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  استان بوشهر رزییربانهمسازمان مدرییت و 

 عنوان طرح: برنامه آمایش استان بوشهر

 محیطی تحمل ظرفیت برآورد و اکولوژیک توان تعیین ارزیابی، عنوان گزارش:

 خدمات شرح 3-6-1-2-1 و 3-2-6-1-2-1 ، 1-6-1-2-1بندهای با ، منطبقمرحله اول، گام دوم، فصل اولارتباط با شرح خدمات: 

 ستیزطیمح بررسی و تحلیلگروه: 

 5002212B0021300303RE105971208شناسه گزارش: 

 مطالعاتی برنامه آمایش: تیم

 رضا احمدیانمدیر پروژه: 
 توفیق،  مجتبی رفیعیان . حسین ارامی . مرتضی ثابت قدم روزیف مشاوران عالی: 

 / سعید نجد عطاییخواجه برج سفیدی آرمان ی:فن ریمد
 / نصیبه قاسمیانسونیا کریمیمدیر اجرایی: 

 ی اصلی مطالعاتی:هاسرگروه

 کوروش کمالی نابع طبیعی:بررسی و تحلیل وضعیت م

 بررسی و تحلیل محیط زیست: صدیقه فیضی

 محمد علی محمدی بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:
 بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی: رضا احمدیان

 بررسی و تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسب

 رضا جاللیاداری و سازمانی: -بررسی و تحلیل سیاسی

 یثم نصیریم بررسی و تحلیل اقتصادی:

 مسعود جودت اصل بررسی و تحلیل ویژگی های زیربنایی:

 رامین ساعد موچشی بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری:

 ناصر پیرحیاتیبررسی و تحلیل بخش گردشگری: 

 تحلیل نظام سکونتگاهی: آرمان خواجه برج سفیدی بررسی و

 یها: حمید محمدبررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

 بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: منصورامراللهی

 مقررات توسعه: محمدباقرحیدرپناه ضوابط و 

 GIS ،IT و گرافیک: مرتضی بیدگلی 

 تلفیق : رضا احمدیان 

 آینده نگاری: طاها ربانی

 آدرس کارفرما:
 استان بوشهر ریزیرنامهببوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان بیسیم، سازمان مدیریت و 

 5316633315کد پستی: 355-33333353دورنگار:  355-33333533-1تلفن: 

 info@mpob.irپست الکترونیکی:  www.mpob.irآدرس جایگاه الکترونیکی: 

 آدرس مشاور:

 31ز خیابان دستگردی )ظفر(، خیابان شهید ناصری، پالک خیابان ولیعصر، باالتر ا

 136664633پستی: کد 66655623دورنگار:  66655623-4تلفن: 

 info@maab.co.irالکترونیکی: پست .maab.co.ir wwwسایت اینترنتی: 

 www.amayeshboushehr.irسایت برنامه آمایش استان بوشهر: 

  

http://www.mpob.ir/
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 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان

 مدیر اجرایی:                        مدیر فنی: ،مجتبی رفیعیانمشاوران عالی: فیروز توفیق

  / نصیبه قاسمیانسونیا کریمی /سعید نجد عطاییآرمان خواجه برج سفیدی مرتضی ثابت قدم و حسین آرامی

 ها:گروه  بررسی و تحلیل پیوندهای بین سکونتگاه و تحلیل سیاسی اداری و سازمانی:گروه  بررسی  گروه بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:

 مدیر گروه: کوروش کمالی

 علی محمودی

 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 رضا عابدین زادگان عبدی

 یرضا جاللمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 یپرنیان نورای

 مدیر گروه: حمید محمدی

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 های زیربنایی:گروه تحلیل ویژگی گروه بررسی و تحلیل محیط زیست:

 مدیر گروه: صدیقه فیضی مدیر گروه: مسعود جودت اصل

 حسن خاکسار گروه بررسی و تحلیل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی مدیر گروه: میثم نصیری دگان عبدیرضا عابدین زا

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری گروه بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:

 گرافیک:و  GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی مدیر گروه: محمدعلی محمدی

 مدیر گروه:مرتضی بیدگلی سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 مهسا جاللوندی گروه بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 مدیر گروه: رامین ساعد موچشی احمد طالبی

 اره مستوفیانبه

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 شیناهید آت

 سونیا کریمی

 گروه تلفیق و جمع بندی: های جمعیتی:گروه بررسی و تحلیل ویژگی

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حمید حسین نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان گروه بررسی و تحلیل نظام سکونتگاهی:

 آرمان خواجه برج سفیدی مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفیدی ی:گروه آینده نگار

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها ربانی

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی نصیبه قاسمیان

 مرتضی بیدگلی  تهمینه الدی

 صدیقه فیضی  گروه بررسی و تحلیل حوزه بخش گردشگری:

 رامین ساعد موچشی گروه بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: مدیر گروه: ناصر پیرحیاتی

 علی اصغر محمدی مدیر گروه: منصور امراللهی هدی پورپیرعلی

  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  یحسین صادق فریده آذربان
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 مقدمه

ارزیابی توان اکولوژیک )تعیین قدرت بالقوه زمین برای انواع کاربریهای مورد نظر( از طریق مدلهای موجود در این زمینه 

ای از یک پدیده و یا یک قسمت محدود شده از واقعیت عینی برای استان بوشهر تعیین شد. در واقع مدل صورت ساده شده

صر و روابط بین عوامل موثر در رخداد پدیده طبیعی مورد مطالعه است. یک مدل اصوال میتواند باشد که در برگیرنده عنامی

ن ابزار تجسمی، تواند به عنوایک نظریه یا قانون یا فرضیه یا ایده سازمان یافته و یا ترکیبی از اطالعات باشد. مدل همچنین می

 باشد. ریزی و ابداع یک نظریه ای یا ابزاری برای پایهمقایسه

مدلهای موجود در سطح کشور و جهان به بررسی بررسی  لذا در پروژه حاضر با توجه به تعاریف ذکر شده از مدل و 

ر سطح موجود دمتداول توان اکولوژیک در سطح استان بوشهر پرداخته شد. در ابتدا سعی بر این بوده است تا از مدلهای 

ول لذا در مرحله ا .مشهود نبود در این مدلخصوصیات استان بوشهر برخی از  کشور بهره گیری نمود)مانند مخدوم و...( اما

د و در مرحله بدست آم برای استان بوشهرتوان اکولوژیک اراضی ، بومی شدهارزیابی توان اکولوژیک های از مدل با استفاده 

 انجام شد. یطیتحمل مح تیظرفارزیابی در نهایت در مرحله سوم جمع بندی نهایی برای استان و شهرستان ها انجام شد.  بعد

توان  ،مدل های ارزیابی توان اکولوژیک بومی شدهنتایج بدین صورت قابل ذکر است که در سطح استان بوشهر از طریق 

، سکونتگاه روستایی و داری، مرتعکاری ، جنگلگردشگری، آبی و دیم کشاورزی کاربری شامل 12برای اکولوژیک 

 .است هبدست آمد که نتایج به صورت نقشه و جدول در گزارش آورده شد آبزی پروری و حفاظتشهری، توسعه صنعتی، 

ابی تهیه شدند و مدل ارزیبرای تمام کاربری ها به جز گردشگری در سه طبقه توان توان اکولوژیک  ارزیابیمدل های 

 توان اکولوژیک کاربری گردشگری در چهار طبقه توان اریه شد.

  



 

 أ

 پیشگفتار

 یزیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1394امه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال برن

 به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد. استان بوشهر(

آن در  ینیآفرنقشی خاص این استان و هایژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

دوین متفاوت است، از آن جمله ت هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشک یاس ملی از مراحل مختلفیمق

و  اهداف اندازچشمبه تدوین  یپژوهندهیآبرنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی 

 ارائهیاتی به عمل و سطح کندیمی مشخص المللنیبو  استان را در سطح ملی و جایگاه این پردازدیم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح

به  مشخص طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدو در برنامه ازیموردنعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات 

شرح  اصلی و ارکان مراحل .پردازدیم شدهینیبشیپی هااستیسو  هابرنامهزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از پایش و ار

 خدمات به شرح زیر است:

 تدوین سند آمایش مرحله اول:

د اسنا باشد. در فصل اول این گام،پردازد، مشتمل بر هشت فصل میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

جربیات جهانی و ت هاروشدوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم،  فصل شود.مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

 یش است.های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

د. رسانی عمومی را به انجام میاجماع ساز همکاری و یدهسازماندوین ساختار، ، تنفعیذی هاگروهیی شناساچهارم،  فصل

بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در فصل ششم، اولویت به منظوراستان  مسائلبندی شناسی و طبقه مسئلهفصل پنجم به 

بر ش تم، تدوین الگوی اولیه آمایهای اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتحلیل مسائل و مزیت

های مطالعاتی الزم برای تهیه اسناد توسعه فصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحارزیابی سریع انجام خواهد شد و  اساس

 اختصاص دارد. راهبردی و عملیاتی استان

ع طبیعی و وضعیت مناب بررسی و تحلیلگام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

داری و سازمانی، ا -، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسیستیزطیمح

بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی و 

ها، بررسی و تحلیل ار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاهتحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساخت

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهامنیتی در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.قرار می یموردبررساستان را 



 

 ب

توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایی  یوهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

و تدوین  توسعه فضایی استان یوهایسناری استان، شناسایی هاتیمأمورکالن و  اندازچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها و ام چهار فصل سازمان فضایی توسعه، معرفی طرحگام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گ

های کالن (، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy Mapها )های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاستپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل می

ذاری در گار فصل شناسایی و برآورد منابع مالی سرمایهگردد و شامل چهدر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه می ریزی مشارکتی، برنامه شراکتتوسعه استان، کلیات بودجه

گام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابی و 

ی برنامه افزار پایش و ارزیابپیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرم پایش آمایش استان،

 آمایش است.

 تهیه طرح عملیاتی آمایش مرحله دوم:

 گردد.در این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی می

صیلی و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تف پردازدیممرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش گام اول این 

ررسی شده و مدارك جدید، بمطالعات انجام بر اساسموضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی 

مدخالن(،  مشتمل بر کلیه ذی)، بررسی تجربه مشارکت شهروندی های اجرایی استانها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم کمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.می

ازنگری و ب گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن،

ین های کالن و تدوکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاست

 های اجرایی توسعه است.سیاست

در گام سوم سازمان فضایی توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل چهار فصل با عناوین ارائه سازمان فضایی تفصیلی، 

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه میویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاست هایمعرفی طرح

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح گرددیمدر گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه 

، روش جرااات کلی، برآورد کلی هزینه های توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصو پروژه

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأممالی(، بررسی  نیتأمپیشنهادی 



 

 ت

فرهنگی  وساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی پنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

گام پنجم نیز که به طراحی نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل سازمان و ساختار 

های سیاست های ارزیابی برنامه وپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 باشد.زیابی و بازنگری مستمر برنامه میاجرایی پایش، ار

 پایش و ارزیابی برنامه آمایش مرحله سوم:

 شود.در این مرحله طی دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام می

توسعه و  پایش ازیموردنگام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارك استقرار سازمان و تجهیزات 

یابی برنامه، بررسی پایش توسعه و ارزش دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ رزشیابی برنامه، تهیه نرما

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدورههای میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیمتغییرات در محیط

 باشد.می

های ها و شاخصمعیار بر اساسساله آمایش گام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنج

 عی و کوچکهای موضودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبشده، بررسی تحققتعیین

 های اساسی در برنامه آمایش است.مقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگری

تحلیل  بررسی وگروه  از مطالعاتبرگیرنده بخشی  مطالعات برنامه آمایش استان است که در از مجموعهگزارش حاضر 

-1-2-1هایندبمنطبق با و  یو برآورد ظرفیت تحمل محیط اکولوژیکتعیین توان ارزیابی، با عنوان گزارش  محیط زیست

 شرح خدمات است. 3-6-1-2-1و  1-2-1-6-2 ،6-1
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 ستیزطیمحتحلیل  -1-2-1-6

