیین آسیب به

هتای رقتوم  در    هتا و داده  وستیع  از نقشته   ةگستتر ، (بیوفیییک )برای شناسای  منابع اکولوژیک  

هتای موضتوع     هتای اطالعتات  و نقشته    تهیه و تولید الیته  ةن و. شدآوری  جمع 1:26666مقیاس 

 .اس  مربوطه در ذی  بیا  شده

 منابع فیزیکی( الف

آنالییهتای   کارگیری بهبا  ،بقات درید شیح، ارتفاع و جه ط ةابتدا الی: شک  زمین ةنقش -

گذاری  هم با تلفیق و روی ،دس  آمد و در ادامه به (DEM)سط   بر روی مدل رقوم  ارتفاع 

 .شد استیراجواحد شک  زمین  ةهای فوق نقش الیه

متورد مطالعته    ةهای م دود شناس  و گس  شناس ، سازندهای زمین اقلیم، ااد های نقشه -

 .تهیه شد ک  منابع طبیع  و آبیییداری استا  هرمیگا  ةیی از واحد مهندس  مطالعات ادارن

هتتای بافتت ، عمتتق و دریتتد  انتتدازی و ادمتتام الیتته هتتم فرستتایش اتتاد از روی ةنقشتت -

های ااد و با درنظرگرفتن مقاوم  و حساستی  ستازندهای موجتود بته فرستایش،       سنگرییه

هتای بتا کتد     پلیگتو   Eliminateو  Dissolveتوابتع   ریکتارگی  بته دهت ، بتا    تولید و پس از کتد 

 .شد سازی پذیری یکسا  یکسا  فرسایش

 منابع زیستی( ب

پوشتش گیتاه  استتا      ةاز نقشت  مورد مطالعه دةتیپ و تراکم پوشش گیاه  م دو ةنقش -

 .شدهرمیگا  استیراج 

از  ،یتی مطالعتات  ن  ةمناطق ت   مدیری  و پراکنش حیات وحتش در م تدود  های  نقشه -

 .زیس  استا  هرمیگا  تهیه شد ک  حفاظ  م ی  ةزیس  طبیع  ادار   واحد م ی

شناست ، فرستایش، پوشتش     شناست ، اتاد   های ارتفاع، شیح، جه ، زمتین  نقشه ةپس از تهی

زیستت  و پتتراکنش حیتتات وحتتش،  گیتتاه ، منتتاطق ت تت  متتدیری  ستتازما  حفاظتت  م تتی  

 کتارگیری  همورد مطالعته و بتا بت    ةبندی م دود شبکه ةنقشمذکور با  ةگان نههای  گذاری الیه هم روی

بته دست    تلفیق   ةنقش شناات  در پذیری بوم آسیح ،Arc GIS9.3افیار  توابع همپوشا  در م ی  نرم
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کار  بهای  برای تعیین کد م دودی ، ای  مقادیر آستانه .شدو در تمام واحدهای شبکه م اسبه  آمد

پتذیری   ای اتود، آستیح   یک شد  مقدار طبقات به مقدار آستتانه یورت که با نید شد، بدین گرفته

پذیری  آسیح ةبرای برآورد درج .شود ها بیشتر م  حساسی  اکولوژیک آ  ،ها، یا به عبارت دیگر آ 

شتده از   هتای م استبه   و با توجه به مجموع کتد م تدودی   ة زیر، رابط کارگیری بهواحدها با  ةکلی

 .بندی شد آمده در چهار طبقه درجهدس  اعداد به ةها، دامن نقشه
 

                                             4  
 :در این رابطه

E: ؛عدد افیایش هر طبقه 

∑a: ؛(پذیری بیرگترین عدد آسیح)کدهای م دودی   ةمجموع حداکثر درج 

∑b: ؛(پذیری کوچکترین عدد آسیح) کدهای م دودی  ةمجموع حداق  درج 

تفاضت  مجمتوع حتداق  و     (a-b)∑پتذیری است  و    بیانگر چهار طبقه یا کتالس آستیح   2عدد

