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چکيده
موقعیت اکوتونی سواحل اگرچه موجب میشود این مناطق از تنوع و غناي بیولوژیک هرر دو سیسر د دریرایی و زمینری ب رر منر شرون ،
درعینحال در معرض ت ی آلودگیها و عوامل مخرب هر دو سیس د نیز قرار میگیرن  .از اینرو ،مناطق ساحلی از جمله آسیبپريیرترین
بخشهاي اقیانوسی به شمار می رون  .افزایش و رش جمعیت ،ش رنشینی ،صنع ی ش ن و گردشگري م دترین عوامل در افزایش فشار برر
مناطق ساحلی و دریایی هس ن  .شناسایی مناطق اثرگيار و نیز مناطق آسیبپيیر و اعمال سیس د م یری ی م ناسب ،از جمله راهکارهراي
مؤثر براي پیشگیري از تخریب هرچه بیش ر مناطق ساحلی است .پژوهش حاضر که با ه ف پ نهبن ي آسیبپيیري نوار ساحلی سیس ان و
بلوچس ان (که نیمی از کرانههاي دریاي عمان را به خود اخ صاص داد است) براساس کانونهاي ت ی کنن و برا ب رر گیرري از کراربرد
تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPو تلفیق الیهها در محیط نرمافزار  ArcGISانجام ش  ،نشان داد جنوب شرقی خلیج چاب ار تا ام ر اد آن بره
سمت شرق م دترین پ نۀ آسیبپيیر ساحلی است که به م یریت فعالیتهاي سازگار ،برنامۀ پایش ،آموزش و طرح مشارکت براي ب سازي
نیازمن است.
کليدواژگان :پ نهبن ي ،ش ت اثرپيیري ،کانونهاي ت ی کنن  ،مناطق حساس ،منطقۀ ساحلی
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 .1مقدمه
محیط زیست ساحلی و دریایی ،اکوسیس می م نروع و
م شکل از منابع زیستمحیطی کرۀ مسکون است کره
فرصتهایی براي تأمین معاش ،تجارت ،تغيیه ،انررژي،
تفرج و توسعۀ کشرورهاي ج ران فرراهد آورد اسرت.
درعینحرال محریط زیسرتهراي سراحلی در معررض
تخلیۀ مس قید انواع مواد آالینر از خشرکیهرا و نیرز
منرراطق دور از سرراحل قرررار دارن ر  .برره عبررارت ب ررر
موقعیت اکوتونی سواحل اگرچه موجب مریشرود ایرن
منرراطق از تنرروع و غنرراي بیولوژیررک هررر دو سیس ر د
دریایی و زمینی ب ر من شون  ،درعینحال در معررض
ت ی انواع آلودگیها و عوامل مخرب هرر دو سیسر د
نیز قرار میگیرنر (.)Khaniki & Gharibreza, 2004
افزایش و رش جمعیت ،ش رنشرینی ،صرنع یشر ن و
گردشگري عوامل م رد در افرزایش فشرار برر منراطق
ساحلی و دریایی هسر ن ( .)Oveisi, 2005همچنرین
تغییرات فیزیکی در زیس گا هاي طبیعی ایرن منراطق
ب رر اثررر فشررار جمعیررت ،فعالیررتهرراي توسررعه ب ر ون
طرحریزي در اراضی ساحلی و نیز توسرعۀ حمرلونقرل
دریرایی از اهمیرت زیرادي برخروردار اسرت ( UNEP,
 .)1999مخرراطرات طبیعرری ماننر افررزایش سررط آب
دریا ،تغییر اقلید ،فرسایش و روانگرایی و طوفانها نیرز
از دیگر عواملی هسر ن کره ممکرن اسرت بره همررا
عوامل انسانی ،اثر تخریبی مضاعفی بر مناطق سراحلی
تحمیررل کنن ر ( .)Carter,1988ماهیررت اکوسیس ر د
ساحلی و حساسیت زیس گا و منرابع زنر آن تحقرق
اصول توسعۀ پای ار در این زیستبوم فراگیر ج رانی را
با همگرایی کشورهاي ج ان توأم کرد اسرت و توجره
به شکنن گی بومشرناخ ی ایرن محریط ،برهکرارگیري
رویکردهاي زیستمحیطی در برنامهریرزي و ب رر وري
از آن را اج نابناپيیر سراخ ه اسرت ( Environment
Administration of Sistan and
.)Balouchestan Province, 2009