یای سریع منابع طبیعی، تکرار بال کاهش جدی مختلفی همچون: تغییرات آب و هوایی، یهاچالشجهان به شکل مداوم با 

قدیمی و جدید(، از دست دادن تنوع زیستی، نقض حقوق بشر، افزایش فقر، وابستگی ) یعفون یهایماریبطبیعی، گسترش 

از  یبرداربهرهدر حال حاضر فشار افزایش جمعیت انسانی،  .مصرف و غیره مواجه است ،اقتصادی در رشد مداوم یهانظام

. سایر اندادهدتحت فشار قرار  شانیاتیحتانۀ را بیش از آس هایستماکوسمنابع، آلودگی و تغییرات آب و هوایی برخی از 

ط پایدار اگر که بازگشت به شرای شودیمبه مرز این آستانه نزدیک هستند و فراتر رفتن از این آستانه سبب  هایستماکوس

 .نباشد، دشوار باشد یرممکنغ

ردهای به کشف طبیعت و راهب ابتدا بوده و انسان در این راه هانسل توجه مورد ستیزطیمحز شروع تاریخ بشر، مسئله ا

و خرافات و رعایت حقوق مشترك، شناخت  هاتیممنوعجوامع، و آن نائل گشت. انسان برای تنظیم مصرف منابع 

 د.ملی کشورها سرشماری گردی ستیزطیمحقوانین چندی برای امر نظارت تدوین شد و منابع  ،را توسعه داد ستیزطیمح

ایجاد  ستیزطیمحی و اجتماعی در اواخر قرن بیستم، مشکالت بحرانی در سر راه مدیریت چشمگیری اقتصاد یهاتوسعه

شهری  هیرویبتخریب خاك و رشد  جهانی، از بین رفتن تنوع زیستی ستیزطیمحنمود. این مشکالت شامل آلودگی 

الت بسیار جلوتر از سرعت . در آن برهه از زمان، چالش بزرگی برای حل مسئله شروع شد اما سرعت بروز مشکباشدیم

نین بود. در چ یزیربرنامه، ارزیابی و یسازمدلاطالعات، تجزیه و تحلیل،  یآورجمع، پایش اثرات، ستیزطیمحشناخت 

را به عهده گرفت تا زندگی انسان ارتقاء پیدا  هاتوسعهمسئولیت هماهنگی و تمرکز روی  ستیزطیمح، مدیریت یابرهه

 ستیزطیمح یزیربرنامهمدیریت و  یهابخش نیترمهماز  .مایدشتر زمین و عناصر آن جلوگیری ننموده و از تخریب بی

بی در این به عنوان اولین مرحله ارزیا ستیزطیمحآن یعنی ارزیابی توان اکولوژیک  ازینشیپاست که  ستیزطیمحارزیابی 

 فصل انجام خواهد گرفت.

 یاصتتل یها یکاربر بومی برای انواع توان اکولوژیک در واحدهای زیستتت      ارزیابی  -1-2-1-6-1

 ، بیابانی و...(زارشورهصنعتی، کشاورزی، سکونتگاهی، گردشگری، حفاظتی، )

ریزی قدرت بالقوه و یا نوع کاربرد طبیعی سرزمین. برنامه نییاز تععبارت است  ستیزطیمحارزیابی توان اکولوژی 

ع امکانات پایدار از جمی و درخوربرداری انسان در زمین به منظور بهرههای رابطه انسان، سرزمین و فعالیت محیطی شامل تنظیم

طی یعنی ریزی محیبه عبارت دیگر برنامه؛ طول زمان است انسانی و فضایی در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع در

طبیعی  با منابع وسکیسرزمین از بنابراین در فرایند آمایش ؛ یک منطقه و یا یک حوضه آبخیز های صحیح درانتخاب کاربری

ر ادامه اجتماعی خاص سرزمین. د و بیولوژیکی سرزمین روبرو هستیم و از سوی دیگر با منابع اقتصادی و شرایط
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 رشیپذقابلی پذیر و از نظر اجتماعسرزمین بوده و از نظر اقتصادی توجیه باید کاری را که در راستای پتانسیل منابع اکولوژی

 .(1394مخدوم،) اب نمودانتخ باشد

 ارزیابی توان در ایران و جهان متداول یهاروش مروری بر

تی وجود دارد. متفاو یهاوهیشبه کمک پهنه بندی،  هایکاربربرای ارزیابی توان سرزمین و محاسبه تناسب آن برای انواع 

ن اذعان داشت که تفاوت ای توانیم نیچنهم. باشدیم هاآناکولوژیکی  یهامدلبه دلیل تفاوت  عمدتاً هاروشتفاوت این 

در تشکیل واحدهای سرزمین نقش  هاداده یبندجمعکه در مرحله تجزیه و تحلیل و  باشدیمبه خاطر تعداد منابعی  هاروش

 .شدبایم هاآنتوان  بر اساس، شناسایی یک پهنه همگن هاروشویژگی کلی در همه این  درواقعیا  هاروشدارند شباهت این 

؛ رندیگیمدر مورد کاربری مطلوب یا ممکن مورد مقایسه قرار  یریگمیتصمهمگن برای  یهاپهنهدر مرحله بعد این 

یا  ، داشتن یا نداشتن توان نسبت به یک معیار، مقیاس، ضابطه وردیگیمقرار  مورداستفادهبنابراین هر نوع روش ارزیابی که 

شباهت  و باشدیمو استانداردهای ارزیابی  هاضابطه، هااسیمقدر تفاوت معیارها،  هاروش. تفاوت شودیماستاندارد سنجیده 

متفاوت، ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین را با ساختن  یهاروش .در ساختن معیار، مقیاس، ضابطه و یا استاندارد است هاآن

یا  یاطقهمنکه این مدل بسته به شرایط  کنندیماکولوژیکی برای هر نوع کاربری آغاز  یهامدلچندین ضابطه در قالب 

شایان یادآوری  .شودیمساخته  (و غیره هزینه، وقت  ،هاآنع اکولوژیکی در کشوری )از نظر اکولوژیکی و سابقه شناسایی مناب

ارند و ی اثرات غیرمستقیم یا ضمنی دزیستمحیطی یا عوامل ارزیابی بر توان زیستمحیط یهایژگیواست که بسیاری از 

. به هر ندباشینمآمایش سرزمین  یهامدلتناسب یا به عبارتی  یهامدلدر  یریکارگبهقابل  یآسانبه هاآناثر مهم  رغمیعل

شده در واحدها یا  یبندجمعاکولوژیکی تجزیه و تحلیل و  یهایژگیوزیابی، پس از تدوین مدل، حال در هر روش ار

و توان سرزمین نسبت به آن مدل برای هر نوع کاربری  شوندیممقایسه  ادشدهیوژیکی اکول یهامدلسرزمین، با  یهاگانی

یر؟ یک توان دارد یا خ موردنظربرای کاربری  ادشدهیکه آیا یگان  شودیمآن مشخص  جهیدرنتو  شودیمارزیابی و سنجیده 

اشتن بی نباید فقط بر سنجش داشتن یا ندآن است که عمل ارزیا ندینمایماز آن تبعیت  هاروش ترشیباصل دیگر نیز که 

روشی که  بنابراین در ارزیابی سرزمین از هر؛ توان بسنده کند، بلکه عالوه بر آن باید درجه مرغوبیت توان را نیز تعیین کند

  (.1399 اران،و همک مخدوم) .درجه مرغوبیت سرزمین نیز باشد یبندطبقهنتیجه آن باید عالوه بر ارزیابی،  شودیماستفاده 
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 :باشدیممعمول ارزیابی توان سرزمین به ترتیب زیر  یهاروش

  یهاتیمحدود بر اساسروش تناسب ( خاکFAO) 

یعنی تیپ خاك و تناسب اراضی برای کشاورزی  یشناسخاك یهایژگیو بر اساسدر این روش ارزیابی اراضی تنها 

عه یا توان و برآورد اثرات توس ینیبشیپبرای   ین به عنوان شاخصبرجسته سرزم یهایژگیوو ارزیاب اغلب از  شودیمانجام 

 هایژگیو نیرترمؤثپوشش گیاهی، خاك، شکل زمین و یا تلفیق این واحدها به عنوان  مثالعنوانبه .کنندیمکاربری استفاده 

به  عمدتاًه ک باشدیمشاخص فائو خاك پارامتر انتخابی یا  درروشاست  شدهاستفادهمختلف ارزیابی توان  یهاستمیسدر 

 ر اساسب. در این روش ابتدا خاك ردیگیمقرار  مورداستفادهعنوان یک شاخص برای ارزیابی توان سرزمین برای کشاورزی 

مختلف  یهاپیتهوایی به  یهاعکسفیزیکی و شیمیایی و عواملی مانند توپوگرافی و پوشش گیاهی از روی  یهایژگیو

بر ام بعد در گ .شودیمو بر روی نقشه منتقل  شدهحیتصحو کار میدانی مرزهای آن  یبردارنمونه ، سپس باشودیمتقسیم 

شاورزی نقشه قابلیت اراضی برای ک تیدرنهارابطه میان خاك و پوشش گیاهی قابلیت کشاورزی هر تیپ تعریف و  اساس

زی و هم حاصلخی دهدیمسرزمین را نشان  یریپذبیآسیک تیپ خاك هم  ازآنجاکه. شایان یادآوری است شودیمتعیین 

است  شدهتهشناخکه رابطه تنگاتنگ میان منابع اکولوژیکی آن  ییهانیسرزمکشاورزی، در  یهاوردهآفرآن را برای تولید 

مین و یا توان سرز یریپذبیآس، تیدرنهاو یا توان منابع دیگر و  یریپذبیآسبا بررسی یکی از منابع مانند خاك به  توانیم

پی برد. در تدوین این مدل تنها یک پارامتر یا یک منبع اکولوژیک دخالت دارد و انتخاب این منبع به نوع سرزمین، درجه 

 سایر منابع سرزمین بستگی دارد. یهایژگیومعرف بودن منبع نسبت به  و درجهتبحر متخصصین آن منبع 

 روش جستالت 

 نیترسادهاستفاده از این روش که از  و ادراکی یا روش جستالت است. گرایکل، روش موسوم به روش هاروشاز دیگر 

ل با تلفیق کلی عوام بر اساس. در این روش کارشناس باشدیمست منوط به دارا بودن تجربه و دید کارشناسی ا هاروش

گ بستر شش گیاهی، سنپو جوامع مانند فرم اراضی،) نیسرزماثرگذاری ضمنی تعداد محدودی از پارامترهای مستقیم سیمای 

مانند کف دره، دامنه با همگن . سپس مناطق پردازدیمهمگن  یهاپهنهادراك ویژه خود به تعریف  بر اساسو  (و خاك

برای هر کاربری خاص ارزیابی و  هاآنبه منظور تناسب نسبی هر یک از  و...تند یا کند رو به شمال یا جنوب  یهابیش

 دیباد گرایکلاست، یک رویکرد   اکولوژی سیمای سرزمین ینظر ریغکه مبنای رویکرد  . این روششوندیم یبندرتبه

واحد اصلی همگن  یریگشکلو ارزیابی تناسب و  باشدیم  کارشناسی به کمک پارامترهای ارزیابی ضمنی یا با اثرات ضمنی

و روش تلفیق تکرارپذیر توسط ارزیاب  کارشناسی و تا حدی ذهنی از نظر عدم استفاده از عوامل یهاقضاوت بر اساسآن 

 است.
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 روش پارامتریک 

 دیگری است که استفاده ا ز آن به خصوص در ترمستحکمروش تحلیل پارامتریک یک یا چند عامل از نظر علمی روش 

 یهایژگیو. در این روش پارامترها و یا باشدیممعمول  (یک یا چند کاربری) منظور دارمرتبط با آمایش سرزمین  هاتیفعال

 یگذارنرخمجزا نیز  طوربهبه صورت مجزا نقشه سازی شده و  (خاك، سنگ، پوشش گیاهی، شکل زمین و غیره)سرزمین 

 یهاتوانبر  مؤثرشده و عوامل  یبندردهیا نقشه که هر یک مبین خصوصیات  هیچند الاندازی دو یا  همیرو. شوندیم