 . (Makhdoum, 2002)کدهای م دودی  اس  حداکثر 

 :ند ازا شده عبارت های م دودی  م اسبه حداق  و حداکثر کد حاضر، ةدر مطالع

 
∑a=H+C+S+P+E+G+F+A+SO=62 

∑b= H+C+S+P+E+G+F+A+SO=9 

  
      

4
                             

9-62 

4
 62/4  

عدد افیایش هر طبقه، به حداق  مجموع کدهای م تدودی    ،عبارت دیگر ه ، یا بEعدد  ،سپس

 (.Makhdoum, 2002؛ 1398و منصوری، میدوم )هر طبقه اضافه شد 

 1 به شرح جتدول  گروه چهارپذیری در واحدهای کاری در  آسیح ةدامنه و درج ،بر این اساس

 .بندی شد طبقه
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 شناختی پذیری بوم دامنه و درجة آسیب. 1جدول 

 پذیری دامنة آسیب پذیری درجة آسیب پذیری میزان آسیب

 6-42/13 2 مقاوم

 40/13-2/19 3 حساس نیمه

 21/19-92/41 4 حساس

 90/41-40 1 پذیر آسیح

 

  Dpi  تعیین تراکم فیزیولوژیک واحدهای مطالعاتی

ار و واقع  رم برای. کش  یا کشتیارهاس   حای  تقسیم جمعی  بر سطح زیر ،یکتراکم فیییولوژ

ها،  ها، بیابا  که سطح یخ ،ها از تراکم نسب  و حساب  جمعی  سازگا  نشا  داد  اار جمعی  بر بوم

کار  بهدر مدل تیریح  ،گیرند را نیی در نظر م  (مسکون  ایوالً مناطق میر)ها  ها و جنگ  مراتع، کوه

  .شود رفته نم گ

متورد مطالعته، آمتار     ةبررس  جمعی  نقاط شتهری و روستتای  منطقت    برایابتدا  ،بدین منظور

 از ایتن . کار گرفته شد بهرییی استانداری هرمیگا   معاون  برنامه 1366سرشماری نفوس و مسکن 

  شتبکه  ةشت گذاری آ  با نق هم و پس از روی شد پایه مشیص ةابتدا نقاط جمعیت  بر روی نقش ،رو

 .شد مشیصکاری جمعی  هر شبکه  هایواحد

بر اساس آمار موجود سازما  جهاد  ،نیی( های کشاورزی بامات و زمین) آمار مساح  کشتیارها

 .دس  آمده ب کشاورزی استا  هرمیگا 

تتراکم  ( جمعیت  و مستاح  کشتتیارها   )اطالعتات فتوق    کتارگیری  بته بتا   ،DPi ةم اسب برای

  .م اسبه شدواحدهای نشانید فیییولوژیک در تمام  

   AiLi∑ ها تعیین عوامل تخریب و شدت آن

مشتاهدات میتدان ،    بتا مورد مطالعه و در کت  واحتدهای شتبکه     دةعام  تیریح در م دوهیجده 

ها تعیتین و   ها و نقشه و بر اساس داده ،ک  منابع طبیع  استا  هرمیگا  ةمصاحبه با کارشناسا  ادار

 . (3جدول )شد تک واحدها م اسبه  در تک شدت عوام  تیریح. (4جدول )گذاری شد  کد
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 شدهفهرست عوامل تخریب شناسایی. 2جدول

 عوامل تخریب ردیف
عالئم 

 اختصاری

 YO آلودگ  نفت  1

 YL امتشاش بصری 4
 IM مدیری  ضعیف 3
 G تیلیة زباله 2
 Z کن  برای دام و سوا   بوته 2
 H شکار بدو  مجوز 0
 YS ادآلودگ  ا 9
 YA آلودگ  هوا 8
 YS آلودگ  یوت  6
 YW آلودگ  آب 16
 OG رویه چرای ب  11
 IR سازی بدو  برنامه جاده 14
 ZM رویه کن  ب  کا  13
 IL منطق  سرزمین کارگیری میر به 12
 GW باالبود  سطح آب زیرزمین  12