Protection

از اینرو امروز در نقاط مخ لف دنیا ،با ب ر گیري از
روشهاي گوناگونی ،شناسایی مناطق حسراس سراحلی
که در معرض انواع اس رسهراي ناشری از کراربريهرا و
رخ ادهاي مرتبط با مناطق ساحلی قرار دارن برا هر ف
حفاظت مؤثر از آنها انجام میشود .مرل ا در مطالعرهاي

با عنروان ارزیرابی حساسریت زیسرتمحیطری سرواحل
شمالی خلیجفارس با توجره بره ارزشهراي حفراظ ی و
کانونهاي آلود ساز ،طرحریزي مر ل نروینی برهمنظرور
گزینش مناطق تحت حفاظت در نوار ساحلی با اس فاد
از روش تحلیررل سلسررلهمراتبرری و بررا کمررک نرررمافررزار
 ArcGISانجام ش  .این م ل براي سرنجش حساسریت
ذاتی منطقه و آسیبپيیري بالفعل منطقه ،با توجره بره
کررانونهرراي آلررود سرراز و درن ایررت ارزیررابی حساسرریت
منطقه برراي تعیرین منراطق تحرت حفاظرت سرازمان
محیط زیست در سرامانۀ اط عرات جغرافیرایی و تحرت
برنامه  ArcGISبه صورت م ل ریاضی خطی طرحریزي
شر ( .)Sharifipour et al., 2008در مطالعرهاي دیگرر،
آسیبپيیري مخاطرات طبیعی ساحل پارا در برزیرل برا
اس فاد از سیس د اط عات جغرافیایی ارزیرابی شر  .در
این مطالعه آسیبپيیري طبیعی و اق صادي ر اج مراعی
منطقۀ سراحلی در ترکیرب برا شراخ آسریبپريیري
سررراحلی در محررریط نررررمافرررزار  ArcGISارزیرررابی و
طبقهبن ي ش  .به این منظور تع اد  16م غیر طبیعی و
اق صادير اج ماعی با یک یگر ترکیب و درن ایرت نقشرۀ
آسیبپيیري در پنج طبقۀ آسیبپريیري خیلریکرد ترا
خیلیزیاد ت یه ش (.)Szlafsztein & Sterr, 2007
تبیین و تشری کاربري اراضی سراحلی و شناسرایی
نواحی حساس و آسریبپريیر بره مروازات کرانونهراي
ت ی کنن و آلود ساز میتوان در شناسایی م دتررین
مشک ت نواحی ساحلی و شیو هاي فراققآمر ن برر آن
مفی ر واقررع شررود .پررژوهش حاضررر در راس ر اي ه ر ف
اشار ش و با ان خاب نروار سراحلی اسر ان سیسر ان و
بلوچس ان بهمنزلۀ منطقۀ مطالعهش  ،انجام ش .
سررواحل سیسرر ان و بلوچسرر ان برره طررول 540
کیلوم ر ،سرط تمراس دو ش رسر ان ایرن اسر ان برا
آبهاي دریراي عمران را فرراهد کررد اسرت و نظرام
معیش ی ساحلنشینان و برخی کرانونهراي اق صرادي
ش رس انهاي یادش  ،به سبب تنگناهراي جغرافیراي
طبیعی ،معطوف به منطقۀ ساحلی ش است .بنابراین،
منرراطق سرراحلی سیس ر ان و بلوچس ر ان از بارگررياري
باالي فعالیتهاي انسانی و واح هاي توسعه برخروردار
است که می تواننر عر و برر تعرارض برا یکر یگر ،برا
توانهاي محیطی و بهویژ ق رت خود ترمیمی منطقۀ
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ساحلی نیرز در تضراد باشرن و برهتر ریج زمینرهسراز
بحرانهاي زیستمحیطری در منطقرۀ سراحلی شرون .
بنابراین ،شناسایی عوامل تأثیرگيار بر منطقرۀ سراحلی
اس ان که در تماس با آبهاي دریاي عمان است و نیز
مناطق آسیبپيیر برهمنظرور سرامان هی کرانونهراي
آلررود سرراز و اعمررال سیس ر د م ر یری ی م ناسررب بررر
پ نههاي آسیبپيیر میتوان از جمله راهکارهاي مؤثر
براي پیشگیري از تخریب هرچه بیش ر مناطق ساحلی
و یکی از گامهاي مر یریت یکاارچره منراطق سراحلی
اس ان برا هر ف ب رر بررداري پایر ار از ظرفیرتهراي
طبیعی این خطه از کشور محسوب شود.
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 .2مواد و روشها
 . 1. 2منطقۀ مطالعهشده
در پژوهش حاضر سواحل اس ان سیس ان و بلوچسر ان
(که نیمی از کرانههاي دریاي عمان را به خود اخ صاص
داد است) مح ودۀ مطالعره شر را تشرکیل مریدهر
(شکل .)1این مح ود مش مل بر پ نرهاي بره عررض 3
کیلوم ر از باالترین پیشرف گی آب در ساحل و به طرول
تمام خط ساحلی اس ان سیس ان و بلوچس ان در ح ود
 540کیلوم ر است (.)PMO, 2009