 یبندجمع یهاسیاترمیا  هاجدولو دستیابی به یک نقشه تلفیقی نهایی همراه با  هاهیالمختلف محیطی آن است منجر به تلفیق 

مبنای  األخرهباثر مجموعه پارامترها و طبقات هر یک در ارتباط با توان سرزمین و  تواندیم، این نقشه شودیمنتایج ارزیابی 

ریاضی عوامل و پارامترهای ارزیابی در صورت  یبندجمعارزیابی و تناسب آن برای هر نوع کاربری خاص باشد. امکان 

 .باشدیمکلی و غیر اعتباری میسر  یهانرخبا  هاشاخصگزینش 

 روش سیستمیک 

ی همه گذار همیرواز  هایکاربرهمگن از نظر توان سرزمین برای  یهاپهنهروش سیستمیک برای شناسایی و تعریف 

. انددهینام. این شیوه را روش سیستمیک کندیماستفاده  ستیزطیمحمحیطی و حصول به واحدهای همگن  یهایژگیو

حیطی به م یهایژگیوتناسب و ارزیابی  یهانرخدر آن است که گزینش و تخصیص  گرایکلتفاوت این شیوه با روش 

رامترها ا. تفاوت آن با روش پارامتریک آن است که در ارزیابی توان تمامی پشودیمانجام   صورتی مشخص، روشن و مستقیم

 .گیردمیمدنظر قرار

هماهنگی  خرهباألو  (ستیزطیمحپلی گون یا واحد ها )پهنهمشکل اصلی این روش حجم بسیار زیاد کار، تعداد بسیار زیاد 

. مشکل زمان، بودجه و پیچیدگی آن امروزه با باشدیمقابلیت اجرا مسیر گردد  کهو ادغام واحدها در کنار هم به نحوی 

 است. شدهحل یتوجهقابلتا حد  GIS یافزارهانرم یریکارگبه

 روش پارامتریک مبتنی بر تلفیق بهینه 

حیطی الزم یا پارامترهای م هایژگیوی هر کاربری به حضور زیستمحیطدر این روش ارزیابی با توجه مستقیم به نیازهای 

رای تناسب دا یهایکاربراختصاص آن پهنه به در پهنه مشخص منجر به  (و شکل زمین هایرستنمانند خاك، مناسب )با نرخ 

تفاوت آن با روش سیستمی و پارامتریک، تعداد پارامترهایی است که سیستم تعریف کرده و به عنوان مبین  .شودیمبرای آن 

بود مبودن ارزیابی، حتی در شرایط ک منظور دارو  یهدفمند. به علت ردیگیمقرار  مورداستفادهاصلی توان و تناسب نسبی 

یاز ن ؛ اماتضمین کند باهدفخروجی مناسب و مطمئنی را در رابطه  تواندیممحدود، باز این روش  یهادادهوقت، بودجه و 

ولیه جدید نیازمند آزمایش ا یهایکاربرو اکولوژی دارد و برای  ستیزطیمحدر علوم  باتجربهبه دید کارشناس متخصص 
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 و مؤثرکه در صورت مجرب بودن ارزیابان بسیار  کارسازتر است 1:252222از  تربزرگ یهااسیمق. این روش در باشدیم

  .خواهد بود نهیهزکم

 روش سیمای سرزمین 

رویکرد اکولوژیکی سیمای سرزمین در اروپای شرقی و مرکزی شکل گرفت و پس از جنگ جهانی دوم توسعه یافت. 

و نقاط مبهمی  نشدهحل مسائلبه دلیل  احتماالًطالعه سیمای سرزمین، مجزا به م یهاستمیاکوستغییر و تبدیل رویکرد از مطالعه 

بود. روش سیمای سرزمین برخالف روش جستالت که تنها به سیمای  ماندهیباقاست که در رویکرد اکوسیستمی همواره 

اکولوژیکی  یاهیژگیواجتماعی سیمای سرزمین را نیز هم سنگ با  –اقتصادی  یهایژگیوبیوفیزیکی سرزمین توجه دارد، 

اضی تجزیه و تحلیل کاربری ار ردارد. این رویکرد د یترشیببا واقعیت موجود مطابقت  هاآنو ترکیب  دهدیممدنظر قرار 

فرایند مانند  دهندهشکلنقطه قوت آن توانایی مشاهده، ثبت و انتقال اطالعات میان عوامل مختلف  چراکهبسیار کاربرد دارد، 

 لف و با یکدیگرمخت یهااسیمقانسانی و یا خصوصیات بیوفیزیکی سیمای سرزمین در  یهاتیفعالمرتبط با  و عوامل هادهیپد

یایی خاص، جغراف یهادهیپد. در رویکرد اکوسیستمی، باشدیم، اندشدهواقعزمانی و مکانی مختلفی  یهااسیمقاست که در 

پس از ارزیابی  و ردیگینمدر ارزیابی توان اکولوژیکی مدنظر قرار فرهنگ بومی محل  مثالًحضور انسان در محیط طبیعی و یا 

ملی  و در انتها با تلفیق این دو به ساماندهی شدهپرداختهاجتماعی و فرهنگی  یاقتصادتوان اکولوژیکی به ارزیابی توان 

 تنهانه  طبیعی و هم انسانیجغرافیای هم  یهایژگیواما در رویکرد سیمای سرزمین خصوصیات و  ،ندیآیم نائل هایکاربر

از  کیتفکرقابلیغبر توان منابع بلکه در انتخاب مقیاس تجزیه و تحلیل به صورت  مؤثری زیستمحیط یهایژگیوبه عنوان 

 .شوندیمیکدیگر در ارزیابی لحاظ 

ن با عملکرد یعلمی پشتیبان آن است که ارتباط بین ساختار سرزم یهاهینظرتفاوت این روش با روش جستالت حضور 

تر اولیه در یک بس هالکه. بدین ترتیب واحد ارزیابی به جای واحد شکل زمین، سازدیمو برعکس را نمایان  ستیزطیمح

 .باشندیم

 شناسایی منابع اکولوژیکی -1-2-1-6-2

 (، خاکیشناسنیزممنابع فیزیکی )آب و هوا و اقلیم، هیدرولوژی، شکل زمین،  -1-2-1-6-2-1

مرحله ) یشناسخاكتحلیل پوشش گیاهی و صورت کامل و تفصیلی در جلدهای مطالعات این بخش از شرح خدمات به 

                  مرحله اول، گام دوم، فصل اول،آبریز ) یهاحوضهوزیر  هاحوضه(، تحلیل 2-3-2-1اول، بند اول، گام دوم، فصل 
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وضعیت  لیو تحل( 5-2-1، فصل اول، بند مرحله اول، گام دوممعدنی استان ) یهاتیو قابل یشناسنیزم(، تحلیل 3-2-1بند 

 است. ( آمده4-2-1مرحله اول، گام دوم، فصل اول، بند اقلیمی )

 (جانوران منابع بیولوژیکی )گیاهان، -1-2-1-6-2-2

 ،دوم، گام مرحله اولشناسایی منابع اکولوژیکی )مطالعات این بخش از شرح خدمات به صورت کامل و تفصیلی در جلد 

 است. ه( آمد2-6-2-1بند  اول، فصل

 تعیین توان اکولوژیک با استفاده از مدل مناسب -1-2-1-6-2-3

 مقدمه -1-2-1-6-2-3-1

 م،یشامل اقل کیاکولوژ یارهایها در چارچوب مع یتوسعه کاربر یبرا نیسرزم تیسنجش قابل ک،یتوان اکولوژ یابیارز

 یروجان یها تیو جمع یاهیجهت(، خاك، پوشش گ ب،یها )ارتفاع، ش ی(، سنگ، ناهموارینیرزمیو ز یمنابع آب )سطح

 م،یو د یآب یتوسعه )اغلب شامل کشاورز یها یاربرکالن ک یبرا ندیفرا نیا ی)اغلب مهره داران بزرگ( است. ط

و حفاظت(  یتوسعه صنعت ،یتوسعه شهر ،ییتوسعه روستا ،یگردشگر ،یپرور یآبز ،یکار و جنگل یجنگلدار ،یمرتعدار

 یعلوم مم نیها را بر گستره سرزم یتوسعه متعادل کاربر که کیاکولوژ یارهایاز مع یو مکان یکم یبر اساس شاخص ها

 .ردیگ یصورت م یریگ میو تصم سنجشسازد، 

 یها یژگیها است و براساس وجود و یتوسعه مناسب کاربر یبرا یضرور اریبر چند مع یمتک کیتوان اکولوژ یابیارز

 یابید. ارزشو یمحسوب م یمکان ارهیچندمع یابیارز یجزو روش ها ندیفرا نیرسد. لذا ا یم یریگ میبه تصم یمناسب مکان

 دارد. تفاوت یتناسب اراض یابیارز یشود و با روش ها یم سوبمح یاراض تیقابل یابیارز یاز روش ها کیتوان اکولوژ

 یکل های ادهمعادل استف یاست که در سطح نیبالقوه زم تیظرف یبه معن نیسرزم یزیدر مطالعات برنامه ر تیقابل مفهوم

در  یانسان یه هاها و استفاد یاستقرار کاربر یبرا نیسرزم یبه عنوان توان ذات تی. قابلردیگ یمورد استفاده قرار م نیرزماز س

 یاربرنوع از ک کی رشیدر پذ نیسرزم ییتوانا یاراض تیقابل گرید انی(. به بFAO, 1981شود ) یسطوح مشخص شناخته م

مدت  یدر طوالن نیبدون فروافت توان زم ن،یمع تیریدوره مشخص و تحت مد کی یبرا ایاز آن به طور دائم  یو فشار ناش

 (.Houghton & Charman,1986باشد ) یم

مورد  نیمورد تقاضا در چارچوب توان زم یها یرا از منظر توسعه کاربر یاراض تیقابل ن،یسرزم یزیبرنامه ر ندیفرا

 تیآن خواهد بود. با سنجش قابل یکننده نوع کاربر نییتع نیزم یها تیها و قابل تیدهد. در واقع محدود یتوجه قرار م

 جهیتها ممکن خواهد بود. ن یتنها امکان استقرار کالن کاربر نیبنابرا د،یرس میخواه یبه کاربر نیاز توان سرزم ،یاراض
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به عمل  یولمحص کند چه یمناسب است اما معلوم نم یکشاورز یدهد کجا برا یتوسعه نشان م یبرا نیسرزم تیسنجش قابل

به هدف  یابی. دستاستقابل اجرا  یتفرج تیدهد چه فعال یمناسب است اما نشان نم یگردشگر یدهد کجا برا ی. نشان مدیآ

 (.Danehkar et al., 2015دارد ) ازین یبه سنجش تناسب اراض ها¬تیدر توسعه فعال نیمع

 ید. هماهنگشو یه خصوص از استفاده به کار برده مهدف ب کی یبرا یاراض یدرجه سازگار نییتع یبرا یاراض تناسب

 یبرا نیاز انواع استفاده ها را تناسب سرزم یا ژهینوع و یازهایبا ن نیاز سرزم ینیمع پیت ایو مطابقت داشتن مشخصات شکل 

ان نش را نیموجود، درجات مختلف تناسب سرزم یازهایاز ن کیهر یبراها  تیمحدود زانی. مندگوی یآن نوع استفاده م

 یررسب نیپس از بهبود سرزم ندهیدر آ ایو  ردیمورد توجه قرار گ یکنون طیتواند در شرا یها م تیمحدود نیخواهد داد. ا

 شود.