10 
 های بردارا  در طرح مییا  پایین مشارک  بهره

 زیس   حفاظ  از م ی
LP 

19 
 م یط   های زیس  بود  سطح آموزش-پایین

 بردارا  در میا  بهره
UE 

 BR (سوزاند  بقایای گیاه  میارع و مراتع اشک)جارسوزی  18
 

 بندی شدت عوامل تخریب طبقه. 3جدول

 میزان تخریب کد شدت تخریب

 ضعیف 1

 متوس  4

 شدید 3

 ایل  شدید 2

 Makhdoum, 2002: منبع
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 DCiرد ضرایب تخریب برآو

 ةجمعیت ، درجت   یعنت  تتراکم فیییولوژیتک    ،متدل تیریتح   ةگانت  پس از تعیین پارامترهای سه

واحتدهای شتبکه بتا     ةهای میرب، ضرایح تیریتح کلیت   پذیری اکولوژیک و شدت فعالی  آسیح

 .م اسبه شد GISدر م ی   ة زیررابطکارگیری  به

    
         

  
 

 

و  ،(2جتدول )بنتدی   طبقته، درجته   شتش فتازی در   ةمه، ضرایح تیریح بر اساس نظریت در ادا

 (.2جدول)د شتیریح هر واحد تعیین  ةهای توسعه بر اساس درج اولوی 
 گیری نهایی برای توسعه در محدودة مطالعاتی دامنة تخریب،کد نهایی تخریب، تعداد واحد شبکه، درصد مساحت و تصمیم. 4جدول 

 دامنة تخرب 66/2-33/1 66/12-2 66/16-12 68/46-20/46 29-36 >29

 کد نهایی تخریب 1 4 3 2 2 0

 تعداد واحد شبکه 1 162 13 13 13 2

 درصد مساحت 09/6 96/06 94/8 94/8 94/8 32/3

 نیازمند

 های حفاظتی اقدام
 نیازمند بازسازی

 مستعد

 توسعة بیشتر

گیری برای    تصمیم

 توسعه
 

 ی توسعه بر اساس درجة تخریب هر شبکهبند اولویت. 5جدول 
 دامنة تخریب بندی توسعه اولویت

 6-33/1 اولوی  اول توسعه

 33/1-3 اولوی  دوم توسعه

 3-66/2 اولوی  سوم

 Makhdoum, 2002: منبع

 مورد مطالعه محدودة

 1296 ةفایتل در از توابتع استتا  هرمیگتا  و     ،شهرستا  بندرعباس به مرکییت  شتهر بنتدرعباس   

شهرستتا  بنتدرعباس از   . های الیج فارس اس  مرز با آب کیلومتری تهرا ، در جنوب ایرا  و هم

و از  است  های حاج  آباد، مینتاب و بندرلنگته    مرز با شهرستا  هم ،شمال، شرق و مرب به ترتیح
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هتای التیج فتارس م تدود      و از جنتوب نیتی بته آب    است ،  شمال مرب همجوار با استا  فارس

 49˚ 26'تتا   49˚ 12'و  شرق طول  20˚44'تا  20˚12' اظ میتصات جغرافیای ، بین از ل .شود م 

متوست   )اقلیم این شهرستا  را هرچند از نتوع بیابتان  بستیار گترم      .اس   واقع شده شمال عرض 

در نظتر  و شترج  بایتد    گترم های  و تابستا %( 02متوس  )با رطوب  زیاد هوا ( 8/40دمای ساالنه ْ

میتانگین   .معتتدل است    نستبتاً  هوا در ارتفاعتات آب و توجه به شرای  توپوگراف ، با  ول  گرف ،

کتم دوام، کوتتاه و   )میلیمتر اس  کته بیشتتر در زمستتا  و نتامتواز       421( در شهر)بارش ساالنه 

شتد    رطوب  ااد و منابع آب زیرزمینت  و جتاری  اهش این ویژگ  اود سبح ک. اس ( آسا سی 

، کَهور و مشتابه آ  است    (سدر)های گی، کُنار  منطقه از اانواده مالح  پوشش گیاه. شود سی  م 

 (.1366گا ، یآماری استا  هرم ةنام سال)

است    گرفتته  ستراو  و بنتدرعباس انجتام     -های آبییتی تستبار   زهحو ةاین مطالعه در م دود