شكل .1محدودۀ مطالعهشده

 . 2. 2روش کار
پ نررهبن ر ي آسرریبپرريیري نرروار سرراحلی سیس ر ان و
بلوچس ان براساس کانونهاي ت ی کنن طی مراحل
زیر انجام ش :
 ت یۀ نقشۀ پایه با اس فاد از نقشههاي توپروگرافی 1:25000و تصاویر مراهوار اي  1 IRSاز محر ودۀ
مطالعاتی.
 شناسایی عوامل تأثیرگيار بر دریاي عمران کره درمنطقۀ ساحلی سیس ان و بلوچس ان واقع ش انر
با اس فاد از مطالعات می انی (بهمنظور دسر یابی
به ن ایج دقیقتر ،عوامل اشرار شر در  6دسر ه
سررکون گا هرراي انسررانی ،واحرر هاي صررنع ی،
1. Indian Remote Sensing

تأسیسات شی تی ،بنرادر و اسرکلههرا ،واحر هاي
پش یبانی و واح هاي گردشگري شناسایی ش ن ).
 ت یررۀ ف رسرر ی از واحرر هاي کرراربر در محرر ودۀمطالعهش  ،با ذکر موقعیت ،مخ صات ،نوع فعالیرت
(نوع تولی ) ،دبی پسراب ،ن رایج آنرالیز آالینر هرا،
اط ع رات سیس ر دهرراي تصررفیۀ فاض ر ب ،میررزان
پسررمان  ،تج یررزات و امکانررات ،تع ر اد شررناورهاي
وابس ه به بنادر و بودن یا نبودن برنامههاي م یریت
زیستمحیطی.
 جانمایی عوامل تأثیرگيار شناسراییشر برر روينقشه و ت یۀ الیههاي مکانی آنها.
 ت ی رۀ الیررههرراي مکررانی منرراطق تحررت حفاظررت(مناطق چ ارگانه و شکار ممنوع).

292

-

-

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،67شمارۀ  ،3پاییز 1393

شناسایی مناطق حساس ساحلی و نقشهسازي آنها.
تشکیل ماتریس زوجی برراي عوامرل تأثیرگريار و
منرراطق آسرریبپرريیر شناسرراییش ر و وزندهرری
الیهها به روش .1 AHP
تلفیررق الیررههرراي وزندار بررا یک ر یگر در محرریط
نرمافزار .ArcGIS
پ نهبن ي اثرپيیري نوار ساحلی عمان در منطقرۀ
مطالعهش براساس کانونهاي آالینر و منراطق
آسیبپيیر.

 .3نتايج
ن ایج حاصل از شناسایی و بررسری عوامرل تأثیرگريار برر
دریاي عمان در مح ودۀ مطالعاتی در شش دسر ۀ اصرلی
سررکون گا هرراي انسررانی ،واح ر هاي صررنع ی ،تأسیسررات
شرری تی ،بنررادر و اسررکلههررا ،واحرر هاي پشرر یبانی و

واح هاي گردشگري و زیرمعیارهراي آنهرا (جر ول )1و
نیز ن ایج شناسایی منراطق آسریبپريیر و زیرمعیارهراي
مربوط (ج ول )2کره داد هراي اصرلی اسر فاد شر در
پ نررهبنرر ي آسرریبپرريیري نرروار سرراحلی سیسرر ان و
بلوچس ان را تشکیل میدهن  ،به شرح زیر است:

 .1. 3شناسايي عوامل تأثيرگذار بر منطقۀ ساحلي
الفف سففكونتهاههففاي انسففانی مراکررز جمعی رری
شناساییش شامل دو ش ر چاب ار و کنرار و  34آبرادي
است که در دو ش رس ان چاب ار و کنار توزیع شر انر .
شکل 2چگونگی توزیع جمعیت در منطقۀ مطالعرهشر را
نشان میده  .همرانطرور کره در نقشره مشرخ اسرت
بیش رین توزیع جمعیت که از جمله عوامرل تأثیرگريار برر
مناطق ساحلی است ،در اطراف خلیج چاب ار م مرکز اسرت
و ش رهاي چاب ار و کنار م دترین کرانونهراي آلرودگی
(پساب و پسمان ) با منشرأ سرکون گا انسرانی را بره خرود
اخ صاص میدهن .

شكل .2چهونهی توزیع جمعیت در محدودۀ مطالعهشده

ب واحدهاي صنعتی در نواحی ساحلی ،خروجری
واح هاي صنع ی با توجه به نوع فعالیت آنها در صرورت
نبود سیس د تصفیۀ مناسب ،حجرد براالیی از آلرودگی را
وارد دریا میکننر و از عمر منرابع آالینر ۀ سرواحل و
1. Analytical Hierarchy Process

آبهاي ساحلی به شمار مریرونر  .از ایرنرو در پرژوهش
حاضر طی عملیات میر انی ،بررسریهراي دقیقری برراي
شناسایی واح هاي صنع ی واقع در مح ودۀ مطالعهشر
انجام ش و نیز کیفیت و چگونگی دفع پسراب و پسرمان
این واح ها بهمنظور طبقرهبنر ي صرنایع از نظرر میرزان
اثرگياري بر آلودگی منطقۀ مطالعهش  ،ارزیابی شر  .برر
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این اساس  3کارگا کش یسازي ،دو معر ن نمرک و 30
واح ر صررنع ی (کرره برره طررور عم ر شررامل نررواحی و
ش ر ر هرراي صررنع ی م مرکزن ر ) بررهمنزلررۀ واح ر هاي
صررنع ی تأثیرگرريار بررر دریررا در مح ر ودۀ مطالعررهش ر ،
شناسایی ش .
ج تأسیسات شیالتی آبزيپرروريهرا از جملره
مزارع پرورش میگو (به دلیل گردش جریران آب برین
دریا و حوضچهها و کانالهاي آنها) ،از جملره عوامرل
تأثیرگيار بر کیفیت آبهاي ساحلی هس ن  .به همرین
علت ،این مراکز در دس هبن ي عوامل اصرلی مرؤثر در
پ نهبن ي آسیبپيیري نواحلی ساحلی ،ارزیابی شر و
در این ارتباط  1واح پرورش میگرو فعرال در منطقره
شناسایی ش .
د بنادر و اسكلهها بنادر تجاري و بنادر صیادي
که به دلیل ماهیت فعالیتهاي آنها با تولی پسراب و
پسمان هاي آالین همرا هس ن از جمله منابع عم ۀ
آالین ر هرراي نقطررهاي محسرروب مرریشررون  .تعمیررر
شرناورهاي سررن ی (شررامل تعمیررات جزقرری و کلرری)،
سرروختگیررري غیراسرر ان ارد شررناورها و ورود مررواد
سرروخ ی برره اکوسیسرر دهرراي آبرری ،رنرر تراشرری و
رن آمیزي غیراصولی ب نه شناورها ،دفرع پسرمان ها و
پسابهاي مرتبط به شرناورها در دریرا و تورانر ازي و
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صی توسرط قرایقهراي موتروري در منراطق حسراس
ساحلی ،از جمله دالیل عم ۀ آلودگی منراطق سراحلی
درن یجۀ فعالیت بنادر و شناورها هسر ن  .در محر ودۀ
مطالعهش دو بنر ر تجراري شر ی ب شر ی و شر ی
رجایی 9 ،بن ر صیادي و  5مرکز تخلیۀ صری کوچرک
وجود دارن که بهمنزلۀ عوامل تأثیرگيار اصلی بر پ نرۀ
ساحلی م حظه ش ن .
ه واحدهاي پشتیبانی نیروگا ها ،آب شیرینکنهرا،
تأسیسات تصفیۀ فاض ب و تأسیسرات دریافرت آب تروازن
بهمنزلۀ واح هاي پش یبانی مؤثر بر دریراي عمران بررسری
ش ن  .از میان واح هاي فوق ،یرک واحر آب شریرینکرن
چاب ارر کنار و تصفیهخانۀ شر ر صرنع ی کنرار در
مح ودۀ مطالعهش قرار دارد.
ي واحدهاي گردشهري منراطق گردشرگري از
واحرر هاي م ررد کررابر در منرراطق سرراحلی اسررت و
میتوانن در ن یجۀ نبود م یریت صرحی  ،منشرأ ورود
انواع آالین ها به محریط سراحلی باشرن  .در منطقرۀ
سرراحلی مطالعررهش ر  4واح ر م مرکررز گردشررگري
شناسایی ش .
ن ایج شناسایی کانونهراي آلرودگی و اثرگريار برر
منطقۀ سراحلی و زیرمعیارهراي هرر یرک در جر ول1
نشان داد ش است.

