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 تورين  مهوم  از سوواحل  است. ساحلي نوار اين در اقتصادی

 از و استشده  ساكن آن در انسان كه است جهان در مناطقي

 1منواطق حسواس سواحلي    .كند مي استفاده شدت به آن منابع

دريايي و يا وابسته بوه   -نواحي واجد منابع حساس ساحلي

درياست و اين حساسيت به واسوطة تنووع زيسوتي؛ غنوای     

پوذير و   های در معرض خطر، آسويب  جانداران؛ وجود گونه

شودن اجتماعوات حيواتي در آسوتانة تحمول       كمياب؛ واقوع 

هووا، كنوودی توورميم   ، حساسوويت بووه آالينووده 2اكولوووژيكي

ای واردشوده و مشوكالت ناشوي از    هو  زيستي، آسيب محيط

شود )داور،  های محيطي ايجاد مي پاكسازی از محيط آالينده

1386.) 

درصود كول مرزهوای كشوور را      30از آنجا كه بيش از 

 شناسايي(، 1384)عظيمي،  دهد مرزهای ساحلي تشكيل مي

 دهوي  سوامان  هودف  با ايران سواحل دريايي حساس مناطق

 از جلوگيری نيز و آن تخريب از جلوگيری و ساحلي مناطق

 و حسواس  مناطق اين در زيستي تنوع و طبيعي منابع كاهش

لذا، اولين قدم بورای كنتورل و    .دارد بااليي اهميت پرارزش

پاكسازی دقيق و سريع در هنگوام آلوودگي ناگهواني نفوت،     

هوا بورای    تعيين درجة حساسيت مناطق ساحلي به آلوودگي 

هاسوت كوه الزم    ن آسيبحداقل رساند مديريت بحران و به

های  است اين مرحله با دقت و با استفاده از ابزارها و روش

هووای  كووارگيری روش مناسووب صووورت پووذيرد. بووا بووه   

گيووری چنوودمعيارة مكوواني و سيسووتم اطالعووات    تصووميم

توان نقش و اهميوت معيارهوای گونواگون را      جغرافيايي مي

لحوواظ كوورد. همینووين، سووناريوهای متعووددی را بوورای    

يت مناطق ساحلي به آلودگي نفتوي در نظور گرفوت.    حساس

ريوزان   های صحيح مديران و برنامه اين امر در اتخاذ تصميم

نقش مهمي دارد. اين تحقيق بوا توجوه بوه اهميوت منواطق      

طوور حفوظ    ساحلي جنوب ايران از نظور اقتصوادی، هموين   

ريزی شده اسوت. در   اكوسيستم سواحل خليج فارس برنامه

كوار گرفتوه    بوه  AHPو  ELECTRE-Iی هوا  اين راستا مدل

 شده است.

مطالعات متعددی در زمينة آلودگي سواحل انجام گرفته 

شوود. سوپهر و    هوا ذكور موي    است كه در ادامه برخوي از آن 

زيسوتي نووار    ( در بررسي حساسيت محيط1391همكاران )

ساحلي شهرستان تنكابن، پارامترهای فيزيک ساحل، منوابع  

اربری انسووان را در سووواحل و زيسووتي و منووابع مووورد كوو 

هووای سوواحلي در سووه سووطح حساسوويت پووايين،   زيسووتگاه

حساسيت متوسط و حساسيت باال تعيين حساسيت كردند. 

 ارزيوابي  هوای  تكنيوک  تركيب با( 1390وفايي و همكاران )

بندی  ، برای اولويتGISمحيط  در فازی منطق و چندمعياره

زيستي به آلودگي در مناطق ساحلي اسوتان   حساسيت محيط

ارائوه كردنود.    را گيری تصميم پشتيبان سيستم مدلمازندران 

 كارشناسوي،  نظورات  اساس بر نخست مدل، ايجاد منظور به

 پوردازش  و هوا  داده آوری جمع با و شناسايي مثثر معيارهای

 معيارهوای  اسواس  بور  ليساح نوار معيارها، اولية های نقشه

 مورفولووژيكي  و هيودروديناميكي  اكولووژيكي،  انسواني، 

. شد تهيه نظر مورد اطالعاتي الية و تقسيم مناسب فواصل به

 AHP های روش كارگيری به با شده پردازش های اليه سپس،

 كوارگيری  بوه  بوا  بعد مرحلة در شد. دهي وزن فازی AHP و

 در شوود.  موي  انجوام  GIS در هوا  اليه تلفيق فازی، های مدل

 نفتوي  آلوودگي  بوه  منطقوه  هور  حساسويت  درجة نيز نهايت،

 نشان داد كه شد. نتايج تهيه حساسيت كلي نقشة و مشخص

 و متوسوط  حساسويت  دارای مازندران ساحلي مناطق بيشتر

 دارای كنوار  بنودر فريودون   و نوشوهر  بندر به نزديک مناطق

 است.  نفتي آلودگي به نسبت زياد خيلي حساسيت

( حساسويت فيزيكوي نووار    1384پور ) كار و شريفي دانه

ساحلي استان بوشهر نسبت به آلودگي نفتوي را بور اسواس    

بررسي كردند. در ايون مطالعوه    3محيطي يتشاخص حساس

 4سونجندة پانكروماتيوک   2004های مربوط به سوال   از داده

متر، همینين اطالعوات   8/5با قدرت تقكيک  IRSماهوارة 

متر اسوتفاده   30( با قدرت تفكيک +ETMلندست )ماهوارة 

 درصود از  3/99حودود   داد نشوان  بررسوي  ايون  نتايج شد.

مواد  نفتي، آلودگي بروز صورت در استان، سواحل مساحت

 .شوود  نموي  پواك  راحتوي  بوه  و دارد مي نگه خود در را سمي

 مودل  كواربرد  بررسوي  طوي  (1389)جعفوری   و خدابخشي
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 آثووار تعيووين در  ELECTREچنوودمعيارة بنوودی دسووته