 .(4شک )
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 ستان هرمزگاندر ا مورد مطالعه ةمحدود جغرافیایی موقعیتنقشة . 2شکل
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 های پژوهش یافته

 ةقرارگرفتن در م تدود  ه عل ب (درید از ک  مساح 09/6)واحد  1 ،واحد شبکه 126از مجموع 

تیریتح   ةدامنت ، بود  تراکم فیییولوژیک و حضور کم جوامع انسان  شده گنو، پایین منطقه حفاظ 

  .را داردتوسعه  2 ةو درج اس بیشتر  ةو مستعد توسعدارد  66/2-33/1

در شتمال، شترق و    که عمتدتاً  دارند 2-66/12تیریح  ةدامن ،(درید 96/06)واحد شبکه  162

 .هستندو نیازمند بازسازی  رندمطالعات  قرار دا دةم دو مرکی

باشتند کته    و نیازمند بازسازی م دارد  12-66/16تیریح  ةدامن ،(درید 94/8)واحد شبکه  13

 0واحتد در مرکتی،    2واحد در شمال،  4)اند  ات  واقع شدهمطالع ةدر سطح م دود ،طور پراکندهه ب

 (.واحد در مرب  1واحد در شرق و 

و  است  نیازمنتد بازستازی    ، 20/46-68/46تیریتح   ةدامنت بتا   ،(درید 94/8)واحد شبکه  13

 . مورد مطالعه اس  ةها در مرب م دود پراکندگ  آ 

و  است  حفتاظت    هتای  ازمنتد اقتدام  نی ،36-29تیریح  ةدامن با( درید 94/8)واحد شبکه  13

که به عل  تراکم باالی جمعیت  انستان ،    ،شهری بندرعباس اس  ةها در مرب م دود پراکنش آ 

هتای یتنعت  از قبیت  پاالیشتگاه نفت ، آلومینیتوم        باالبود  شدت عوام  تیریح و تمرکی فعالی 

 .اس شهید رجای   ةو اسکل المهدی، فوالد هرمیگا ، توانیر
 بندی برای توسعه نتایج اولویت. 6جدول 

 بندی اولویت تعداد واحد شبکه گیری برای توسعه تصمیم

 واحدهای مستعد توسعه

 اولوی  اول توسعه 6

 اولوی  دوم توسعه 6

 اولوی  سوم توسعه 6

1 
 اولوی  چهارم

 (میرقاب  توسعه) 

 نوع منطقه تعداد شبکه

1 
شده  منطقة حفاظ 

 گنو

ها در جنوب مربت    ، که پراکنش آ دارد 29تیریح بیش از  ةدامن (درید 32/3)واحد شبکه  2

های ینعت  و باالبود   تمرکی فعالی  ،دلی  آ  نیی. حفاظت  اس  های و نیازمند اقدام اس م دوده 
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استاس نتتایج متدل      بندی برای توسعه بر اولوی . های انسان  اس  شدت تیریح ناش  از فعالی 

 .اس   نمایش داده شده 3مربوط در شک   ةو نقشبیا  شده اس   0دول تیریح در قالح ج

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نقشة وضعیت توسعه در محدودة مطالعاتی. 3شکل

 گیری بحث و نتیجه

. بررس  شد(  92/3- 10/21 ةدر م دود)آمده  دس  پس از اجرای مدل تیریح، ضرایح تیریح به

به دلی  باالبود  شدت تیریح ناش  از عوامت   )شبکه  2 ةبیشترین ضریح تیریح در واحد شمار

 م اسبه شتده ( به دلی  تراکم فیییولوژیک پایین)شبکه  129 ةو کمترین آ  در واحد شمار ،(انسان 

 . اس  

نیازمنتد   ،متورد مطالعته   ةدرید از ک  شبک 69/14واحد یعن   18 واحد، تعداد 126از مجموع   

 136شتهری بنتدرعباس بتوده و تعتداد      ةمرب م تدود  که پراکنش آ  در اس حفاظت   های اقدام

به دلی  تتراکم بتاالی جمعیت  و بتاالبود  شتدت عوامت         ،درید از ک  شبکه 43/89واحد یعن  
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 ،دریتد از کت  شتبکه    09/6معادل  ،واحد شبکه فق  یکو  اس تیریح انسان ، نیازمند بازسازی 