انواع  یتناسب آن ها برا یو درجه بند نیسرزم یواحدها ایها  گانی یو دسته بند یبررس ن،یتناسب سرزم یبند طبقه

 مناسب نییدر حال حاضر، به تع یتناسب اراض بندی (. طبقه1363 ،یاشد )مهاجرشجاعب یشده م نییتع شیاز پ یاستفاده ها

بر  یاصالح اتیعمل گونه¬چیو بدون در نظر گرفتن ه نیزم یفعل طیرااستفاده مورد نظر با توجه به ش یبرا نیبودن سرزم

تفاده مورد اس یبرا نیودن سرزممناسب ب نییبه تع ،یآت طیدر شرا یتناسب اراض بندی¬. طبقهشود¬یاطالق م نیزم یرو

 .شود یاطالق م یاصالح اتیو پس از انجام عمل ندهیآ طینظر در شرا

 یخاص طیراش یاز استفاده مناسب باشد الزم است دارا یا ژهینوع و یبرا ینیآن که زم یبرا یاستفاده از اراض یابیارز در

 "ها تیدودمح"شود. در مقابل  یگفته م "اجاتیاحت" طیشرا نیوجه استفاده شود. ا نیبه بهتر نیباشد تا بتوان از آن زم

 یها تیفیاست که ک نیها نشان دهنده ا تیدارد. وجود محدود نیمع تیفعال راراستق یبرا نیکه زم ییعبارتند از کمبودها

 یم میتقس ها به دو دسته دائم و موقت تیاست. محدود ینوع استفاده از اراض کی یالزم برا اجاتیمربوطه کمتر از احت

نوع  ب،ی. درصد شستندین رییتغقابل اصالح و  یها است که به راحت تیاز محدود یدائم، شامل دسته ا یها تیشوند. محدود

از  یموقت، شامل دسته ا یها تیاز آن است. محدود یینمونه ها ییدما یها تیو محدود یریگ لیعمق خاك، س م،یاقل

و  یضعف زهکش ،ییهستند. کمبود عناصر غذا لیقابل اصالح و تعد یضارا تیریمد لهیها است که به وس تیمحدود

 (.1395 ان،یو جالل یوبیخاك از آن جمله است )ا شیفرسا

 یبرا نیزم یستگیمورد تقاضا در چارچوب شا یها یرا از منظر توسعه کاربر یتناسب اراض ن،یسرزم یزیبرنامه ر ندیفرا

از  ت،یالتوسعه فع یبرا نیدهد. در واقع در سنجش تناسب سرزم یتوجه قرار ممورد  نیمع تیفعال کی یها یازمندین نیتأم

اخت. را معلوم خواهد س یمناسب آن کاربر یجا یهر کاربر یطیمح یها یازمندین نی. بنابرادیرس میخواه نیبه زم تیفعال

 نیستفاده زماز ا نیهدف مع کیتا  دیشمورد انتظار را بهبود بخ یها یازمندین یبرخ یانسان یتوان با مداخله ها یالبته گاه م
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بر مکان  یه مبتنک یماتیو تصم مودن نییمحصول مشخص را تع دیتول یبرا نیتوان مکان مع یم یشود. با تناسب اراض نیتأم

ت پس از آن به است و بهتر اس یاراض تیمکمل قابل یتناسب اراض ندیشود. فرا یحاصل م ندیفرا نیها است با ا تیفعال یابی

 د.ده یرا نشان م نیسرزم تیریمد ندیدر فرا یو تناسب اراض یاراض تیارتباط قابل یمدل مفهوم 1 ریتصوام برسد. انج

 
 رابطه قابلیت اراضی و تناسب اراضی در ارتباط با تصمیم گیری فعالیت ها در سرزمین . 1 ریتصو

(Danehkar et al., 2015) 

توسعه  یرااستان بوشهر ب یاراض یها تیها و محدود تیاز قابل یاستان بوشهر، برآورد کیتوان اکولوژ یابیارز نیبنابرا

(، میو د ی)آب یشامل کشاورز یشیآما یها یازمندیدر چارچوب ن ییها یکاربر نیمورد تقاضا است. چن یها یکالن کاربر

 ،ییتاتوسعه روس ،ییایدر یپرور یآبز ،یشود(، مرتعدار ینم جراا یصنعت یوب کشور جنگلدار)در خطه جن یکار جنگل

 یژگیا سنجش وب کیتوان اکولوژ یابی)متمرکز و گسترده( و حفاظت است. ارز یگردشگر ،یتوسعه صنعت ،یتوسعه شهر

ر است کند. الزم به ذک یم یرجه بندو د نییشده را تع ادی یها یاستقرار کاربر یبرا طیتوان مح نیسرزم کیاکولوژ یها

 ،یطیمح ستیتفاوت دارند. منابع ز یطیمح ستیاست و با منابع ز کیشامل منابع اکولوژ نیسرزم کیاکولوژ یها یژگیو

 زی( را نهیسرما ،یو مقررات، فناور نیقوان ت،یریمد یواحدها رساخت،یز ،ی)کاربر یمنابع انسان کیعالوه بر منابع اکولوژ

توان  یابیدر صورت لزوم در ارز یمداخله ندارند، ول کیتوان اکولوژ یابیارز ندیفرا دردسته از منابع  نیود که اش یشامل م

 . ردیگ یمداخله آن ها مورد توجه قرار م یستیز طیمح

 و یریگ میصمت کیوابسته به منابع اکولوژ یمکان یو شاخص ها ارهایبراساس مع کیتوان اکولوژ یابیدر ارز نیبنابرا

 میمانند اقل یطیمح یها یژگیاز و یندیسنجش برا نی. اردیگ یها صورت م یها و کاربر تیاستقرار فعال یبرا یسنج تیقابل

صنعت و شرب(، نوع سنگ،  ،ی)آب در دسترس کشاورز ینیزم ریو ز یبارش و باد(، آب در دسترس سطح ،یی)دامنه دما

ه ها )طبق ی(، ناهمواریو زهکش یزیعمق، حاصلخ ،یکشاورز یتناسب خاك برا ،یو واحد اراض پیخاك )ت یها یژگیو

وحش )تنوع  اتی(، حیفیو ک یدرصد پوشش، درجه حفاظت پ،ی)ت یاهی(، پوشش گبیش ییایو جهت جغراف بیش ،یارتفاع

توان  یها یکاربر یقیبرشمرده است. سنجش تلف یها یاز کاربر کیاستقرار هر  یها( برا ستگاهیز ت،یجمع ،یا ونهگ



تحمل مح  تی و  ربآورد  ظرف    کیتوان اکولوژ نیی تع  ، یاب یارز ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 یط ی 

 

 5002212B0021300303RE105971208 م 

 
9 

لوم مع یتیریو مد ای¬شده را در چارچوب اهداف برنامه یتوان سنج یها یکاربر یو سازگار تیاولو نیشده همچن یجسن

 .ودخواهد ب یمطلوب اراض یطرح کاربر ازین شیخواهد ساخت و پ

 یروش بررس -1-2-1-6-2-3-2

در گستره  یراضمطلوب ا یکاربر یاطالعات الزم برا نیمابا هدف تاستان بوشهر  کیتوان اکولوژ یابیارز یروش شناس

 یمطلوب اراض یکاربر یبندپهنه مورد توجه قرار گرفت. نیمع یها یدر کاربر یتوسعه اقتصاد ییفضا لیتحل یبرا استان

 بوشهرطقه من یدر جهت توسعه راهبرد یزیقابل برنامه ر یها تیاز ظرف داریاستفاده چند منظوره پا یابر زیناستان بوشهر 

 این ابسند باالدست مطابقت دارد،  کیبه عنوان  نیسرزم شیآما ندیآن با فرا یش شناسو رو کردیو رو ردیگ یصورت م

 .دهد قرار نظر مد نیز را محور دریا توسعه رویکرد دارد تالش بوشهر ساحلی استان در فرایند این که تفاوت

 یحرف یمدل ها

 یعیمنابع طب بازنشسته دانشکده خدوم، استاد)دکتر مجید م آن توسط استاد مخدوم یزیر هیکه پا کیتوان اکولوژ یابیارز

آب،  م،ی)اقل کیوژاکول یبر مولفه ها هیبا تک یمکان ارهیچندمع یریگ میاز تصم یصورت گرفته است، شکل (دانشگاه تهران

جهت  یسنجتیابلق  کیاکولوژ یارهایمورد انتظار، مع یها یاساس با توجه به کاربر نیو جانور( است. بر ا اهیگ ن،یزم

و در قالب مدل های حرفی درجه بندی شده بیان شد. سپس شاخص های مکانی هر مدل به  ییها، شناسا یکاربر استقرار

ای تلفیقی تهیه و نقشه ه نیبا منطق جبر بول تفکیک درجه توان که معرف درجه شایستگی است در قالب مدل های ریاضی

دف و مدل با توجه به ه ازیمورد ن یهاهیشد. ال ینقشه ساز ییایافسامانه اطالعات جغر طیدر محهر کاربری به تفکیک درجه 

ه در بالقو یها یکاربر یریگ میبا تصم یاطالعات یها هیو ارتباط ال ارایه شده است 1جدول شده، در  ینیب شیپ یحرف یها

 نموداربه شرح در این مطالعه  ارزیابی توان اکولوژیک ندیفرا یمدل مفهومو  آمده است 2جدول محدوده مورد مطالعه در 

ارائه شده  12جدول تا  3جدول . مدل های حرفی ویژه تدوین شده برای ارزیابی توان اکولوژیک استان بوشهر در باشد یم 1

 اند.

کاربری هایی که مدل حرفی معیارها و شاخص های آنها در این سنجش مورد توجه قرار گرفت با توجه به جغرافیای 

بوشهر  تانو طرح های شهرستان های اسطبیعی استان و ضمن توجه به اسناد باالدست، بویژه سند آمایش سرزمین استان بوشهر 

ا نیز باغ های آبی و دیم ر ،شامل کشاورزی آبی در سه درجه شایستگی، کشاورزی دیم، در سه درجه شایستگی که این دو

کاری در سه درجه شایستگی )در این خطه برداشت چوب صنعتی  شامل می گردند. مرتعداری در سه درجه شایستگی، جنگل

همین دلیل نمی توان از مدل جنگلداری که مرتبط به رویشگاه های جنگلی دامنه شمالی البرز است، استفاده ممکن نیست و به 

نمود(، آبزی پروری دریایی )منظور مزارع پرورش میگو( در سه درجه شایستگی، توسعه روستایی در سه طبقه شایستگی، 
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ستگی )دو یستگی، توسعه گردشگری در چهار طبقه شایتوسعه شهری در سه طبقه شایستگی، توسعه صنعتی در سه طبقه شا

 طبقه برای گردشگری متمرکز و دو طبقه برای گردشگری گسترده( و مدل حرفی حفاظت در سه طبقه است.

 یمطالعات محدوده کیاکولوژ توان برحسب یاراض تیقابل سنجش یبرا ازین مورد یاطالعات یها هیال :1جدول 
 مأخذ الیه اطالعاتی فردی

 بردارینقشه توپوگرافی سازمان نقشه طبقات ارتفاع 1
 بردارینقشه توپوگرافی سازمان نقشه طبقات شیب 2
 بردارینقشه توپوگرافی سازمان نقشه طبقات جهت 3
 بردارینقشه توپوگرافی سازمان نقشه –های سازمان هواشناسی کشورداه طبقات هم دما 4
 بردارینقشه توپوگرافی سازمان نقشه –های سازمان هواشناسی کشورداه بارش طبقات هم 5
 بردارینقشه توپوگرافی سازمان نقشه –های سازمان هواشناسی کشورداه طبقات سرعت باد 6
 تهیه شده توسط مشاور –های سازمان هواشناسی کشورداه طبقات اقلیم 4
 شناسیننقشه زمین شناسی سازمان زمی طبقات سنگ 9
 نقشه قابلیت اراضی تهیه شده توسط موسسه آب و خاك طبقات تناسب خاك 9