 تا ELECTRE مدل خروجي كه گرفتند نتيجه زيستي محيط

 آثوار  طورح  ارزيوابي  در شوده  بينوي  پويش  نتايج با زيادی حد

( در 1388راد ) كوار و بوذل   دانوه  .دارد مطابقت زيستي محيط

منظوور موديريت بهتور سوواحل اسوتان       تحقيق ديگوری بوه  

هوای سواحلي    نواهمواری زيستي  هرمزگان، حساسيت محيط

اين استان را ارزيابي كردند. در اين تحقيق بوه ارتبواط بوين    

های ساحلي، جنس سوواحل و موجوودات زنوده     ناهمواری

همووين منظووور، بووا اسووتفاده از تصوواوير   پرداختووه شوود. بووه

هوای لنودفرم سواحلي،     ای و باتوجه به انوواع طبقوه   ماهواره

ازديوودها و هووا شناسووايي اوليووه شوود. سووپس، بووا ب  لنوودفرم

هوای سواحلي و جونس     های نهوايي، لنودفرم   تحليل و تجزيه

دست آمده از اين تحقيق حاكي  سواحل تعيين شد. نتايج به

از آن است كوه در سوواحل هرمزگوان از غورب بوه شورق       

شود. بر  زيستي ناهمواری ساحلي كمتر مي حساسيت محيط

اين اساس، مناطقي كوه در آن انودازة ذرات ريزتور اسوت،     

پيوندد، امكان  وقوع مي های طغياني كمتری به ين امواجهمین

شود و آن منطقوه بوه آلوودگي     افتادن آلودگي بيشتر مي تله  به

 تر است. حساس

هوای حساسويت محيطوي بوه      در تحقيق ديگری، نقشوه 

آلودگي نفتي در جزيرة كاردوسوی ايالت سائوپالوی برزيل 

ي سواحل بررسي شد. اطالعات مربوط به پارامترهای فيزيك

ای، شويب بسوتر، جونس بسوتر و      ای، ماسه )سواحل صخره

هوای   هوای مهوم بيولوژيكي،گونوه    جزآن(، بيولوژيكي )گونه

 -پووذير اقتصووادی پووذير و جووزآن( و منووابع آسوويب  آسوويب

های  های توريستي، مكان گيری، مكان )مناطق ماهي اجتماعي

آوری و بوا كموک    تجاری و جزآن( از منابع موجوود جموع  

های حساسيت اين پارامترهوا بوه    نقشه ArcGis9.1ار افز نرم

(. در Wieczorek et al., 2007آلوودگي نفتوي توليود شود )    

پوذيری سوواحل آموازون در كشوور      تحقيق ديگری، آسيب

برزيوول بووه آلووودگي نفتووي بررسووي شوود. در ايوون تحقيووق،  

اقتصادی برای اين منظور  -های فيزيكي و اجتماعي شاخص

، بر اساس روابط بوين پارامترهوای   در نظر گرفته شد. سپس

های مربووط بوه    نقشه GISافزار  ذكرشده و با استفاده از نرم

هوا در   دسوت آمود. سورانجام از ايون نقشوه      پذيری به آسيب

بندی حساسيت مناطق ساحلي هنگام آلودگي نفتوي   اولويت

 (.Andrade et al., 2010استفاده شد )

 منواطق  نتعيوي  بورای  غربي گرينلنود  سواحل بررسي در

 ساحل نفتي، نخست های آلودگي به نسبت ساحلي حساس

 و انسواني، بيولووژيكي   معيارهای اساس بر نظر مورد منطقة

 توجه با معيارها از كدام ،هر سپس شد. بندی تقسيم فيزيكي

 توليد GISافزار  نرم با آن های نقشه و دهي وزن اهميتشان به

 منطقوة  حساسيت كلي نقشة ها، نقشه تلفيق تمامي از پس و

 به حساسيت اولويت اساس بر نفتي های ريزش به نظر مورد

ارزيوابي   (.Mosbech et al., 2000شود )  توليود  نفتي ريزش

هووای نفتووي در سووواحل  پووذيری ناشووي از آلووودگي آسوويب

Cantabria    خليج بيسكا )واقع در شمال اسپانيا( بور اسواس

اجتمواعي   -های فيزيكوي، بيولووژيكي و اقتصوادی    شاخص

نشان داد نخست، نواحي ساحلي بر اساس سواحل با جنس 

هوايي بوه    گيرند، بوه بخوش   يكسان كه در يک بخش قرارمي

هووای فيزيكووي،  متوور تقسوويم شوود. سووپس داده  200طووول 

آوری و بور   هر بخش جمعبيولوژيكي و اقتصادی مربوط به 

ها سه شاخص متوسط فيزيكي، بيولووژيكي   اساس اين داده

و اقتصووادی بوورای هوور بخووش تعريووف و در ارزيووابي      

پووذيری منطقووة سوواحلي، مقوودار هوور كوودام از ايوون   آسوويب

دسوت آموده از    ها محاسبه شد. در نهايت، نتايج بوه  شاخص

مرحلة قبل با سه روش مختلف )بدترين حالت، ميوانگين و  

پذيری مبتني بر  تلفيق سه شاخص( همراه با امتيازات آسيب

تورين روش   ، با يكديگر مقايسه شد و دقيوق ESIهای  نقشه

 (.Castanedo et al., 2009است ) ارائه شده

مطورح شود و يكوي از    1980مدل الكتره در اواخر دهة 

گيری چند شاخصه است. اسواس ايون    بهترين فنون تصميم

ای اسوت؛ يعنوي، لزومواص بوه      ررتبوه مدل بر مبنای روابوط غي 

شود، بلكه ممكون اسوت    ها منتهي نمي بندی تمام گزينه رتبه

گيوری ارزش   هايي نيوز حوذف شوود كوه در تصوميم      گزينه

(. تمامي مراحل اجرای اين روش Yu, 1992كمتری دارند )
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ای ناهماهنوگ   ای هماهنوگ و مجموعوه   بر مبنای مجموعوه 

اين روش معروف به آناليز  اين دليل شود كه به ريزی مي پايه

سوازی ايون مودل در حالوت      هماهنگي اسوت. بورای پيواده   

 استفاده شد. MATLABافزار  تصويری و مكاني از نرم

صورت دوتايي  ، از مقايسة بين معيارها بهAHPدر مدل 

هوای مربووط بوه هور معيوار و       استفاده شوده اسوت و وزن  

يجواد  عنووان خروجوي ا   صورت نسوبتي را بوه   زيرمعيارها به

مراتووب  كنوود. در ايوون روش، پووس از ايجوواد سلسووله   مووي

هوای هور سوطح در قالوب      گيری بوه مقايسوة مثلفوه    تصميم

شود. اين كار از سطوح باال به سوطوح   ماتريس پرداخته مي

 Arc GIS 10.1افوزار   پايين است. اين مودل در محويط نورم   

 اجرا شد.

زموان ايون    صورت هم دليل استفاده از دو مدل مذكور به

قيواس اسوت، از    ست كه از طرفي نتايج دو مدل با هم قابلا

شوودن منوواطق مشووترك كووالس  طوورف ديگوور بووا مشووخص

حساسيت به آلودگي نفتي در هر دو مدل دقت انجوام كوار   

تور   هوای زمينوي نزديوک    ها به واقعيوت  نيز بيشتر و خروجي

 -شود كه هموواره تحوت توأثير عوامول متغيور محيطوي       مي

 انساني است.