ت ت   ) گنتو  ةشتد  منطقه حفاظ  ةم دود دلی  قرارگرفتن دره که آ  نیی ب را داردتوسعه  2 ةدرج

یتا در اولویت  آاتر     ،توستعه   قابت   میتر ( ک  حفاظ  م ی  زیس  استا  هرمیگا  ةمدیری  ادار

 .گیرد انجامزیس   با اعمال مدیری  م ی  یدگونه توسعه با و هر اس ( اولوی  چهارم)توسعه 

، (ستراو  )العته  متورد مط  م تدودة در مترب   اصتوص  به عام  تیریح شناسای  شده،18از 

و اتاد ناشت  از رشتد یتنایع و تتراکم بتاالی آ         و هتای هتوا، یتدا    مدیری  ضعیف، آلتودگ  

هتا بتا تتوا  طبیعت  سترزمین، از       منطق  سرزمین بته دلیت  عتدم تناستح کتاربری      میر کارگیری به

 .ترین عوام  تشییص داده شدند میرب

های اقتصادی و ینعت  بر ظرفی  و گرفتن شدت توسعه و فعالی  اساس، احتمال پیش   این  بر

 ،احیا و بازگردان  آ  به حالت  اولیته   ،یورت در این .زیس  منطقه وجود دارد  توا  طبیع  م ی

هتای عمرانت  و   از اجترای پتروژه   بایتد همین دلی ، ه ب .ممکن اواهد بود بسیار سی  و حت  میر

مرب  ویژه به)حفاظت   های مند اقداممقیاس که اار تیریب  زیادی دارد، در نواح  نیاز ینعت  بیرگ

 .و یا نیازمند بازسازی جلوگیری کرد (مورد مطالعه ةمرب  م دود و جنوب

مورد مطالعه، مناطق مستعد توسعه دریتد بستیار نتاچییی را بته اتود ااتصتاص        ةدر م دود

بته   توجته  بتا . است   اشباع مطالعات  از توسعه ةم دود بنابراین، .(درید از ک  شبکه09/6)اند  داده

و میتیا  تیریتح را    شتده است    شهری و ادمات  باعث افیایش تراکم فیییولوژیک ةتوسع اینکه

شود روند توسعه در نواح  مستتعد اتارج از شتهر بنتدرعباس و بتر       دهد، پیشنهاد م  افیایش م 

ور منظت  رو، بته  از ایتن . گیترد  انجاماساس نتایج مطالعات ارزیاب  توا  اکولوژیک و آمایش استان  

س برای اعمال بابندرع پیگیری شهرداری ،وسازهای میرایول  کاربری و ساا جلوگیری از تغییر 

 .، راهکاری مرار اس عدم تغییر کاربری اراض  برایمقررات و ضواب  

بستتر  ( ایستین و گدتین  ) مرب بندرعباس ع گچ و نمک در مرب و شمالبمنا با توجه به اینکه

با اعمال کنترل و نظارت بر رعای  باید ها  این فعالی کرده اس ، ایجاد  برداری از این منابع را بهره

مشتارک    حآمتوزش و جلت   برایهای   اجرای برنامه ،همدنین. گیرد انجامزیست   مالحظات م ی 
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زیست  و   ستازما  م تی   ) زیس  توس  نهادهتای متتول    های حفاظ  م ی  بردارا  در طرح بهره

 .دشو توییه م ( جهاد کشاورزی 

ویژه به دلی  تراکم واحدهای ینعت  در مترب و وجتود    هب ،مدیریت  ةسامانباید عالوه بر این، 

از  اینکه مدیری  ضعیفتوجه به و با  طراح  شود م دوده،شرق  پاالیشگاه گاز سراو  در شمال

بترای بهبتود عملکترد     توستعه  آاتار مطالعات ارزیاب  ده اس ، ش مهمترین عوام  تیریح شناسای 

 . یت  ضروری اس مدیر

ارجمنتدی  )شود  موارد زیر پیشنهاد م  ،در ینایع م ی  زیست مدیری   ةایجاد سامان به منظور