جدول .1فهرست کانونهاي آلودگی کانونهاي آلودگی و اثرگذار بر منطقۀ ساحلی

ردیف

معیارهاي اصلی

1

سکون گا هاي انسانی

2

واح هاي صنع ی

3

تأسیسات شی تی

4

بنادر و اسکلهها

5

واح هاي پش یبانی

6

واح هاي گردشگري

زیرمعیارها

مناطق شناساییش

ش رها

چاب ار ،کنار

آباديها

 34آبادي

نواحی و ش ر

صنع ی

 30واح صنع ی

کش یسازي

 3کارگا کش یسازي

مع ن

 2مع ن نمک

-

 1مج مع پرورش میگو

تجاري

 2بن ر تجاري

شی تی

 9بن ر صیادي

مراکز تخلیه صی

 5مرکز تخلیه صی

آب شیرینکن

 1واح آب شیرینکن

واح تصفیۀ فاض ب

 1واح تصفیۀ فاض ب

-

 4واح گردشگري
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در مقایس رۀ زوجرری عوامررل تأثیرگرريار بررر منطق رۀ
ساحلی ،اثرگياري واح هاي کاربر م حظه ش  .در این
ارتباط تع اد واح هاي کاربر و اثررات برالقو و بالفعرل
آنها بررسی ش  .تع اد واح هاي کاربر براساس نقشرۀ
کاربري اراضری و توزیرع واحر هاي فروق در محر ودۀ
مطالعه ش قضاوت ش  .اثرات بالقوۀ واحر هاي کراربر
براساس موقعیت زیستمحیطی واح هاي یادشر در
طبقهبن ي زیسرتمحیطری صرنایع (مصروبۀ /64677
ت 18591هیئت دولت) ارزیابی ش و اثرات بالفعرل
بررراسرراس ن ررایج آزمررایشهرراي انجررامشرر و نیررز

نمونررهبرررداريهرراي ادواري ادارات محرریط زیسررت
ش رسر انهرراي چاب ررار و کنررار از پسرراب خروجرری
صنایع ،قضاوت ش  .شکل 3ن رایج حاصرل از مراتریس
مقایسۀ زوجی برراي زیرمعیارهراي نرواحی صرنع ی و
شررکل 4مرراتریس مقایسررۀ زوجرری عوامررل اثرگرريار
(ت ی کنن ) منطقرۀ سراحلی را نشران مریدهر  .در
ج اول  2تا  4نیز ضریب اهمیت محاسربهشر برراي
زیرمعیارهاي سکون گا ها و مراکز صنع ی و معیارهراي
1
اصلی اثرگيار برر منطقرۀ سراحلی ،در نررمافرزار EC
نشان داد ش است.

شكل .3ماتریس مقایسۀ زوجی زیرمعیارهاي نواحی صنعتی

شكل .4ماتریس مقایسۀ زوجی عوامل اثرگذار بر منطقۀ ساحلی



1. Expert Choice
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جدول .2ضریب اهمیت زیرمعیارهاي سكونتهاهها

سکون گا ها
شر
آبادي

ضریب اهمیت
0/85
0/142

جدول .3ضریب اهمیت زیرمعیارهاي واحدهاي صنعتی

واح هاي صنع ی
ش ر صنع ی
کش یسازي
مع ن

ضریب اهمیت
0/686
0/186
0/126

جدول .4ضریب اهمیت معیارهاي اصلی اثرگذار بر منطقۀ ساحلی

واح هاي کاربر
واح هاي صنع ی
بنادر و اسکلهها
واح هاي پش یبانی
تأسیسات شی تی
سکون گا هاي انسانی
واح هاي گردشگري