 

 ها روش . مواد و2

 محدوده و قل رو مورد پژوهش .2.1

هرمز قراردارد. وسوعت   ةشهرستان بندرعباس در شمال تنگ

كيلومترمربع است. اين شهرستان از سمت شمال  27316آن

هوای   آباد و از سمت شرق به شهرسوتان  به شهرستان حاجي

لنگه و از جنوب  غرب به شهرستان بندر از، ميناب و رودان

بنودرعباس   اسوت. قشوم محودود    ةزيربه خليج فارس و ج

 درصد بسويار بوااليي از   .است ايران ترين بندر اكنون بزرگ

صوورت   بواهنر  و بنادر شهيد رجايي كاال از طريق ترانزيت

 .گيرد مي

قة مورد مطالعه در اين تحقيوق، سوواحل شهرسوتان    منط

هوای   كيلومتر طوول خوط سواحل بوا آب     140بندرعباس با 

شمالي خليج فارس است. محدودة مورد مطالعه با توجه به 

های طرح موديريت يكپارچوه منواطق سواحلي      آخرين يافته

(ICZM)5 دهي سواحل كشوور   تعيين شد كه در سند سامان

ح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي طرنيز تأييد شده است )

 (. 1385كشور، 

پذيری باالی منطقوة سواحلي    دليل شكنندگي و آسيب به

طرف، اكرر مخاطرات محيطي، انسواني   مجاور با دريا از يک

اقتصادی( در ناحية تالقي دريا با خشكي ايجاد  -)اجتماعي

های نفتوي )بوا منشوأ     شود؛ از طرف ديگر، بيشتر آلودگي مي

دليول ماهيوت شوناوربودن، احتموال      خشوكي( بوه   دريايي يا

تجمع آن در اين منطقه بيشتر خواهد بود و ايون منطقوه در   

های نفتي است.  معرض حساسيت بيشتری در برابر آلودگي

بر اين اساس، منطقة موورد مطالعوه دربرگيرنودة بخشوي از     

كرانوه(   اليه پوس  كرانه است كه مرز جبهة خشكي آن )منتهي

روی آب دريا در خشكي و بر  ن ميزان پيشبر اساس بيشتري

شود. ايون خوط آن بخوش از     اساس خط داغ آب تعيين مي

خشكي مجاور درياست كه در شرايط توفاني و امواج دريوا  

گيوورد. بنووابراين،  تحووت تووأثير مسووتقيم آب دريووا قرارمووي 

نيافتوة كرانوه اسوت. محول      هوای تحكويم   دربرگيرندة بخش

اهي خشووكي يكووي از هووا و پوشووش گيوو ماسووه اسووتقرار توول

 خشوكي  روی خطوي  مرز اينهای آن است. در واقع،  نشانه

 از ناشي خيزآب يعني وفانيت شرايط اثر در دريا آب كه است

 فشار تغييرات از ناشي خيزآب ،7موج از ناشي خيزآب ،6باد

8موج باالروی و
9مود  بوااليي  تراز به نسبت 

بوه ايون منطقوه     

رسد. مرز دريايي منطقة مورد مطالعاتي نيز با توجوه بوه    مي

مطالعات ياد شده بر اساس موقعيت فعلي آب است كوه از  

متوسط ميزان مقادير جذر و مد حاصول شود و منطبوق بور     

گذاری موازی با سواحل تعيوين شوده اسوت.      ناحية رسوب

ايون   گذاری در ارزيابي حساسيت در بنابراين، محدودة وزن

كرانوه،   ای مشوتمل بور پوس    محدوده دربرگيرندة ناحية كرانه

های نزديک ساحل اسوت. در ايون مطالعوه     كرانه و آب پيش

برای بررسي واحودهای تهديدكننودة بوالقوه و بالفعول، بوه      

شدة مجاور نيوز   های تفكيک های جاری در محدوده فعاليت

توجه شده است، بنابراين بررسي كاربری اراضي در بخوش  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1&action=edit&redlink=1
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های ساحلي مالك عمل قرارگرفت.  شكي تا مرز دهستانخ

های منطقة ساحلي شهرسوتان بنودرعباس در    برخي ويژگي

 1آموده اسوت. شوكل     1در جودول   1:25000مقياس نقشة 

پهنة خطر در طول سواحل شهرسوتان بنودرعباس را نشوان    

 دهد. مي

 

. معیاره  ای م  دثر در تعی  ین حساس  یت من  اطق 2.2

 ساحلی به آلودگی نفتی

در صورت مطالعه و تحليل مفيد و كارآمد حساسيت مناطق 

ساحلي شهرسوتان بنودرعباس بوه آلوودگي نفتوي، نيواز بوه        

كموک تصواوير و    صوورت ميوداني و بوه    بررسي منطقوه بوه  

های موجود است تا بتوان تموامي يوا اكرور معيارهوای      نقشه

مثثردر ايجاد آلودگي نفتي را شناسايي و اثور هور معيوار را    

د. در تحقيق حاضر، ضمن بررسي و شوناخت از  بررسي كر

وضع موجود منطقه، و نظرات كارشناسان متخصص در امر 

مديريت نواحي ساحلي، همینين با موروری بور مطالعوات    

گرفته، معيارها در سه دستة كلي مطالعوه شوده اسوت.     انجام

جنس رسوبات و مواد  10معيارهای مربوط به لندفرم ساحل

ای(، شويب،   ماسه -ای و گلي )ماسه متشكله در نوار ساحلي

، تحت عنوان پارامترهای مربووط  11خيزی و روانگرايي زلزله

به فيزيک ساحل بررسي شوده اسوت. شواخص حساسويت     

فيزيكي، پتانسيل آثوار ناشوي از آلوودگي نفتوي را براسواس      

كند.  مرفيت خودپااليي هر قسمت از منطقة ساحلي بيان مي

در معرض امواج بوودن و   اين شاخص بر اساس دو پارامتر

شوود و ميوزان مانودگاری     شيب منطقة ساحلي محاسبه موي 

نفت در منطقة ساحلي تا حدود زيادی بوه ايون دو پوارامتر    

 (.Castanedo, 2009وابسته است )