 :(22، ص1380و همکارا ، 

و وظتایف  فعالیت   که متناسح بتا نتوع و گستترش     زیس  ایجاد تشکیالت مدیری  م ی  .1

 .فعالی  کند

 اظهتاری در پتایش   با استناد به طرح اتود  ها دهپایش مداوم، تعیین و کنترل منابع انتشار آالین .4

زیست    کت  م تی    ةبه ادار ده  های معتمد و گیارش توانای  آزمایشگاه کارگیری ، با به(9جدول )

 .استا 
 طرح پایش محیط زیستی در صنایع. 7جدول 

 برنامة زمانبندی پایش عامل محیط زیستی ردیف

 کیفی  هوا 1
برای ای و مداوم  پایش ل ظهة دازی سامانان نصح و راه)بار  ماه یک 3هر 

 .(این کار را دارندقابلی  و ضرورت واحدهای  که 

 ماهانه آلودگ  یدا 4

 آلودگ  مواد زاید جامد 3
آوری پسماندهای تولیدی واحتدهای   نظارت بر نظام جمع)ارت دائم ظن

 (ها ینعت  و ن وة حم  و نق  و دفع آ 

 ماه یکبار 3هر  ااد 2

 طور مستمر به ژیکبیولو 2

 ها کنترل آلودگ  پساب 0
ماه  3برای پارامترهای فیییک ، شیمیای  و میکروب ، و هر  بار یک هر ماه

 بار برای فلیات سنگین یک
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 هتای  و بیتش اعظتم منطقته نیازمنتد اقتدام      است  با توجه به اینکه نواح  قاب  توسعه م دود 

 . انجام گیردسنج  به منظور آمایش استان   و توا مطالعات ارزیاب  باید ، اس  حفاظت  و بازسازی

 : کار گرفته اند را بهکه مدل تیریح  م ققا  دیگریهای  با یافته ی ت قیقها یافته ةمقایس

او . جتام داد ان U.T.Mاری در استا  هرمیگا  و در واحدهای کای  مطالعه( 1399)منصوری  -

 ،در ایتن مطالعته  . فت  و آلودگ  منظرآلودگ  ن، از جمله عام  تیریح را شناسای  کرد 46

ضتریح   ،شهر بندرعباس به عل  شدت حضور انسا  و باالبود  عوامت  تیریتح انستان    

و بیشترین پتراکنش منتاطق قابت  توستعه در شتمال و شترق استتا          تیریح باالی  داش 

 . متمرکی بودند

مدل تیریتح  کار اود را برای اجرای GISشهرستا  مالیر، ای در  در مطالعه (1382)مددی  -

بته   ،کتاهش زمتا    ةهندد نتایج آ  با اجرای دست  مدل تیریح نشا  ةمقایس. تیصص  کرد

 . مییا  چشمگیر و افیایش دق  اجرای مدل بود

کاربرد سیستماتیک مدل تیریح در ارزیتاب   »عنوا   باای  جعفری در مطالعه 1386در سال  -

مربوط بته   ،4/39ین ضریح تیریح را بیشتر «آبییی سد لتیا  ةاارات توسعه بر روی حوض

 . روستای میگو  نشا  داد

انجام ( های جنوب دریای ایر کرانه)ای در شمال ایرا   مطالعه (1381) یفائیا  و همکارا  -

هتا تشتییص    ترین آ  به ترتیح از میرب  شده، عوامل عام  تیریح شناسای  48از . دادند

ها و مراتع  ایول  از جنگ ، تبدی  جنگ  یاد و میربرداری ز بهره اند از ، که عبارتداده شدند

 . ها تغییر کاربری آ  ،طور کل ه به اراض  زراعت ، واحدهای ینعت  و ب

هتا   تترین آ   عمتده  عام  تیریح را شناسای  کرد که 42هوراما   ةدر منطق (1366)یاوری  -

اتتع اشتک،   زد  بقایای گیتاه ، ستوزاند  مر   در جه  شیح، آتش زد  شیم اند از عبارت

رویته از   های کشاورزی، عمق زیاد شیم و برداشت  بت    های جنگل  به زمین تبدی  عریه

 .زمال و فروش آ  ةعنوا  منبع  برای تهیه جنگ  ب
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