ضریب اهمیت
0/475
0/192
0/169
0/088
0/045
0/027

 . 2. 3شناسايي مناطق آسيبپذير ساحلي
بهمنظور بررسی دقیقتر مناطق آسریبپريیر سراحلی،
این مناطق در  4دس ۀ اصلی مناطق سراحلی ،منراطق
تحت حفاظت ،مناطق در معرض مخراطرات طبیعری و
چشرردان ر ازهاي طبیعرری و فرهنگرری و زیرمعیارهرراي
مربوط به هر ک ام بررسری و شناسرایی شر ن  .ن رایج
حاصل در ج ول 5نشان داد ش است.
مقایسۀ زوجی معیارهاي مناطق آسیبپيیر ساحلی،
بر مبناي میزان حساسیت و اثرپيیري بالقوۀ معیارها کره
بررراسرراس حساسرریت سرراخ ار ،فراین ر و عملکردهرراي
اکوسیس دهراي حسراس ،درجرۀ حفراظ ی و مح رواي
حفاظ ی منراطق تحرت حفاظرت ،بزرگری ،اثرگرياري و
اح مال وقوع مخاطرات محیطی و ویژگیهاي ساخ اري
نررواحی سرراحلی اسرر ان و همچنررین درجررۀ زیبررایی،
جنبههاي بریهم رایی جلرو هراي طبیعری و اصرالت و
ق مت ویژگیهاي تاریخی و فرهنگی مشخ میشرود،
صورت گرفت .ن ایج حاصل در شکلهاي  5ترا  7نشران
داد شر اسررت .جر اول  6ترا  7نیررز ضررریب اهمیررت
محاسبهش براي زیرمعیارهاي مناطق حساس سراحلی
و مناطق در معرض مخاطرات طبیعی نشان مریدهر و
در ج ول  8ضریب اهمیت محاسبهش براي معیارهاي
اصلی مناطق آسیبپيیر نشان داد ش است.

جدول .5فهرست مناطق آسیبپذیر ساحلی

ردیف

معیارهاي اصلی

1

مناطق حساس

2

مناطق تحت حفاظت

3

مناطق در معرض مخاطرات طبیعی

4

چشدان ازهاي طبیعی و فرهنگی
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زیرمعیارها
آبسن هاي مرجانی
جنگلهاي مانگرو
مصبها و خورها
خلیجهاي کوچک ساحلی
زیس گا پس ان ارن دریایی
زیس گا جبیر
زیس گا هوبر
زیس گا پرن گان شکاري
نواحی در معرض سونامی
نواحی در معرض طوفانهاي حار اي
نواحی در معرض امواج دریایی
نواحی در معرض روانگرایی
-
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شكل .6ماتریس مقایسۀ زوجی زیرمعیارهاي مخاطرات طبیعی

شكل .7ماتریس مقایسۀ زوجی معیارهاي آسیبپذیري
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جدول .6ضریب اهمیت زیرمعیارهاي مناطق حساس ساحلی

مناطق حساس ساحلی

ضریب اهمیت

آبسن هاي مرجانی
جنگلهاي مانگرو
زیس گا ال پش ان دریایی
زیس گا پرن گان آبزي
مصب و خور
خلیج کوچک ساحلی
زیس گا پس ان ارن دریایی
زیس گا جبیر
زیس گا هوبر
زیس گا پرن گان شکاري

0/288
0/216
0/155
0/026
0/019
0/014
0/037
0/077
0/11
0/053

جدول .7ضریب اهمیت زیرمعیارهاي مناطق در معرض مخاطرات
طبیعی

مناطق در معرض مخاطرات طبیعی

ضریب اهمیت

روانگرایی
طوفانهاي حار اي
امواج دریایی
سونامی

0/587
0/233
0/118
0/06

جدول .8ضریب اهمیت معیارهاي اصلی مناطق آسیبپذیر

مناطق آسیبپيیر

ضریب اهمیت

مناطق حساس ساحلی
مناطق تحت حفاظت
مناطق در معرض مخاطرات محیطی
چشدان ازهاي طبیعی فرهنگی