 گفتوه  جنسوي  هوم  هوای  فورم  و ها شكل تمامي به لندفرم

 توأثير  تحوت  بوه فورد   منحصر و ژنيتيكي طور به كه شود مي

 ايجواد  جغرافيوايي  عوامول  فرسايشوي  يا تراكمي فرايندهای

های  گيری لندفرم (. بر شكلSwaminathan, 2005شود ) مي

گذارد. اين  ساحلي گروهي از عوامل مورفولوژيكي تأثير مي

هوای   شناسي است كوه الگووی رخنموون    عوامل شامل زمين

سنگي را در سواحل كف دريا و خشكي كنار دريوا تعيوين   

شوده   های شناسوايي  (. لندفرم1392ران، كند )برد و همكا مي

های جذرومودی، درياكنوار    های پهنه در منطقه شامل لندفرم

ای و خورهاسوت. در شهرسوتان بنودرعباس غلبوه بوا       ماسه

كوار و همكواران،    لندفرم ساحلي پهنة جزرومدی است )دانه

دليل تنوع  های جذرومدی به (. در اين بين لندفرم پهنه1391

ن جذب آلودگي بيشتر و امكوان دسترسوي   زيستي باال، امكا

كمتر بورای پاكسوازی منطقوه از آلوودگي نفتوي در كوالس       

ای  هوای خورهوا و درياكنوار ماسوه     حساسيت زياد و لندفرم

های حساسيت متوسط و كم قرارگرفت.  ترتيب در كالس به

هوا را در سوواحل    نقشة كالس حساسويت لنودفرم   2شكل 

 دهد. شهرستان بندرعباس نشان مي

افتد كوه نفوت موجوود روی     فوذ نفت زماني اتفاق مين

سووطح بووه داخوول رسوووبات نفوذپووذير وارد شووود. عمووق   

بنوودی آن  بنوودی بسووتر و طبقووه نفوذپووذيری را انوودازة دانووه

كنود.   بنودی در رسووب( كنتورل موي     )تغييرات انودازة دانوه  

بيشترين مقدار نفوذ برای رسوبات درشوت )شون( و دارای   

ی مورد انتظار است. رسووبات گلوي   بند ترين دانه يكنواخت

كمترين ميزان نفوذپذيری را داراسوت و تمايول زيوادی بوه     

شدن با آب دارد. در نتيجه، نفووذ نفوت در ايون نووع      اشباع

شود و در اين نوع سواحل، موواد نفتوي    رسوب محدود مي

های نفتي روی مناطق ساحلي و روی سوطح   صورت لكه به

منظوور تهيوة    (. بوه NOAA, 2002يابود )  آب دريا تجمع مي

نقشة جنس رسوب و مواد متشكلة نوار سواحلي شهرسوتان   

، قوودرت IRS (2003ای  بنوودرعباس، از تصوواوير موواهواره 

شده در مثسسة جهاد  گردآوری  Landsatمتر( و  6تفكيک 

تحقيقات آب و انرژی استفاده شده است. در طول سواحل 

شود   ميای و گلي يافت  شهرستان بندرعباس رسوبات ماسه

ترتيووب در محوودودة حساسوويت متوسووط و زيوواد    كووه بووه

نقشووه كووالس حساسوويت جوونس  3گيوورد. شووكل  قرارمووي

رسوبات و مواد متشكلة سوواحل شهرسوتان بنودرعباس را    

  دهد. نشان مي

خواك باعوث    ةهر گاه ارتعاشات يا فشار آب درون تود
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، بورود ذرات خواك بوا يكوديگر از دسوت     تمواس  شود كه 

به ماننود موايع    رسوبات ،افتد. در نتيجه ميروانگرايي اتفاق 

هوای   در تحمول وزن نواتوان  و روی شويب   ؛ كنود  رفتار مي

در پهنة خطر سواحل شهرسوتان   شود. ميبسيار ماليم روان 

بندرعباس روانگرايي با خطور كوم و روانگرايوي بوا خطور      

متوسط شناسايي شد. الزم بوه ذكور اسوت هور چوه ميوزان       

دليوول نفوووذ بيشووتر آب درون  هروانگرايووي بيشووتر باشوود، بوو

شوی رسوبات از مواد آاليندة نفتي بر اثر  و رسوبات، شست

شود. در نتيجوه حساسويت كمتوری در     امواج دريا بيشتر مي

 تيحساسو  كوالس  ةنقشو  4برابر آلودگي نفتي دارد. شوكل  

 دهد.  را نشان مي بندرعباس شهرستان سواحل ييروانگرا

 موردمطالعهةویژگیمنطق.2جدول

 منطقة مورد مطالعه
 طول جغرافيايي

 )درجه، دقيقه(

 عرض جغرافيايي

 )درجه، دقيقه(

 طول خط ساحلي

(km) 

 مساحت

(km2) 

 شهرستانسواحل 

 بندرعباس

 دقيقه تا 46درجه و  55از 

 دقيقه 48درجه و  56

 دقيقه تا 59درجه و  26از 

 دقيقه 11درجه و 27
140 348 

 

 
موردمطالعهة.موقعیتمنطق1شکل
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بيشترين اهميت شيب در منواطق سواحلي تحوت توأثير     

امواج و اثر آن بر نحووة شكسوتن و انعكواس مووج اسوت.      

مناطق جزرومدی با شيب تند معموالص در معرض باالآمدگي 

و شكستن ناگهاني امواج قوراردارد. حتوي انعكواس نيوز در     

افتود كوه پاكسوازی طبيعوي نفوت در نووار        محلي اتفاق مي

 يشوتر ب يبشو  ههور چو  دهد. بنابراين،  يساحلي را افزايش م

و آن  اسوت نفوت در سواحل كمتور     یماندگار يزانم ،باشد

دارد  ينفتووو يبوووه آلوووودگ یكمتووور يتسووواحل حساسووو

(Wieczorek, 2007.)    نقشووة شوويب سووواحل شهرسووتان

متوور  10هووای توپوووگرافي  بنوودرعباس بووا اسووتفاده از نقشووه

 Arc GIS 10.1بورداری كشوور و در محويط     سازمان نقشوه 

ايجاد شد. بر اين اساس، شيب منطقة ساحلي در سه طبقوة  

درصود   4-2های كم با حساسيت زياد(،  درصد )شيب 0-2

 4های متوسوط بوا حساسويت متوسوط( و بويش از       ) شيب

های زياد با حساسيت كم( قرارگرفت. شكل  درصد ) شيب

نقشووة كووالس حساسوويت شوويب سووواحل شهرسووتان     5

 دهد. بندرعباس را نشان مي

لغزش يا انفجار  های دريايي، تحت تأثير زلزله، زمين آب

شود. چنين فراينودی موجوب    آتشفشاني، دچار اغتشاش مي

شوود؛   گيری موج عظيمي از آب به ناحية ساحلي موي  شكل

متر هوم   10امواج بلندی كه ارتفاع آن در ساحل به بيش از 

دليول   افتود، بوه   ندرت اتفواق موي   رسد. اين امر اگرچه به مي

رژی زياد حاصل از موج نقش بسزايي بر پخش و حركت ان

(. اين اليه از 1392 مواد نفتي ساحلي دارد )برد و همكاران،

اليهة مخاطرات تهيوه دشوه اسوت كوه خروجوي مطالعوات       

است. در محدودة پهنة خطر سوواحل   ساحلي نوار مديريت

خيزی، مناطق دارای  شهرستان بندرعباس از نظر ميزان زلزله

خيوزی زيواد شناسوايي     زلة كم و مناطق دارای زلزلهميزان زل

های حساسيت كم و متوسط قورار گرفوت.    شد و در كالس

خيووزی سووواحل  نقشووة كووالس حساسوويت زلزلووه 6شووكل 

 دهد. شهرستان بندرعباس را نشان مي

 -در دستة دوم، پارامترهای مربوط بوه منوابع اقتصوادی   

، واحودهای  ها و بنادر اجتماعي )منابع انساني( شامل اسكله

های شهری و روستايي در  پروری و سكونتگاه صنعتي، آبزی

نظر گرفته شد. كالس حساسيت هر يک از معيارهای منابع 

 آمده است. 2اقتصادی( در جدول  -انساني )اجتماعي

 