 نقشه قابلیت اراضی تهیه شده توسط موسسه آب و خاك طبقات عمق خاك 12
 نقشه قابلیت اراضی تهیه شده توسط موسسه آب و خاك طبقات حاصلخیزی خاك 11
 توسط موسسه آب و خاكنقشه قابلیت اراضی تهیه شده  طبقات زهکشی خاك 12
 نقشه منابع اراضی تهیه شده توسط موسسه آب و خاك طبقات منابع اراضی 13
 وزارت نیرو –طرح جامع مدیریت منابع آب کشور  طبقات آب کشاورزی در دسترس  14
 وزارت نیرو –طرح جامع مدیریت منابع آب کشور  طبقات آب شرب در دسترس 15
 وزارت نیرو –طرح جامع مدیریت منابع آب کشور  س طبقات آب صنعت در دستر 16
 مطالعات مشاور -اطالعات طرح های جنگلداری طبقات پوشش گیاهی حفاظتی 14
 مطالعات مشاور -اطالعات طرح های جنگلداری طبقات تیپ جنگل 19
 مطالعات مشاور -اطالعات طرح های جنگلداری طبقات انبوهی جنگل 19
 ها، مراتع و آبخیزداری کشورسازمان جنگل -گیاهیشه پوششنق طبقات تیپ مرتع 22
 ها، مراتع و آبخیزداری کشورسازمان جنگل -گیاهینقشه پوشش طبقات خوشخوراکی مرتع 21
 ها، مراتع و آبخیزداری کشورسازمان جنگل -گیاهینقشه پوشش طبقات انبوهی مرتع 22
 روژهگروه تنوع زیستی پ طبقات حیات وحش حفاظتی 23
 سازمان حفاظت محیط زیست ایران طبقات مناطق تحت حفاظت 24
 نقشه قابلیت اراضی تهیه شده توسط موسسه آب و خاك طبقات فرسایش خاك 25
 نقشه قابلیت روانگرایی ایران، موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله طبقات روان گرایی 26
 انگرایی ایران، موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهنقشه قابلیت رو طبقات لرزه خیزی 24

 ماخذ: مطالعات مشاور

 

 



تحمل مح  تی و  ربآورد  ظرف    کیتوان اکولوژ نیی تع  ، یاب یارز ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 یط ی 

 

 5002212B0021300303RE105971208 م 

 
11 

 مطالعه مورد محدوده در بالقوه یها یکاربر یریگ میتصم با یاطالعات یها هیال ارتباط :2جدول 

 نام الیه ردیف

 کاربری توان سنجی شده

 کشاورزی

 آبی 

 کشاورزی

 دیم 
 مرتعداری

 جنگل

 کاری
 گردشگری

آبزی 

 پروری

 توسعه

 روستایی 

 توسعه

 شهری 

 توسعه

 صنعتی 

 حفاظت و

 غیر قابل توسعه 

  * * * * * * * *  طبقات ارتفاع 1

 * * * * * * * * * * طبقات شیب 2

   * *  *     طبقات جهت 3

 * * * * * *     طبقات هم دما 4

        * *  طبقات هم بارش 5

 * * * *       طبقات سرعت باد 6

 * * * * * * *    طبقات سنگ 4

     * * * * * * طبقات تناسب خاك 9

 *      * * * * تیپ و واحد اراضی 9

  * * * * * * * * * عمق خاك طبقات 12

     * * * * * * خاك یزیحاصلخ طبقات 11

  * * * * * * * * * خاك یزهکش طبقات 12

          * در دسترس  یآب کشاورز تطبقا 13

   * *  *     آب شرب در دسترس  طبقات 14

  *         در دسترس  صنعتطبقات آب  15

 *     *   *  یحفاظت یاهیگ یپوشش ها طبقات 16

 * * * *  * * * * * جنگل یپت طبقات 14

      * * * * * جنگل یبقات انبوهط 19

      *  * * * مرتع یپطبقات ت 19

        * *  مرتع یخوشخوراک طبقات 22
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 نام الیه ردیف

 کاربری توان سنجی شده

 کشاورزی

 آبی

 کشاورزی

 دیم
 مرتعداری

 جنگل

 کاری
 گردشگری

آبزی 

 پروری

 توسعه

 روستایی

 توسعه

 شهری

 توسعه

 صنعتی

 حفاظت و

 غیر قابل توسعه

 *          یوحش حفاظت یاتح طبقات 21

 *     *     حیات وحشجمعیت  22

 *     *     تنوع حیات وحش 23

 *          مناطق تحت حفاظت طبقات 24

 *          ذخیره گاه زیست کره 25

 *          تاالب بین المللی 26

 *          IBAمناطق  24

 *          ذخیره گاه جنگلی 29

 *          خاك یشفرسا طبقات 29

 *          ییگرا طبقات روان 32

 *          یزیلرزه خ طبقات 31

 *          خطر سیالب 32

 *          آب های سطحی آلوده 33

 *          آلودگی آب های زیرزمینی 34

 *          گسل ها 35

 *          نقاط لغزشی 36

 *          حساسیت فیزیکی 34

           حساسیت زیستی 39

 *          ن های در معرض آلودگیزمی 39

 *          اکوتون ها 42

 *          اراضی شور 41

 ماخذ: مطالعات مشاور
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 بوشهر مدل مفهومی روش ارزیابی توان اکولوژیک کاربری ها در استان: 1نمودار 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور
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 بوشهر استان در یآب یکشاورز یکاربر توسعه یبرا کیاکولوژ توان یابیارز یحرف لمد :3جدول 

 درجه توان
 آب در دسترس کشاورزی خاك یتوپوگراف

 شوری پوشش گیاهی
 کیفیت کمیت زهکشی حاصلخیزی عمق یواحد اراضطبقه  طبقه تناسب خاك شیب )درصد(

 خوب خوب عمیق تا نیمه عمیق I,IIA   5-2 1طبقه 
 322بیش از 

 مترمکعب در هکتار

بدون محدودیت 

 برای کشاورزی
 غیر جنگلی

اراضی فاقد شوری نسبتا 

 خیلی زیاد تازیاد 

 متوسط متوسط نیمه عمیقIIAS,IIAST,IIS  9-6 2طبقه 
 322تا  222

 مترمکعب در هکتار

بدون محدودیت 

 برای کشاورزی
 غیر جنگلی

اراضی فاقد شوری نسبتا 

 تا خیلی زیادزیاد 

 IIATW 12-9 3طبقه 
  
 ضعیف ضعیف م عمقک 

  222کمتر از 

 مترمکعب در هکتار

بدون محدودیت 

 برای کشاورزی
 غیر جنگلی

اراضی فاقد شوری نسبتا 

 زیاد تا خیلی زیاد

 مأخذ: مطالعات مشاور

 بوشهر استان در مید یکشاورز یکاربر توسعه یبرا کیاکولوژ توان یابیارز یحرف مدل :4جدول 

 درجه توان
 خاك یتوپوگراف

 شوری پوشش گیاهی یمیاقل یژگیو
 زهکشی حاصلخیزی عمق یواحد اراضطبقه  طبقه تناسب خاك شیب )درصد( ارتفاع )متر(

 ,I,IIA, IIAT,IIIT,IIST 5-2 122-2 1طبقه 
IIT,IVS,IVST,IVT 

 خوب خوب یقعمیق تا نیمه عم 

 بارش

322-352 

 میلیمتر 

 کم تراکم، مرتع 

هر تیپ جنگلی غیر 

 و تنکحفاطتی 

اراضی فاقد 

شوری نسبتا زیاد 

 تا خیلی زیاد

 ,IIAS,IIAST,IIS 12-6 522-121 2طبقه 
IIAT+IIIT,  

 
متوسط متوسط نیمه عمیق 

 بارش 

252-322 

 میلیمتر

 بدون پوشش مرتعی،

 یرغ یجنگل یپهر ت

 و تنک یحفاطت

اراضی فاقد 

شوری نسبتا زیاد 

 تا خیلی زیاد

 ضعیف ضعیف کم عمق بدون محدویت IIATW, IIIST,IIIW 12-11 1522-521 3طبقه 

 بارش 

222-252 

 میلیمتر

بدون پوشش مرتعی و 

 جنگلی

اراضی فاقد 

شوری نسبتا زیاد 

 تا خیلی زیاد

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 بوشهر استان در یمرتعدار یکاربر توسعه یبرا کیاکولوژ توان یابیارز یحرف مدل :5جدول 

 درجه توان

 خاك توپوگرافی

 ویژگی اقلیمی
 خوش خوراکی 

 پوشش مرتعی
 شوری پوشش جنگلی

 زهکشی حاصلخیزی عمق یواحد اراضطبقه  ارتفاع )متر( شیب )درصد(

  122-2 5-2 1طبقه 
 مهین عمیق

 قیعم
 میلیمتر 352-252بارش  خوب  خوب 

مراتع متراکم و نمیه 

 متراکم

غیر حفاظتی و 

 تنک

اراضی فاقد شوری نسبتا 

 خیلی زیاد تا زیاد

 مراتع کم متراکم میلیمتر 352-252بارش  متوسط  متوسط  نیمه عمیق   522-121 12-6 2طبقه 
غیر حفاظتی و 

 تنک 

اراضی فاقد شوری نسبتا 

 ی زیادزیاد تا خیل

 1522-521 15-11 3طبقه 
    

 
 مراتع کم متراکم میلیمتر 252-222بارش  ضعیف ضعیف کم عمق

غیر حفاظتی و 

 تنک

اراضی فاقد شوری نسبتا 

 زیاد تا خیلی زیاد

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 بوشهر استان در یکار جنگل یکاربر توسعه یبرا کیاکولوژ توان یابیارز یحرف مدل :6جدول 

 درجه توان
 منابع آب سطحی خاك توپوگرافی

 شوری ویژگی اقلیمی
 کیفیت کمیت زهکشی حاصلخیزی یواحد اراضطبقه  عمق شیب )درصد( ارتفاع )متر(

 1طبقه 
کمتر از 

2222 
2-15 

عمیق تا نیمه 

 عمق
 خوب خوب و متوسط بدون محدودیت

مکعب  متر 222بیش از 

 در هکتار

بدون عوامل محدود 

 کننده

 352-252بارش 

 میلیمتر

اراضی فاقد شوری نسبتا 

 زیاد تا خیلی زیاد

 2طبقه 
کمتر از 

2222 
16-32 

عمیق تا نیمه 

 عمق
  متوسط ضعیف 

متر مکعب در  122-222

 هکتار

بدون عوامل محدود 

 کننده

 352-252بارش 

 میلیمتر

اراضی فاقد شوری نسبتا 

 زیاد تا خیلی زیاد

 3طبقه 
کمتر از 

2222 
 ضعیف خیلی ضعیف   کم عمق 31بیش از 

متر مکعب  122کمتر از 

 در هکتار

بدون عوامل محدود 

 کننده

 352-252بارش 

 میلیمتر

اراضی فاقد شوری نسبتا 

 زیاد تا خیلی زیاد

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 بوشهر استان در ییایدر یپرور یآبز یکاربر توسعه یبرا کیاکولوژ توان یابیارز یحرف مدل :7جدول 

 درجه توان
 خاك توپوگرافی

 شوری پوشش گیاهی نوع سنگ  دریا تا فاصله
 زهکشی عمق جهت شیب )درصد( ارتفاع )متر(

 ضعیف  عمیق  بدون جهت 5 -2  122کمتر از  1طبقه 
االترین ب یمتر 1222 کمتر از در شعاع

 میزان مد دریا
 غیر جنگلی  یرسوب یانباشته ها

اراضی فاقد شوری نسبتا 

 زیاد تا خیلی زیاد

 بدون جهت 5 -2  122کمتر از  2طبقه 
تا  قیعم مهین

  عمیق
 متوسط

باالترین  یمتر 1222 کمتر از در شعاع

 میزان مد دریا
  یجنگل یرغ یرسوب یانباشته ها

اراضی فاقد شوری نسبتا 

 تا خیلی زیادزیاد 

 خوب یقعم یمهن بدون جهت 5 -2  122کمتر از  3طبقه 
باالترین  یمتر 1222 کمتر از در شعاع