0/606
0/224
0/114
0/054

 .4بحث و نتيجهگيري
ن ایج بهدستآم نشان داد ش رهاي چاب ار و کنار
م دترین کانونهاي آلودگی با منشأ سکون گا انسرانی
را به خود اخ صراص مریدهنر  .همچنرین واحر هاي
صنع ی ،بیش ر پیرامون ش ر چاب رار توزیرع شر انر .
باالترین میزان روانگرایی در حوالی خلیج پزم و ساس
من یالیه غربی اس ان (حوالی خور می انی) به سربب
فعررالبررودن ماسررههرراي روان وجررود دارد .همچنررین
کرانررههرراي غربرری سررواحل بیشرر رین تررأثیر را از
طوفانهاي حار اي گرف ره اسرت .م ردتررین منراطق
حساس شناساییش در منطقۀ ساحلی مطالعرهشر ،
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شامل جنگلهاي مرانگروي خلریج گرواتر و لکرههراي
مرجانی خلیج چاب رار اسرت .برراسراس ن رایج کراربرد
تحلیل سلسرلهمراتبری ( ،)AHPبرهترتیرب واحر هاي
صررنع ی ،بنررادر و اسررکلههررا ،واحرر هاي پشرر یبانی،
تأسیسات شی تی ،سکون گا هرا و سررانجام واحر هاي
گردشگري از اولویت کانونهراي اثرگريار و آلرود سراز
منطقۀ ساحلی در سواحل سیس ان و بلوچس ان اسرت.
با اس فاد از ن ایج بهدستآم و براساس الویتبنر ي
معیارها و تعیین ضرایب اهمیت هر ک ام از معیارهراي
اصلی عوامل ت ی کنن  ،م ل خطری آسریبپريیري
منطقه به شرح زیر (فرمول )1تعیین ش :
() 1

CVM  K 0 / 045 SE  0 / 475 IN  0 / 192 PT
 0 / 088 FS  0 / 169SV  0 / 27 TU 

که در آن:
 =CVMم ل ریاضی آسیبپريیري در منراطق سراحلی اسر ان
10000
ضریب ثابت
:K
بلوچس ان
سیس ان و
 : SEسکون گا ها
 : INواح هاي صنع ی
 : PTبنادر و اسکلهها
 : FSتأسیسات شی تی
 : SVواح هاي پش یبانی
 : TUواح هاي گردشگري
با تلفیق الیههاي وزندهی ش برا اسر فاد از فرمرول
خطی کانونهاي آلود ساز ،ش ت اثرگياري نوار سراحلی در
مح ودۀ مطالعهش  ،در باز اثرگياري باال تا اثرگياري کرد
و مناطق ب ون اثر نشان داد شر (شرکل .)8هردپوشرانی
الیههاي وزنر هیشر کرانونهراي آلرود سراز و منراطق
حساس نیز نشان داد جنوب شرقی خلیج چاب ار ترا ام ر اد
آن به سمت شرق م ردتررین پ نرۀ آسریبپريیر سراحلی
است( .شکل .)9مقایسرۀ ن رایج پرژوهش حاضرر برا ن رایج
برخی مطالعات انجامش در منطقۀ مطالعهشر بره شررح
زیر است .مطابق ن ایج بهدستآم در مطالعهاي برا عنروان
«شناسایی مناطق حساس ساحلی برا اسر فاد از شراخ
حساسیت محیط زیس ی ( ، ،»1)ESIبیش رین تراکد منرابع
اس فاد ش ۀ انسان در خلیج چاب ار شناسرایی شر اسرت
( .)Davar & Danehkar, 2010ایررن ن یجرره بررا ن یجررۀ
1. Environmental Sensitivity Index
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پ نهبن ي ش ت عوامل اثرگيار در پژوهش حاضر مطابقرت
دارد .همچنین براسراس ن رایج برهدسرتآمر در مطالعرۀ
اشار ش  ،من یالیه شرقی نوار ساحلی اس ان سیسر ان و
بلوچس ر ان کرره خلرریج گررواتر و بخررش سرراحلی منطقررۀ
حفاظتش گانر و را شرامل مریشرود ،جرز منراطق برا
حساسیت باالي زیستمحیطی شناسایی شر اسرت کره
درعینحرال از ترراکد پرایینی از واحر هاي کراربر (منرابع
اس فاد ش انسان) برخوردار است .این موضوع مطرابق برا
ن ررایج حاصررل از پررژوهش حاضررر در بخررش پ نررهبن ر ي
آسیبپيیري نوار ساحلی ،نشان مریدهر ایرن منطقره در
معرض تنش کم ري قرار دارد .بنرابراین ،جرز منراطق برا
آسرریبپرريیري برراال طبقررهبن ر ي نمرریشررود .در مطالعررۀ
انجامش ۀ دیگري نیز با عنوان «شناسایی منراطق برهویرژ
حساس دریایی سواحل اسر ان سیسر ان و بلوچسر ان بره
روش  ،»1IMOخلیج چاب رار ترا پرزم از جملره منراطق برا
حساسرریت و شررکنن گی برراالي محرریط زیس ر ی معرفرری
ش انر ( .)Davar et al., 2010ن یجرۀ برهدسرتآمر در
مطالعۀ ميکور هدپوشانی زیادي با ن ایج حاصل از پرژوهش
حاضر دارد ،به طوريکه خروجی پ نهبن ي آسریبپريیري
منطقررۀ مطالعررهشرر در پررژوهش حاضررر نیررز مبررین
آسیبپيیري بیش ر مح ودۀ خلیج چاب رار ترا خلریج پرزم
است .همچنین بررسی ن ایج حاصل از مطالعهاي برا عنروان
«شناسایی و پ نهبن ي مناطق حساس ساحلی در سرواحل