یاجتماع-یمربوطبهمنابعاقتصادیارهایمعیتکالسحساس.2جدول

 كالس حساسيت اجتماعي -معيارهای منابع اقتصادی يفرد

 حساسيت خيلي كم های ساحلي پارك 1

 حساسيت كم بندها پروری و آب آبزی 2

 حساسيت متوسط واحدهای صنعتي 3

 حساسيت زياد ها سكونتگاه 4

 حساسيت خيلي زياد ها و بنادر اسكله 5

 

 -نقشة كالس حساسويت معيارهوای اقتصوادی    7شكل 

 دهد.  اجتماعي سواحل شهرستان بندرعباس را نشان مي

در دستة سوم، پارامترهای مربوط به منوابع بيولووژيكي   

قرار دارد كه از دو جنبه بررسي و درجة اهميت هر منطقوه  

 تعيين شده است: 

شوده،   . بر اسواس سوابقة حفاموت )منواطق حفاموت     1

 ها و جزآن(  حرا، تاالبهای  جنگل

. بوور اسوواس توووان اكولوووژی در سووواحل شهرسووتان  2

بندرعباس با در نظر گرفتن معيارهوای جغرافيوای زيسوتي،    

همتايي، وابستگي، زيستگاه، آبزيان، پرنودگان،   بكربودن، بي
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هوای گردشوگری    پستانداران دريايي، امكانات و زيرساخت

صونعتي،   در قالب پنج نووع كواربری )كشواورزی، شوهری،    

 توريسم و حفامت(. 

بودن هر يک از معيارها و  درجة اهميت و ميزان حساس

زيرمعيارها در برابر آلودگي نفتي، در پنج درجه قرارگرفوت  

 (.9و  8های خيلي كم تا خيلي زياد( )شكل  )از حساسيت

 دهي معيارها . وزن3.2

دهي آن است كه بتوان اهميت هر معيار را  هدف از وزن

های متعددی برای  معيارهای ديگر بيان كرد. روشنسبت به 

ها نسبت به يكديگر  دهي نسبي و بيان اهميت مشخصه وزن

ها در سهولت استفاده، دقوت، ميوزان    وجود دارد. اين روش

گيرندگان و داشتن مبنای نظری با هم تفواوت   درك تصميم

افزارهای مربووط   بودن نرم گيرنده با در دسترس دارد. تصميم

روشوي مناسوب را    GISهوای آن بوا    گي تلفيق دادهو چگون

دليل داشتن مبنوای   دو به كند. روش مقايسة دوبه انتخاب مي

نظری قوی، دقت باال و سهولت استفاده، دارا بودن ارزش و 

اعتبووار و درسووتي و دقووت نتيجووه، يكووي از معتبرتوورين و   

 ,Mousseau & Slowinskiهاسوت )  پركواربردترين روش 

1999 .) 

ق حاضر، وزن معيارها با توجه به ميانگين نظور  در تحقي

كارشناسان و متخصصان به روش دلفي تعيين شد. در ايون  

ای طراحي شود و در اختيوار چنودين نفور      راستا، پرسشنامه

ها خواسته  قرارگرفت و پس از دادن توضيحات الزم، از آن

بوودن توا اهميوت خيلوي      اهميت شد به معيارها بر اساس بي

امتيوواز دهنوود. سووپس، ضوومن     100تووا زيوواد از صووفر  

هوا وارد   های انجوام گرفتوه ميوانگين نظرهوای آن     غربالگری

شد و وزن نهايي  پس از مقايسوة   Expert choiceافزار  نرم

 دست آمد. به AHPزوجي معيارها با روش 

وزن معيارهووای اصوولي  AHPمنظووور اجوورای موودل  بووه

طوور جداگانوه موورد     همراه وزن هر يک از زيرمعيارها به به

ماتريس مقايسة زوجي و اوزان  5تا  3نياز است. در جدول 

 6شدة هر يک از معيارهوا آموده اسوت. در جودول      محاسبه

ماتريس مقايسة زوجي بين معيارهای اصولي تشوكيل شوده    

بع طووور كووه مشووخص اسووت معيووار منووا  اسووت كووه همووان

خووود   بيشووترين وزن را بووه   369/0بيولوووژيكي بووا وزن  

نمودار وزن نهايي معيارهای  10اختصاص داده است. شكل 

دهد. در نهايت، ماتريس مقايسوة زوجوي    اصلي را نشان مي

آموده اسوت. مواتريس     7بين تمامي زيرمعيارها در جودول  

مقايسة زوجي بين همة زيرمعيارهوا و محاسوبة وزن نهوايي    

هوا بوا مودل     هوا بورای اجورا و تلفيوق نقشوه      نهر يوک از آ 

ELECTRE-I    مورد نياز است. در اينجا بايد توجوه داشوت

 AHPشده بوه روش   كه مجموع تمامي اوزان نهايي محاسبه

شوده بوه روش    است. نموودار وزن نهوايي محاسوبه    1برابر 

AHP  آمده است. 11در شكل 

 


ةکالسحساسیتلندفرمسواحلشهرستانبندرعباس.نقش2شکل
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 بندرعباسشهرستانسواحلرسوباتجنستیحساسکالسةنقش.3شکل


 بندرعباسشهرستانسواحلییروانگراتیحساسکالسةنقش.1شکل


.نقشةکالسحساسیتشیبسواحلشهرستانبندرعباس5شکل

 


 خیزیسواحلشهرستانبندرعباسکالسحساسیتزلزله.نقشة6شکل
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 اجتماعیسواحلشهرستانبندرعباس-.نقشةکالسحساسیتمعیارهایاقتصادی7شکل




شدةسواحلشهرستانبندرعباس.نقشةکالسحساسیتمناطقحفاظت8شکل




 بندرعباسشهرستانسواحلیکیاکولوژیارهایمعتیحساسکالسةنقش.2شکل



AHPروشزوجیوتعیینوزننهاییمعیارهایفیزیکساحلبهة.ماتریسمقایس3جدول

 معيارهای فيزيک ساحل لندفرم جنس رسوبات شيب خيزی زلزله روانگرايي AHPمحاسبة وزن با 

 لندفرم 1 85/0 92/0 4/1 21/1 209/0

 جنس رسوبات 17/1 1 16/1 49/1 37/1 242/0

 شيب 08/1 86/0 1 41/1 36/1 222/0

 خيزی زلزله 71/0 67/0 71/0 1 83/0 153/0

 روانگرايي 83/0 73/0 74/0 2/1 1 174/0
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AHPروشبهاقتصادیاجتماعییارهایمعیینهاوزننییتعویزوجةسیمقاسیماتر.4جدول