 میزان مد دریا
  یجنگل یرغ یرسوب یانباشته ها

اراضی فاقد شوری نسبتا 

 زیاد تا خیلی زیاد

 مأخذ: مطالعات مشاور
 

 بوشهر استان در یشهر سکونتگاه توسعه یبرا کیکولوژا توان یابیارز یحرف مدل :8جدول 

 درجه توان
 آب شرب در دسترس  خاك توپوگرافی

 پوشش گیاهی نوع سنگ ویژگی اقلیمی
 کمیت زهکشی عمق جهت ارتفاع )متر( شیب )درصد(

 5-2 1طبقه 
 کمتر از

 1222 
 بدون جهت

عمیق تا نیمه 

 عمیق
 خوب

 مکعب میلیون متر 3بیش از 

 زهحو در

درجه سانتیگراد، سرعت  25تا  22متوسط دمای ماهانه 

 کیلومتر بر ساعت 52-32باد 

انباشته های 

 رسوبی

غیر جنگلی و غیر 

 مرتعی

 9-6 2طبقه 
 کمتر از

 1222 
 متوسط نیمه عمیق بدون جهت 

 در مکعب میلیون متر 1-3

 حوزه

درجه سانتیگراد، سرعت  32تا  25متوسط دمای ماهانه 

 کیلومتر بر ساعت 52باد بیش از 
 کنگلومرا

غیر جنگلی و غیر 

 مرتعی

 9-6 3طبقه 
 کمتر از

 1222 
 متوسط کم عمق بدون جهت

 در مکعب میلیون متر 1-3

 حوزه

درجه سانتیگراد، سرعت  32تا  25متوسط دمای ماهانه 

 کیلومتر بر ساعت 52باد بیش از 
 ماسه سنگ

غیر جنگلی و غیر 

 مرتعی

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 بوشهر استان در ییروستا سکونتگاه توسعه یبرا کیاکولوژ توان یابیارز یحرف مدل :9جدول 

 درجه توان

 آب شرب در دسترس  خاك توپوگرافی

ارتفاع  شوری پوشش گیاهی نوع سنگ ویژگی اقلیمی

 )متر(

شیب 

 )درصد(
 کیفیت کمیت زهکشی عمق جهت

 1طبقه 
کمتر از 

122  
 بدون جهت 2-5

 عمیق تا بسیار

 کم عمق
 خوب

 مکعب میلیون متر 3بیش از 

 حوزه در
 قابل شرب

 25تا  22متوسط دمای ماهانه 

-32درجه سانتیگراد، سرعت باد 

 کیلومتر بر ساعت 52

 انباشته های رسوبی
غیر جنگلی و غیر 

 مرتعی

اراضی فاقد شوری خیلی 

 زیاد

 بدون جهت 12-6 522-121 2طبقه 
 میق تا بسیارع

 کم عمق
 متوسط

 در مکعب میلیون متر 1-3

 حوزه
 قابل شرب

 32تا  25متوسط دمای ماهانه 

-32درجه سانتیگراد، سرعت باد 

 کیلومتر بر ساعت 52

 کنگلومرا،

 ماسه سنگ

  جنگل غیر حفاظتی

 و تنک

اراضی فاقد شوری خیلی 

 زیاد

 3طبقه 
521-

1222 11-12 
شمالی و 

 شرقی

کم  اریبس

 عمق
 یفضع

 میلیون متر 1کمتر از  

 حوزه در مکعب
 قابل شرب

 32تا  25متوسط دمای ماهانه 

درجه سانتیگراد، سرعت باد بیش 

 کیلومتر بر ساعت 52از 

 مارن،

 سنگ آهک

  جنگل غیر حفاظتی

 و تنک

اراضی فاقد شوری خیلی 

 زیاد

 مأخذ: مطالعات مشاور

 بوشهر استان در یصنعت توسعه یبرا کیاکولوژ توان یابیارز یحرف مدل :10جدول 

 درجه توان
 آب در دسترس برای توسعه صنعت  خاك توپوگرافی

 پوشش گیاهی نوع سنگ ویژگی اقلیمی
 کیفیت کمیت زهکشی عمق شیب )درصد( ارتفاع )متر(

 5-2  522کمتر از  1طبقه 
عمیق تا نیمه 

 عمیق
 لیتر در روز 322بیش از  خوب 

ون عامل محدود بد

 کننده

 52-32درجه سانتیگراد، سرعت باد  25تا  22متوسط دمای ماهانه 

 کیلومتر بر ساعت
 انباشته های رسوبی

غیر جنگلی و غیر 

 مرتعی

 لیتر در روز  322-122 متوسط نیمه عمیق 12-6 1222-521 2طبقه 
بدون عامل محدود 

 کننده

، سرعت باد بیش از درجه سانتیگراد 32تا  25متوسط دمای ماهانه 

 کیلومتر بر ساعت 52

سنگ آهک و 

 کنگلومرا

غیر جنگلی و غیر 

 مرتعی

 متوسط کم عمق 12-6 1222-521 3طبقه 
لیتر در  122کمتر از 

 روز

بدون عامل محدود 

 کننده

درجه سانتیگراد، سرعت باد بیش از  32تا  25متوسط دمای ماهانه 

 کیلومتر بر ساعت 52

سنگ آهک، 

اسه سنگ، انیدریت، م

 مارن

غیر جنگلی و غیر 

 مرتعی

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 بوشهر استان در یگردشگر توسعه یبرا کیاکولوژ توان یابیارز یحرف مدل :11جدول 

 درجه توان

 آب شرب در دسترس خاك یتوپوگراف

شیب  شوری حیات وحش پوشش گیاهی نوع سنگ ویژگی اقلیمی

 )درصد(
 کیفیت کمیت زهکشی حاصلخیزی عمق جهت

 1طبقه 

 (1)متمرکز درجه 
2-5 

بدون 

 جهت

عمیق تا 

 نیمه عمیق
 خوب خوب

 میلیون 1بیش از 

 در مکعب متر

 حوزه

قابل 

 شرب

 32تا  25متوسط دمای ماهانه 

درجه سانتیگراد، سرعت باد 

 کیلومتر بر ساعت 32بیش از 

انباشته های 

 رسوبی،

مارن، ماسه 

 سنگ

ع نیمه مرت

ی جنگلمتراکم، 

 غیر حفاطتی

جمعیت 

 پرندگان جذاب

اراضی فاقد 

شوری نسبتا 

خیلی  تازیاد 

 زیاد

 2طبقه 

 (2)متمرکز درجه 
6-15 

شرقی، 

 شمالی
 متوسط متوسط نیمه عمیق

 میلیون 1بیش از 

 در مکعب متر

 حوزه

قابل 

 شرب

 25تا  22متوسط دمای ماهانه 

درجه سانتیگراد، سرعت باد 

 کیلومتر بر ساعت 32بیش از 

 سنگ آهک

کنگلومرا، 

 سنگ نمک

مرتع نیمه 

ی جنگلمتراکم، 

 غیر حفاطتی

جمعیت 

پرندگان و 

پستانداران 

 جذاب

اراضی فاقد 

شوری نسبتا 

زیاد تا خیلی 

 زیاد

 3طبقه 

 (1)گسترده درجه 
2-25 

شرقی، 

 شمالی

بدون 

 محدودیت
 متوسط ضعیف

 میلیون 1از  کمتر

 در مکعب متر

 حوزه

قابل 

 ربش
 بدون محدودیت

بدون 

 محدودیت

مرتع کم 

ی جنگلمتراکم، 

 غیر حفاطتی

جمعیت و تنوع 

 جانوران جذاب

بدون 

 محدودیت

 4طبقه 

 (2)گسترده درجه 
2-25 

بدون 

 محدودیت

بدون 

 محدودیت

بدون 

 محدودیت
 ضعیف

 میلیون 1از  کمتر

 در مکعب متر

 حوزه

قابل 

 شرب
 بدون محدودیت

بدون 

 محدودیت

 هر تیپ مرتعی

هر تیپ جنگلی 

 غیر حفاطتی

جمعیت و تنوع 

 جانوران جذاب

بدون 

 محدودیت

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 بوشهر استان در یحفاظت طبقات و توسعه قابل ریغ یاراض یابیارز یحرف مدل :12جدول 

درجه 

 توان

شیب 

 )درصد(
 آب سطحی واحد اراضی خاك

منابع آب 

 زیرزمینی

ویژگی 

 لیمیاق

ویژگی 

 های زمین

حساسیت زیستی و 

 فیزیکی
 پوشش گیاهی

حیات 

 وحش
 کاربری موجود

ویژگی 

 اختصاصی

 - - - - - - - 1طبقه 
حساسیت زیستی 

 خیلی زیادزیاد و 

گونه های حفاظتی 

و اندمیک، 

رویشگاه های نادر 

 و انحصاری

گونه های 

حفاظتی و 

اندمیک، 

جمعیت و 

 تنوع باال

 هیاتحاد همم یگونه ها یستگاهز

، مناطق تحت  حفاظت یجهان

حفاظت ملی و فرا ملی، مناطق 

ه ذخیره گاه زیستکرویژه زیستی، 

 و سایت رامسر، میراث طبیعی

معرف بودن 

برای حراست 

 و حمایت

 2طبقه 
بیش از 

52 

هیدرومورف 

 و آسیب پذیر

1.1, 1.3, 1.4, 
1.2, 2.1, 2.4, 
6.1, 6.2, 7.2 

وابستگی 

معیشت و شرب 

سطحی،  به آب

در معرض خطر 

 سیالب،

 وابستگی معیشت

و شرب به آب 

زیرزمینی، 

بارآلودگی زیاد 

 و بسیار زیاد

حساسیت به 

خشکی 

 شدید

- - 

گونه های در خطر 

کمتر، اکوتون 

 های طبیعی

گونه های 

در خطر 

 کمتر

میراث فرهنگی و تاریخی، اهمیت 

آموزشی و پژوهشی، مناطق 

IBA 

آسیب پذیری 

و در شرف 

اری ناپاید

 بودن

 - 3طبقه 

فرسوده و 

تخریب شده، 

شور شدن 

خیلی زیاد، 

قلیایی شده، 

حاصلخیزی 

 خیلی ضعیف

1.2,1.5,2.1, 
2.4,2.2, 2.3, 
3.4,7.3, 7.4, 

X.1, 
8.1,3.2,4.3, 

4/5.3,8.2,9.1 

آلوده و بیش 

برداشت شده، 

 سیالبی شده

آلوده و بیش 

برداشت شده، 

بارآلودگی 

 متوسط و کم

بارش های 

سیل شدید 

 آسا

خطر روان 

گرایی 

متوسط و 

حرکات 

دامنه ای، 

دارای 

سابقه 

 فرسایش 

- 

تخریب شده، در 

معرض کاهش 

تنوع و جمعیت، 

هجوم گونه های 

بیگانه، بیماری و 

 آفات

در معرض 

کاهش 

تنوع و 

جمعیت، 

هجوم 

گونه های 

بیگانه، 

بیماری و 

 آفات

آسیب دیده از جنگ و آلودگی 

 انیها، بهره برداری شدید انس

قابلیت احیأ و 

 بازسازی

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 مدل حرفی حفاظت

مدل حفاظت در این مطالعه صرفا مربوط به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نمی شود، بلکه 

ضمن تأمین ضرورت های حفاظت اکولوژیک سرزمین، به مناطق غیر قابل توسعه یا حفاظت فیزیکی و همچنین مناطق 

زسازی و احیأ )حفاظت و مراقبت دوره ای( نیز توجه داشته است. با توجه به اهمیت این مدل و توأم بودن رویکردهای با

 سلبی و ایجابی و نقش هدایتی آن در برنامه ریزی سرزمین، ارکان مدل حفاظت به طور مشروح تری بیان می شود.