اسر ان سیسر ان و بلوچسر ان» ،نشرران مرریدهر در ایررن
مطالعرره کرره دهس ر انهرراي سرراحلی بررهمنزلررۀ مح ر ودۀ
مطالعهش آن با هر ف تعیرین منراطق حسراس سراحلی
براي معرفری بره شربکۀ منراطق تحرت حفاظرت سرازمان
محیط زیست ،ان خاب ش انر  ،دهسر ان سرن میرثوبران
بهمنزلۀ منطقۀ داراي حساسیت بسیاربراال شناسرایی شر
است .دالیل این ان خراب ،برخرورداري دهسر ان مريکور از
ارزشهاي باالي محیط زیس ی از یک سو و دسر خوردگی
کم ر نسبت به سایر دهس انهراي مطالعرهشر از سروي
دیگرررر برررود اسرررت ( Environment Protection
Administration of Sistan and Balouchestan
 .)Province, 2006پرژوهش حاضرر نیررز نشران مریدهر

مح ودۀ واقع در دهس ان سن میرثوبان ،اگرچه حساسریت
باالي محیط زیس ی دارد (شکل )10ولی بره دلیرل اینکره
عوامل ت ی کنن ۀ کم ري در این مح ود قررار دارنر  ،در
پ نهبن ي آسیبپيیري ،جز منراطق کم رر آسریبپريیر
(شکل )9طبقهبن ي ش است .مقایسۀ دیگري بین ن رایج
پژوهش حاضر با مطالعهاي با عنروان پ نرهبنر ي سرواحل
منطقۀ آزاد چاب رار برراسراس م حظرات زیسرتمحیطری
( )Sharifipour & Danehkar, 2007نشان داد در مطالعرۀ
ميکور نیز همانن خروجی پژوهش حاضر ،خلیج چاب رار از
حساسیت باالي زیستمحیطی برخوردار است.

شكل .8شدت اثر کانونهاي آلودهساز در منطقۀ ساحلی سیستان و بلوچستان



1. International Maritime Organization
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شكل .9پهنهبندي آسیبپذیري نوار ساحلی براساس کانونهاي آالینده و مناطق حساس

شكل .10مناطق واجد حساسیت باالي محیط زیستی

درمجموع ،ن ایج حاصل از پ نهبن ي آسیبپيیري نروار
ساحلی اسر ان و سیسر ان و بلوچسر ان نشران مریدهر
مناطق آسیبپيیرتر ،نیازمن م یریت فعالیتهاي سرازگار،
برنامۀ پرایش ،آمروزش و طررح مشرارکت برراي ب سرازي
برهمنظرور پیشرگیري از وارد آمر ن آسریبهرا و صر مات
بیش ر و گا جبرانناپيیر به این مناطقان  .همچنرین سرایر

مناطق نیز که در حرال حاضرر از آسریبپريیري کم رري
برخوردارن بای بهطرور فعرال تحرت برنامرههراي نظرارت،
پایش و حفاظ ی مؤثر قرار گیرن ترا از واردن آمر ن فشرار
ناشی از عوامل ت ی کنن بر این منراطق ،کره مریتوانر
منجر به قرار گرف ن آنها در پ نههاي ساحلی آسیبپريیر
شود ،پیشگیري به عمل آی .

1393  پاییز،3  شمارۀ،67  دورۀ، منابع طبیعی ایران،محیط زیست طبیعی
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