 اجتماعي -معيارهای اقتصادی ها اسكله ها سكونتگاه واحدهای صنعتي پروری آبزی های ساحلي پارك AHPمحاسبة وزن با 

 ها اسكله 1 24/1 25/1 15/1 25/1 233/0

 ها سكونتگاه 81/0 1 88/0 39/1 18/1 205/0

 واحدهای صنعتي 8/0 14/1 1 19/1 16/1 208/0

 پروری آبزی 87/0 72/0 84/0 1 23/1 183/0

 های ساحلي پارك 79/0 85/0 86/0 82/0 1 171/0

 
 

AHPروشبهساحلبیولوژیکییارهایمعیینهاوزننییتعویزوجةسیمقاسیماتر.5جدول

 معيارهای منابع بيولوژيكي حفامتي شهری صنعتي گردشگری كشاورزی AHPمحاسبة وزن با 

 حفامتي 1 38/1 63/1 41/1 72/1 274/0

 شهری 72/0 1 17/1 28/1 31/1 209/0

 صنعتي 62/0 85/0 1 31/1 27/1 191/0

 گردشگری 70/0 78/0 76/0 1 58/1 182/0

 كشاورزی 58/0 76/0 79/0 63/0 1 145/0

 
 

 AHPروشزوجیووزننهاییمعیارهایاصلیبهة.ماتریسمقایس6جدول

 معيارها فيزيک ساحل اجتماعي-اقتصادی بيولوژيكي AHPمحاسبة وزن با 

 فيزيک ساحل 1 83/0 86/0 297/0

 اجتماعي-اقتصادی 21/1 1 85/0 335/0

 بيولوژيكي 16/1 18/1 1 369/0




.نموداروزننهاییمعیارهایاصلی10شکل
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 AHPروشبهارهایمعتمامییینهاوزننییتعویزوجةسیمقاسیماتر.7جدول

محاسبة وزن 

 AHPبا 
 لندفرم شيب خيزی زلزله روانگرايي

توان 

 اكولوژی

جنس 

 رسوبات

مناطق 

 شده حفامت
 معيارها لنديوز

 لنديوز 1 92/0 06/1 2/1 16/1 14/1 45/1 17/1 140/0

148/0 57/1 49/1 09/1 22/1 04/1 11/1 1 09/1 
مناطق 

 شده حفامت

 جنس رسوبات 94/0 9/0 1 13/1 12/1 13/1 25/1 11/1 132/0

 توان اكولوژی 83/0 96/0 88/0 1 05/1 97/0 28/1 07/1 124/0

 لندفرم 86/0 82/0 89/0 95/0 1 91/0 2/1 07/1 119/0

 شيب 88/0 92/0 88/0 03/1 09/1 1 41/1 02/1 126/0

 خيزی زلزله 69/0 67/0 8/0 78/0 83/0 71/0 1 87/0 098/0

 روانگرايي 85/0 64/0 9/0 93/0 93/0 98/0 14/1 1 113/0




ارهایرمعیزیینهاوزننمودار.11شکل



 . نتایج  3

ای از  گيور و تعيوين مجموعوه    منظور پشوتيباني از تصوميم   به

هوای مربووط بوه     شوود. گزينوه   ها از مدل استفاده موي  گزينه

هوا و   گيری مكاني از طريق پوردازش و تحليول داده   تصميم

شووده در سووامانه مبتنووي بوور اطالعووات    اطالعووات ذخيووره

طور كلي، ايون مرحلوه شوامل     آيد. به ست ميد جغرافيايي به

(. 1999كردن مدل است )مالیفسكي،  ايجاد گزينه و فرموله

در تعيووين  ELECTRE-Iو  AHPدر ادامووه بووه ارائووة موودل 

هووای حسوواس در برابوور آلووودگي نفتووي در سووواحل  مكووان

 پردازيم. شهرستان بندرعباس مي

 

 AHP. مدل 3.1

توان از منطق فازی  مي GISبرای تلفيق اطالعات مكاني در 

ها و واحدهای مكواني   صورت كه كالس استفاده كرد، بدين

موجووود در هوور يووک از فاكتورهووا عناصوور زيرمجموعووه    

شود و معيار عضويت آن در مجموعة مطلوب  محسوب مي

ميزان حساسيت يا نداشتن حساسيت اسوت كوه بوا درجوة     

شود. هور كوالس يوا     عضويت بين صفر تا يک مشخص مي

توا   0العاتي موجود در فاكتور درجة عضويتي بين واحد اط

دارد كه در هر فاكتور اهميت و ارزش يک واحد مكواني   1

نسبت به ديگر واحدها و يک فاكتور منفرد نسبت به ديگور  

دهد. مقدار درجة عضويت هر كالس و  واحدها را نشان مي

شوود.   واحد مكاني بر اساس نظرات كارشناسي تعيوين موي  

ده از عملكردهای فازی عمليات تلفيقي مورد سپس، با استفا

 (.Deng, 1999شود ) نظر انجام مي

گيوری،   مراتب تصميم در اين روش پس از ايجاد سلسله

شوود،   های هر سطح در قالب يک ماتريس مقايسه مي مثلفه

در مرحلوة  كه اين كار از سطوح باال به سطوح پايين است. 
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هوای مختلوف، كوه     های نسبي اليه بعد، از طريق ادغام وزن

هوا در هور    های متوالي ماتريس وزن اين امر از طريق ضرب

 weightedشود و براساس الگوريتم  مراتب انجام مي سلسله

overlayدر محوويط ، GIS شووده  گووذاری هووای وزن اليووه

هوای بوا    شوود توا مكوان    گوذاری( موي   هوم  همپوشاني )روی

 حساسيت مختلف )خيلي كم تا خيلي زياد( شناسايي شود.

نقشة كالس حساسويت حاصول از اجورای مودل      12شكل 

AHP    دهود.   را در سواحل شهرستان بنودرعباس نشوان موي

تر نشان داده  مناطق با حساسيت بيشتر در نقشه با رنگ تيره

 شده است.