 اظتیویژگی ها و معیارهای مناطق غیر قابل توسعه و بالقوه حف

طبقه حفاظت شامل سرزمین و اراضی است که باید به طور دائم و یا برای دوره زمانی معین بدون کاربری بماند، 

 طبقه حفاظتی مورد شناسایی قرار می گیرد. 3به همین منظور 

 مناطقی که نیازمند حفاظت اکولوژیک هستند. -1طبقه 

ازمان حفاظت محیط زیست و یا سازمان جنگلها، مراتع و این دسته از مناطق در قالب یکی از طبقات مدیریتی س

آبخیزداری کشور قرار می گیرند. زیستگاه ها، رویشگاه ها و گونه های گیاهی و جانوری حساس و آسیب پذیر این 

( و ضوابط و IUCNطبقه را شکل می دهند. فهرست گونه های حفاظتی مطابق طبقه بندی اتحادیه جهانی حفاظت )

تعیین می شود. تمام مناطق تحت حفاظت کشور شامل پارك های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه های  مقررات ملی

حیات وحش و مناطق حفاظت شده که به طور رسمی شناسایی و آگهی شده اند، همچنین ذخیره گاه های جنگلی 

. این گروه قرار می گیرد که توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور شناسایی و اعالم می شود نیز در

 معیارهای شناسایی این طبقه در دو گروه به شرح زیر است:

 گروه الف(

 پارك های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده؛ 

 ذخیره گاه های زیستکره و تاالب های بین المللی سایت رامسر؛ 

 مناطق ویژه زیستی؛ 

 میراث طبیعی جهان؛ 

 که در برگیرنده گستره زیستگاهی و حضور گونه های در معرض تهدید اتحادیه جهانی حفاظت است؛ مناطقی 

  مناطقی که در برگیرنده گستره زیستگاهی و حضور گونه های جانوری در خطر انقراض، در خطر تهدید ملی

 است؛

  ملی است؛مناطقی که دربرگیرنده رویشگاه و حضور گونه های گیاهی حفاظت شده مطابق ضوابط 

 مناطقی که دربرگیرنده رویشگاه و حضور گونه های گیاهی و جانوری اندمیک است؛ 

 ذخیره گاه های جنگلی؛ 
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 گروه ب(

 مناطقی که دربرگیرنده گستره زیستگاهی و حضور گونه های حمایت شده ملی است؛ 

  مناطقی که دربرگیرنده زیستگاه و حضور گونه های جانوری مندرج در فهرست ضمائمI  وII سایتیس است؛ 

 مناطق شکار ممنوع؛ 

 ممنوع؛ تیراندازی مناطق 

  مناطق( مناطق مهم پرندگان در کشورIBA؛) 

 ( مناطق بوم زادی پرندگان جهان در کشورEBA؛) 

 زیستگاه هایی که گونه شاخص منطقه ای یا کشوری دارند؛ 

 زیستگاه ها و رویشگاه هایی که ارزش ژنتیکی و بانک ژن دارند؛ 

 هایی که از جمعیت باالی حیات وحش برخوردارند؛ زیستگاه 

 زیستگاه هایی که از تنوع باالی حیات وحش برخوردارند؛ 

 نواحی گذرگاهی برای حیات وحش؛ 

 زیستگاه های نادر و منحصر به فرد؛ 

 مرتعی، کوهپایه ای( ؛ -اکوتون های طبیعی )ساحلی، تاالبی، جنگلی 

  خیلی زیاد کرانه؛زیاد و حساسیت زیستی 

 .حساسیت فیزیکی زیاد و خیلی زیاد کرانه 

حفاظت است. این دسته از مناطق  1حضور یکی از عوامل مندرج در گروه الف سبب انتخاب منطقه به عنوان طبقه 

 بالفعل یا بالقوه دارای ارزش حفاظت به عنوان یکی از مناطق تحت حفاظت کشور را دارا می باشند.

حفاظت است. این دسته  1در گروه ب سبب انتخاب منطقه به عنوان طبقه حضور بیش از یکی از عوامل مندرج 

 از مناطق بالفعل یا بالقوه دارای ارزش حفاظت به عنوان یکی از مناطق تحت حفاظت کشور را دارا می باشند.

 مناطقی که خارج از توسعه فیزیکی باقی می مانند. -2طبقه 

مناطق تحت حفاظت کشور آگهی نمی شوند، ولی به سبب آسیب  این دسته از مناطق الزاماً به عنوان یکی از

پذیری بوم شناختی، بویژه به سبب شکنندگی در ساختار فیزیکی خود خارج از برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی 

قرار می گیرند و تنها مناسب برخی فعالیت های غیرمصرفی )طبیعت گردی گسترده و اکوتوریسم، آموزش، پژوهش 

 هستند. معیارهای شناسایی این طبقه به شرح زیر است: و پایش(

  وجود گونه های در خطر کمترIUCN؛ 

  درصد؛ 52شیب های بیش از  

 خیلی زیاد خیزی لرزه احتمال با و گسل روی بر واقع مناطق 
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 مناطق حساس به لغزش و روانگرایی و فرسایش؛ 

 شدگی شور خطر معرض در مناطق 

 تگی های دوره ای؛مناطق حساس به سیالب و آبگرف 

 مناطق حساس به خشکی شدید؛ 

 مناطق دارای خاك های هیدرومورف و آسیب پذیر؛ 

 مناطق آسیب پذیر که با بهره برداری و دخالت انسانی با ریسک خسارت مالی و جانی همراه اند؛  

 مناطقی که از زیبایی طبیعی چشمگیری برخوردارند؛ 

  زمین ریخت شناسی برجسته دارند؛مناطقی که تشکیالت زمین شناسی یا ویژگی 

 مناطقی که دارای ثبت میراث فرهنگی و تاریخی هستند؛ 

 مناطقی که از اهمیت و ارزش باستانی و تاریخی در سطح جهانی یا ملی برخوردارند؛ 

 مناطقی که از ارزش های مردم شناختی یا میراث معنوی برخوردارند؛ 

 پژوهشی و پایشی هستند؛مناطقی که دارای ارزش علمی، آموزشی، تفسیری ، 

 مناطقی که بازگو کننده دستاوردهای موزون رابطه انسان و طبیعت است؛ 

 مناطقی که معیشت و تأمین آب گروهی از مردم به آن وابسته است؛ 

 ؛ای دامنه حرکات و لغزش رانش، معرض در مناطقی 

  بار آلودگی آب های زیرزمینی شامل نیتروژن، فسفر زیاد و خیلی زیاد وBOD .متوسط تا خیلی زیاد 

حفاظت است. همچنین  2حضور هریک از عوامل مندرج در فهرست یادشده سبب انتخاب منطقه به عنوان طبقه 

به همراه یکی از عوامل مندرج در گروه ب نیز می تواند منطقه را  2حضور بیش از یکی از معیارهای حفاظت طبقه 

 حفاظت مناسب سازد. 2برای طبقه 

 ناطقی که به طور دوره ای بدون کاربری می مانند.م -3طبقه 

( کنار گذاشته می شوند. این مناطق به Rehabilitation( و احیا )Restorationاین دسته از مناطق برای بازسازی )

سبب تأثیرپذیری از مداخالت مستقیم و غیرمستقیم فعالیت های انسانی و دریافت پیامدهای توسعه، در معرض تخریب، 

گی و کاهش شدید منابع زنده قرار دارند، با این وجود، با تهیه برنامه مدیریت و مراقبت های هدفمند، قابلیت آلود

بازگشت به شرایط خود پایدار را دارند. در واقع این دسته از مناطق به سبب افت در عملکرد های بوم شناختی خود با 

بهبود و اصالح ساختاری )احیا برخی منابع زنده یا بازسازی افت شدید خدمات به انسان مواجه شده اند، اما امکان 

برخی منابع غیر زنده( و بازگشت فرایندهای بوم شناختی در آنها ممکن است، به همین دلیل به صورت یک دوره 

 تزمانی معین )اغلب کمتر از یک دهه( از فرایند توسعه دور نگهداشته می شوند. پس از این دوره با تکیه به اطالعا
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پایشی، آنها می توانند براساس عملکرد بوم شناختی و توان توسعه پذیری به یکی از طبقات کاربری )کشاورزی، 

حفاظت( وارد  1یا  2کاری، آبزی پروری، توسعه سکونتگاهی، توسعه صنعتی، گردشگری یا طبقه  مرتعداری، جنگل

 شوند. معیارهای شناسایی این طبقه به شرح زیر است:

  معرض آلودگی )کشاورزی، شهری، صنعتی، از طریق آب، دریا، هوا و خاك(؛مناطق در 

 مناطقی که در معرض انباشت زباله ها و پسماند یا شیرابه آنها قرار گرفته اند؛ 

  مناطقی که تحت تأثیر آلودگی صوتی، آلودگی نوری، آلودگی منظر و تخت تأثر امواج الکترومغناطیس

 غیراستاندارد قرار دارند؛

 طق در معرض تخریب )آسیب به ساختار گیاهی، اختالل در فرایندهای اکولوژیک و عدم یکپارچگی زیست منا

 بوم(

 زیستگاه های بسیار فرسایش یافته )ناپایداری ساختار و عملکرد خاك و بستر(؛ 

 مناطق در معرض کاهش منابع زنده جانوری )کاهش تنوع و جمعیت(؛ 

 ه برداری شدید انسان قرار دارد؛زیستگاه هایی که تحت استفاده و بهر 

 مناطقی که در معرض رانش، زمین لغزش و حرکات دامنه ای قرار گرفته اند؛ 

 مناطقی که در معرض سیالب و سونامی قرار گرفته اند؛ 

 ؛متوسط روانگرایی به حساس مناطق 

 ؛متوسط خیزی لرزه احتمال با و گسل روی بر واقع مناطق 

 ی نظامی و عملیات جنگی و آفندی قرار داشته اند؛مناطقی که در معرض درگیری ها 

 مناطقی که در معرض بلوم آفات و بیماری ها قرار گرفته اند؛ 

  مناطقی که تحت تأثیر هجوم گونه های غیربومی قرار گرفته اند؛ 

 زیستگاه هایی که تحت تأثیر چندپارچگی و تکه تکه شدگی قرار گرفته اند؛ 

 ت تأثیر خشک شدگی یا کم آبی مفرط قرار گرفته اند؛تاالب ها و دریاچه هایی که تح 

 زمین هایی که تحت تأثیر افزایش نمک، شوری و قلیایی شدن قرار گرفته اند؛ 

 .مناطقی که تحت تأثیر آتش سوزی های طبیعی یا انسان منشأ قرار گرفته اند 

حفاظت است. دوره  3ان طبقه حضور بیش از یکی از عوامل مندرج در فهرست یادشده سبب انتخاب منطقه به عنو

زمانی حفاظت وابسته به عامل موثر در انتخاب و توان مدیریت برای عملیات بازسازی و احیا است. بخش هایی از 

سرزمین که با یک پهنه از معیارهای این بخش همراه هستند، به عنوان طبقه سوم حفاظت یا حفاظت مدت دار پیش 

ی شوند، بلکه به عنوان عرصه های مراقبت و پایش به موازات اختصاص کاربری، از اختصاص کاربری کنار گذاشته نم
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ماتریس ارتباط طبقات مختلف حفاظت و معیارهای مرتبط  13جدول تحت عملیات بازسازی و احیأ قرار می گیرند. 

 را نمایش می دهد.

 نیسرزم حفاظت تناسب یریگ میتصم سیماتر .13جدول 

 تناسب حفاظت
 معیارهای 

 1گروه الف حفاظت 
 معیارهای 

 1گروه ب حفاظت 
 معیارهای 

 2حفاظت 
 معیارهای 

 3حفاظت 
 - - بیش از یک نمونه حداقل یک نمونه حفاظت 1طبقه 
 - بیش از یک نمونه حداقل یک نمونه - حفاظت 2طبقه 
 بیش از یک نمونه - - - حفاظت 3طبقه 

 حداقل یک نمونه - - - مراقبت و پایش

 مأخذ: مطالعات مشاور

 کدهای حرفی مدل های توان سنجی -1-2-1-6-2-3-2-1

عددی برای شاخص های مکانی مرتبط با  -مدل های خطی تلفیق الیه ها مستلزم استفاده از کدهای حرفی

 .کانی هستند به شرح زیر می باشندمعیارهای حرفی برشمرده است. این کدهای حرفی که مرتبط با شاخص های م

 مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهر کدهای طبقات شیب در:14جدول 

 کد طبقه شیب )درصد(

2-5 SL1 
6-9 SL2 
9-12 SL3 
11-12 SL4 
12-15 SL5 
16-25 SL6 
26-32 SL7 
31-52 SL8 
<52 SL9 

 شاورمأخذ: مطالعات م

 مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهر : کدهای طبقات ارتفاع در15جدول 
 کد طبقه ارتفاع )متر(

>122 EL1 
121-522 EL2 
521-1222 EL3 

1221-1522 EL4 
1521-2222 EL5 

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 در استان بوشهر مدل های خطی توان سنجی کاربری ها بقات جهت جغرافیایی درکدهای ط: 16جدول 
 کد طبقه جهت