 

 مدل الکتره .3.2

صورت زوجي با يكديگر مقايسوه   ها به در اين روش، گزينه

وب( شناسوايي  های مسلط و ضعيف )غالب و مغلو  و گزينه

شود  های ضعيف و مغلوب حذف مي شود. سپس، گزينه مي

گيری چنود   (. اگر در مسئلة تصميم1381زاده،  )آذر و رجب

منظوور   گزينه وجوود داشوته باشود، بوه     mمعيار و   nمعياره

انتخاب بهترين گزينه با استفاده از روش الكتره مراحل زيور  

  گيرد. انجام مي

در ايون مرحلوه مواتريس     .سداز   نیمدال   نزست گا 

شووود.  مقيوواس تبوديل مووي  گيووری بوه ماتريسووي بوي   تصوميم 

سازی وجود دارد، اما  مقياس منظور بي های مختلفي به روش

 شود. ( استفاده مي1در روش الكتره معموالص از رابطة )

(1) 

,



   


2
1

ij

d ij ij
m

iji

r
N r n

r

  

در ايون   .مدوزنن  مق اس یی رسماتی تشک ل  دن  گا 

سوازی هور يوک از     ة رسوتری حاصول از نرموال   مرحله نقش

شوود. گفتنوي    ها در ماتريس اوزان همان اليه ضرب مي اليه

اسووت در موودل الكتوورة موواتريس مقايسووة زوجووي تمووامي  

 .شود زيرمعيارها نياز هست بنابراين از جدول استفاده مي

(2)  D n nV N w  

هوا و تنهوا عناصور     ماتريس قطوری وزن شواخص   Wكه 

 .مقياس وزني است ماتريس بي Vاصلي آن غيرصفر است و 

 ن هماهندد  مجموعددآ کددیدن مشددز   سددو  گددا 

. معيارهوای مربوت در مودل    (مزالف ن)موافق  ناهماهن 

الكتره معيارهايي است كه افزايش آن سبب افوزايش ميوزان   

شوود و   فتي موي پذيری سواحل در برابر آلودگي ن حساسيت

معيارهای منفي برعكس است؛ يعني، هر چه ميزان آن كمتر 

دليول   در تحقيق حاضور، بوه   شود. باشد، حساسيت بيشتر مي

اينكه معيارها براساس ميزان اهميوت آن بوه روش مقايسوة    

هوا معيوار مربوت در     دهي شده است، تمامي اليه زوجي وزن

افزايش مقوادير  ها،  شود؛ يعني، در تمامي اليه نظر گرفته مي

دهندة افوزايش ميوزان    ها در ماتريس ايجادشده نشان پيكسل

 حساسيت است.

 د،اگر معيار مورد نظر، دارای جنبه مربت باش

(3) { | } , ,     1KL kj Lj S  j  r r      j m  

 و اگر معيار مورد نظر دارای جنبه منفي باشد،

(4) { | } , ,   1KL kj LjD  j  r r      j m    

 4و  3ماتريس هماهنگ و ناهماهنگ بر اسواس رابطوة   

طووور كووه گفتوويم، در ايوون مرحلووه  شووود. همووان تعيووين مووي

شود. مطوابق   دو با يكديگر مقايسه مي های نظير دوبه پيكسل

هووايي كووه اليووة اول از اليووة دوم  ( در پيكسوول3بووا رابطووة )

شود و  ها با يكديگر جمع مي تر يا مساوی باشد، وزن بزرگ

صوورت   گيرد، در غير اين ماتريس هماهنگ قرارمي در طبقة

(، يعنوووي در طبقوووة مووواتريس ناهماهنوووگ، 4در رابطوووة )

 گيرد.   قرارمي

 )موافدق(.  همداهنگی  مداتیرس  محاسدبآ   چهار  گا 

ماتريس هماهنگ ماتريسي مربعي است كوه قطور آن فاقود    

عنصوور و سوواير عناصوور ايوون موواتريس نيووز از جمووع اوزان 

 شود. مجموعة موافق حاصل ميهای متعلق به  شاخص

(5) KL jI W  

)مزدالف(.   ناهمداهنگی  مداتیرس  محاسبآ  پنج  گا 

ماتريس ناهماهنگ نيز ماتريسي مربعي اسوت كوه قطور آن    

فاقوود عنصوور و سوواير عناصوور ايوون موواتريس از موواتريس   

 آيد. دست مي ( بهVشدة موزون ) مقياس بي
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بورای  . مدثری  هماهند   مداتیرس  تع د آ   ششد   گا 

ای  استخراج ماتريس هماهنگ مثثر، نخست بايد حد آستانه

های  را مشخص كرد. تعيين اين حد آستانه بر اساس بررسي

كمک متخصصان و يا به روش دلفي انجوام   كارشناسي و به

های متعوارف محاسوبة آن    گيرد. همینين، يكي از روش مي

ی از عناصر ماتريس هماهنگ بوه صوورت زيور    گير متوسط

 است.

(7) 
 ,
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H              I  I            ر اگ
  

. مدثری  ناهماهند   مداتیرس  کیدن مشز   هفم  گا 

شود. بورای اسوتخراج آن    نمايش داده مي Gاين ماتريس با 

 شود. نيز از يک آستانه استفاده و به روش زير محاسبه مي

 

(8) 

 ,
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NI        NI
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G               I  NI

G            I N IN          ر اگ
  

 

شود.  مقايسه مي NIای  با حد آستانه NIعناصر ماتريس 

و گرنوه   1تر يوا مسواوی آن باشود     ای كه كوچک لفهثهر م

 گيرد. خود مي به 0مقدار 

ايون   .موثثر  و كلوي  مواتريس  كردن مشخص: هشتم گام

 آيد. دست مي ماتريس به روش زير به

(9) KL KL KLF H * G  

 ای مثثر باشد، عبارت است از: گزينه Akشرط اينكه 

,

,
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ای اسوت؛   اساس كار اين روش بر مبنای روابط غيررتبه

ای از  صورت مجموعوه  دست آمده به های به بنابراين، جواب

گيری بر اساس  سازی مسائل تصميم ها خواهد بود. مدل رتبه

گيری انجوام   اين روش، همینين با تشكيل ماتريس تصميم

 شود.  مي


درسواحلشهرستانبندرعباسAHPحاصلازاجرایمدلةنقش.12شکل

 Lبرای حداقل يک 

 ها Lبرای كليه ی 
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مراحل اجرايي اين مدل در محيط متلب كدنويسي شد. 

بندی مجدد انجام گرفت. نقشوة   طبقه GISسپس، در محيط 

سوازی ايون روش در تعيوين     دست آمده حاصول از پيواده   به

آموده   13های حساس در برابر آلودگي نفتي در شكل  مكان

های حسواس در   شود مكان طور كه مشاهده مي است. همان

پنج طبقه )خيلوي كوم، كوم، متوسوط، زيواد، خيلوي زيواد(        

 5يت خيلي كم و طبقوة  مناطق با حساس 1قرارگرفت. طبقة 

نقشة نهايي . دهد مناطق با حساسيت خيلي زياد را نشان مي

در سواحل شهرسوتان   ELECTRE-Iحاصل از اجرای مدل 

آمده اسوت. در ايون نقشوه منواطق      13بندرعباس در شكل 

ساحلي با رنگ قرمز نواحي سواحلي بوا حساسويت خيلوي     

 دهد. زياد را نشان مي

 


درسواحلشهرستانبندرعباسELECTRE-I.نقشةحاصلازاجرایمدل13شکل

 

 گیری . نتیجه4

آنیه در ايوران كمتور توجوه شوده اسوت نقوش و اهميوت        

هاسوت. ايون    ها بر اكوسيستم های مختلف و تأثير آن آالينده

مسئله هم از ديدگاه وضعيت حال و هم مسائل مربووط بوه   

پيشوگيری و جلووگيری از تخريوب و ايجواد خسوارت بوه       

شوود. در   های انساني و جانوری در آينده، مطالعه مي محيط

طور كه گفتيم اين مسئله  های ساحلي همان ممورد اكوسيست

دليول   هوای نفتوي بوه    اهميت بيشتری دارد. از طرفي، آالينده

هوا   ماهيت ماندگاری طوالني، شناور بودن و آثار مخرب آن

بوور سووالمت جووانوری، انسوواني و محيطووي آثووار مخوورب و 

های حساس  گذارد؛ لذا، شناسايي مكان جای مي زيانباری به

ها ضمن اقدامات پيشگيرانه از آثوار   وع آاليندهدر برابر اين ن

 كاهد. وجود آمده و احتمالي مي تخريبي به

در تحقيق حاضر، ضمن شناسوايي معيارهوای موثثر در    

حساسوويت سووواحل، هشووت معيووار در سووه دسووتة كلووي   

قرارگرفت. در مرحله بعد اهميت هر معيار و زيرمعيوار بوه   

وژيكي بوا  روش مقايسة زوجي مشخص شد؛ معيارهای بيول

بيشووترين وزن را داشووت و معيارهووای منووابع   369/0وزن 

و  335/0هوای   ترتيوب بوا وزن   انساني و فيزيک سواحل بوه  

 های بعدی قرارگرفت. در اهميت 297/0

منظوور   بوه  AHPو  ELECTRE-Iاستفادة توأم از مودل  

هوای بوا همپوشواني     شودن محودوده   دقت بيشتر و مشخص
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ر هر دو مودل بيشوترين   مشترك در هر دو مدل است، لذا د

سطح سواحل شهرستان بندرعباس را سواحل با حساسويت  

 دهد. ( نشان مي3متوسط )كالس حساسيت 

های حساسويت   ، نتايج حاصل از كالس14مطابق شكل 

دهود   نشان موي I شدة مدل الكترة  بندی در بين مقادير كالس

كيلوومتر مربوع از    76ترتيب بيشترين فراواني، حودود   كه به

كيلوومتر   32سواحل شهرسوتان دارای حساسويت متوسوط،    

كيلومتر مربوع حساسويت    12مربع حساسيت زياد و حدود 

 خيلي زياد دارد. 

 


 ELECTRE-Iمدلدرتیحساسیهاکالسازکیهرمساحتنمودار.14شکل

 

های حساسويت در بوين مقوادير     نتايج حاصل از كالس

ترتيوب   دهود كوه بوه    نشوان موي   AHPشدة مدل  بندی كالس

كيلووومتر مربووع از سووواحل شهرسووتان دارای   160حوودود

كيلوومتر مربوع حساسويت زيواد و      113حساسيت متوسط، 

اسوت. نتوايج   كيلومتر مربع دارای حساسيت كوم   71حدود 

هوووای حساسووويت در بوووين مقوووادير  حاصووول از كوووالس

 آمده است. 15در شكل  AHPشدة مدل  بندی كالس

 


AHPمدلدرتیحساسیهاکالسازکیهرمساحتنمودار.15شکل

 

وتحليول   های عوددی و تجزيوه   نتايج حاصل از شاخص

دهد مناطقي در اطراف بندر شهيد رجايي،  ها نشان مي نقشه

هووايي از سووواحل شووهر   اسووكلة شووهيد بوواهنر و قسوومت 

بندرعباس، حساسيت خيلي زيواد در برابور آلوودگي نفتوي     

خیلی 
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دارد. همینين، مناطق شرقي سواحل شهرسوتان بنودرعباس   

هوای   شودة حراسوت حساسويت    كه عمدتاص منواطق حفاطوت  

 متوسط تا زياد دارد.

 

 . پیشنهادها5

هوای   توان با مدل های مذكور در تحقيق حاضر را مي مدل -

مقايسه و نتايج را بوا   ORESTEو  PROMETEديگر نظير 

 يكديگر مقايسه كرد.

با توجه به اهميوت و موقعيوت اسوتراتژيكي دريوای      -

مطالعه شود.  های مذكور در سواحل دريای خزر خزر، مدل

ها برای شناسوايي منواطق حسواس در     همینين، از اين مدل

برابر آلودگي نفتي در طول تمامي سواحل استان هرمزگوان  

 استفاده شود.

ها و  گيری، تجهيز اسكله ايجاد سيستم پشتيبان تصميم -

های بارگيری و تخلية مواد نفتي و سوكوهای ثابوت و    پايانه

آموادگي و مقابلوه بوا سووانح      شناور به تجهيزات مورد نياز

 رسد. نظر مي آلودگي نفتي امری ضروری به

توان از معيارهای مثثر بيشتری استفاده كرد كه در  مي -

اين تحقيق احيانواص ناديوده گرفتوه شوده اسوت؛ معيارهوايي       

هوای   همیون در معرض امواج بودن، در معرض ورود آب

مصونوعي،  حوزة آبريز بودن، قابليت پاكسوازی طبيعوي يوا    

همینين نوع نفت ريزش يافته و فاصلة منبع ريزش نفت از 

 ساحل.

شودن طورح موديريت يكپارچوة      با توجه بوه اجرايوي   -

معروف به طورح تودقيق    5000/1مناطق ساحلي در مقياس 

هوای   شوود مودل   های آتوي، پيشونهاد موي    سواحل، طي سال

شده در تحقيق حاضر را با توجه به نتايج ايون طورح    مطرح

 يني كرد.بازب

 

 تشکر و قدردانی

ناموة محمود قاسومي بوا عنووان       اين مقاله برگرفته از پايوان 

تحليل مكاني حساسيت سواحل به آلودگي نفتي با استفاده »

از موودل الكتووره )مطالعووة موووردی: سووواحل شهرسووتان     

است كه با راهنمايي دكتور رسوول مهودوی و    « بندرعباس(

زاده  ر ماريا محمدیكيا و دكت مشاوران دكتر مسعود بختياری

به انجام رسيده است.  1394در دانشگاه هرمزگان در اسفند 

وسوويله مراتووب سووپاس خووود را از اسووتاد راهنمووا و   بوودين

دارد. همینووين، از سووازمان بنووادر و  مشوواوران اعووالم مووي

هوا و   دليول در اختيوار گذاشوتن برخوي نقشوه      دريانوردی به

ق سواحلي  های ورودی طرح موديريت يكپارچوة منواط    اليه

 كمال تشكر را داريم.

 

 ها یادداشت
1. sensitivity of coastal zone 

2. echological thresholds 

3. environmental sensitivity index 

4. panchromatic 

5. irregular coastal zone management 

6. wind set-up 

7. wave set-up 

8. run-up 

9. MHHW 

10. coastal landform 

11. liquefaction 
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