 AS1 دشت
 AS2 شمال
 AS3 شرق

 AS4 جنوب
 AS5 غرب

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 کدهای طبقات بارش در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهر: 17جدول 
 کد رش )میلیمتر(طبقه با

222-252 PR1 
252-322 PR2 
322-352 PR3 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 کدهای طبقات متوسط دمای ماهانه در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهر : 18جدول 
 کد طبقه دما )درجه سانتیگراد(

22-25 TE1 
25-32 TE2 

 مشاورمأخذ: مطالعات 

 

 در استان بوشهر کدهای طبقات سرعت باد در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها: 19جدول 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 دل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهرکدهای طبقات تناسب خاک در م: 20جدول 
 کد طبقه تناسب خاك

I,IIA SS1 

IIAS,IIAST,IIS SS2 
IIATW SS3 

IIAT,IIIT,IIST, IIT,IVS,IVST,IVT SS4 

IIAT+IIIT, SS5 

IIIST,IIIW SS6 

IIIT+VI/G, IVS+VI/R, IVT+VI/E SS7 

IIIAT, IIIA, IIIA+VA, IIIAS, IIIAST, IIIAW, IIIS, IVS+VI/RW,  VA, VA+VAW, VAW, 
VI/A, VI/AW, VI/D, VI/E, VI/F, VI/RB, VI/RV, VI/RW, VI/T, VI/U, VW SS8 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 کد طبقه سرعت باد )کیلومتر بر ساعت(

32-42 WS1 
42-52 WS2 
<52 WS3 
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 کدهای طبقات واحد اراضی در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهر: 21جدول 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 کدهای طبقات عمق خاک در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهر: 22جدول 

 کد طبقه عمق خاك

 SD1 عمیق
 SD2 قیتا عم قیعم مهین

 SD3 قیعم مهین
 SD4 کم اریکم عمق تا بس

 SD5 کم عمق اریبس ایبدون خاك 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 ات حاصلخیزی خاک در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهرکدهای طبق: 23جدول 

 کد خاك طبقه حاصلخیزی

 SF1 خوب
 SF2 متوسط
 SF3 ضعیف

 SF4 خیلی ضعیف

 مأخذ: مطالعات مشاور

 در استان بوشهر کدهای طبقات زهکشی خاک در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها: 24جدول 

 کد خاك طبقه زهکشی

 SR1 خوب
 SR2 متوسط
 SR3 ضعیف

 مأخذ: مطالعات مشاور

 کد طبقه واحد اراضی

1.1, 1.3, 1.4 LU1 
1.2 LU2 
1.5 LU3 

2.1, 2.4 LU4 
2.2, 2.3, 3.4,7.3, 7.4, X.1, 8.1 LU5 

3.2 LU6 
3.7 LU7 
4.1 LU8 
4.2 LU9 

4.3, 4/5.3 LU10 
5.3, 5.6 LU11 

5.4 LU12 
6.1, 6.2 LU13 

7.2 LU14 
8.2 LU15 
9.1 LU16 



تحمل مح  تی و  ربآورد  ظرف    کیتوان اکولوژ نیی تع  ، یاب یارز ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 یط ی 

 

 5002212B0021300303RE105971208 م 

 
24 

 در استان بوشهر کدهای طبقات سنگ در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها: 25جدول 
 کد طبقه سنگ

Kepdgu /EOas-ja /Kbgp ST1 
Kgu /Mmn /OMr ST2 

JKkgp /Mgs ST3 
pC-Ch ST4 

MuPlaj /KPeam ST5 
Plbk ST6 

Qt3 /Qft2/ ST7 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

کدهای طبقات آب در دسترس کشاورزی در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان : 26جدول 

 بوشهر 
 کد طبقه آب در دسترس کشاورزی )بر حسب متر مکعب در هکتار(

>122 AW1 
122-222 AW2 
222-322 AW3 
<322 AW4 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 کدهای طبقات آب در دسترس شرب در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهر: 27جدول 

 کد میلیون متر مکعب در حوزه( (طبقه آب در دسترس شرب

>1 DW1 
1-3 DW2 
3-12 DW3 

<12 DW4 

 مشاور مأخذ: مطالعات

 

 ها در استان بوشهرهای خطی توان سنجی کاربریکدهای طبقات آب در دسترس صنعت در مدل: 28جدول 

 کد (میلیون متر مکعب در حوزهطبقه آب در دسترس صنعت )

>1 IW1 
1-3 IW2 
3-12 IW3 

<12 IW4 

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 کدهای طبقات جنگل در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهر: 29جدول 
 کد طبقه تیپ جنگل

 FT0 غیر جنگلی
 FT1 جنگل

 FT2 جنگل حفاطتی

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 بوشهرکدهای طبقات درصد پوشش جنگل در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان : 30جدول 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 کدهای طبقات درجه مرتع در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهر: 31جدول 
 کد طبقه درجه مرتع

 RP1 مراتع متراکم
 RP2 مراتع نیمه متراکم

 RP3 راکممراتع کم مت

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 کدهای طبقات خطر فرسایش در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهر: 32جدول 
 کد فرسایش طبقه خطر

 EH1 خیلی کم
 EH2 کم

 EH3 کم تا متوسط
 EH4 متوسط

 EH5 متوسط تا زیاد
 EH6 زیاد

 EH7 خیلی زیاد

 طالعات مشاورمأخذ: م

 

 کدهای طبقات خطر لرزه خیزی در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهر: 33جدول 
 کد لرزه خیزی طبقه خطر

 SH1 متوسط
 SH2 زیاد

 SH3 خیلی زیاد

 مأخذ: مطالعات مشاور

  

 کد طبقه پوشش جنگل

 FC1 جنگل تنک
 FC2 جنگل نیمه انبوه
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 گرایی در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهرکدهای طبقات خطر روان : 34جدول 

 کد گرایی روان طبقه خطر

 LH0 بی خطر
 LH1 کم

 LH2 متوسط

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 کدهای طبقات خطر شور شدن زمین در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهر: 35جدول 

 کد شدن زمینشور  طبقه خطر

 SA0 فاقد شوری
 SA1 کم

 SA2 کم تا متوسط
 SA3 متوسط تا زیاد

 SA4 زیاد
 SA5 خیلی زیاد

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 کدهای طبقات حساسیت زیستی سرزمین در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهر: 36جدول 

 کد سرزمین زیستی طبقه حساسیت

 BS1 خیلی کم
 BS2 کم

 BS3 متوسط
 BS4 زیاد

 BS5 خیلی زیاد

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 کدهای طبقات حساسیت فیزیکی سرزمین در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهر: 37جدول 

 کد سرزمین فیزیکی طبقه حساسیت

 PS1 خیلی کم
 PS2 کم

 PS3 متوسط
 PS4 زیاد

 PS5 خیلی زیاد

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 کدهای طبقات آلودگی آب های زیرزمینی در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها دراستان بوشهر

 

 BODپتانسیل تولید آالینده : 38جدول 

 کد طبقه آلودگی آب های زیرزمینی

 WCB1 کم
 WCB2 متوسط

 WCB3 یلی زیادزیاد تا خ

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 پتانسیل تولید آالینده نیتروژن: 39جدول 

 کد طبقه آلودگی آب های زیرزمینی

 WCN1 کم
 WCN2 متوسط

 WCN3 زیاد
 WCN4 خیلی زیاد

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 رپتانسیل تولید آالینده فسف: 40جدول 
 کد طبقه آلودگی آب های زیرزمینی

 WCP1 کم
 WCP2 متوسط

 WCP3 زیاد
 WCP4 خیلی زیاد

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 کدهای طبقات فاصله تا دریا و خور در مدل های خطی توان سنجی کاربری ها در استان بوشهر: 41جدول 
 کد دریا )متر( تا طبقه فاصله

>1222 DS1 
1222-2222 DS2 
2222-3222 DS3 
<3222 DS4 

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 مدل های ریاضی -1-2-1-6-2-3-2-2

مدل های خطی تلفیق الیه های مختلف، مرتبط با تصمیم گیری مکانی کاربری های منتخب در فرایند توان سنجی 

( و Unionاجتماع ) (،Intersectاستان بوشهر، در چارچوب مدل های حرفی یادشده مشتمل بر دستوری از اشتراك )

( برخی شاخص های مکانی است که با استفاده از جبر بولین به صورت روابط خطی تنظیم و در Eraseکسر نمودن )

محیط سامانه اطالعات جغرافیایی نقشه سازی خواهد شد. برای تنظیم این روابط ضرورت دارد که تمام متغیرهای 

ی اکولوژیک( به صورت سرواژه معرفی و در رابطه مشارکت کنند. وابسته )کاربری( و متغیرهای مستقل )شاخص ها

اربری ا برای هر کسرواژه های مورد استفاده در این فرایند معرفی شده است و روابط خطی ترکیب متغیره 42جدول 

 درج شده است.

 شده یسنج توان ها یکاربر قیتلف یخط یها مدل در استفاده مورد یها سرواژه یمعرف :22جدول 

No. Code Description معادل های فارسی سرواژه ها 

1 AA Ancient Areas in nature یخیو تار یو ارزش باستان یتاهم با یمناطق 

2 AE Aesthetic Wilderness areas یرچشمگ یعیطب یباییز با یمناطق 

3 AF Afforestation کاری جنگل 

4 AI Attack of the Invasive species یبوم یرغ یهجوم گونه ها یرمناطق تحت تأث 

5 AS Aspect classes طبقات جهت جغرافیایی 

6 AW Agriculture Water Availability آب در دسترس کشاورزی 

7 BA Bio-special Areas مناطق ویژه زیستی 

8 BD Biodiversity Depletion مناطقی که با کاهش تنوع زیستی روبرو است 

9 BL Blighted areas ها یماریمناطق در معرض بلوم آفات و ب 

11 BR Biosphere reserves & Ramsar sites ذخیره گاه زیستکره و سایت رامسر 

11 BS Biological Sensitivity classes یستیمناطق حساس ز 

12 CH Cultural-Historic areas in nature یخیو تار یفرهنگ یراثثبت م دارای یمناطق 

13 CO wildlife Corridors وحش یاتح یبرا یگذرگاه ینواح 

14 CS Cites Species فهرست ضمائم  یگونه ها یستگاهزI  وII یتیسسا 

15 DF Dry Farming کشاورزی دیم 

16 DH Drought Hazard یدشد یمناطق حساس به خشک 

17 DL Degraded Lands یبمناطق در معرض تخر 

18 DS Distance to Sea فاصله تا دریا 

19 DU Dried Up lakes یکم آب یا یخشک شدگ یرتحت تأث پهنه های آبی 

21 DW Drinking Water Availability classes طبقات آب در دسترس شرب 

21 EB EBA areas پرندگان یمناطق بوم زاد 

22 EC Ecotones یعیطب یوتون هااک 

23 EH Erosion Hazard classes طبقات خطر فرسایش 

24 EL Elevation classes زیستگاه های بسیار فرسایش یافته 

25 EN Endemism رویشگاه و زیستگاه گونه های اندمیک 

26 ER Eroded Lands یشمناطق حساس به فرسا 
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No. Code Description معادل های فارسی سرواژه ها 

27 FA Flooded Areas  یو سونام بیالسآبگرفتگی مناطق در معرض 

28 FC Forest Coverage پوشش جنگل 

29 FG Fragmented habitats نداردقرار  یچند پارچگ یرکه تحت تأث ییها یستگاهز 

31 FH Flooding Hazard یو آبگرفتگ یالبمناطق حساس به س 

31 FN Fired Nature lands یآتش سوز یرتحت تأث یمناطق 

32 FR Forest Reserves یجنگل یاه هاگ یرهذخ 

33 FT Forest Type تیپ جنگل 

34 GP Gene Pools و بانک ژن یکیارزش ژنت با ییها  یستگاهز 

35 GR Geologic Representatives areas برجسته یشناس ینزم یژگیو با یمناطق 

36 GW Ground Water pollution آلودگی آب زیرزمینی 

37 HS High Slope 52از  یشب یها یبش% 

38 HY Hydromorphic soils یرپذ یبو آس یدرومورفه یخاك ها 

39 IA Irrigated Agriculture کشاورزی آبی 

41 IB IBA areas مناطق مهم پرندگان 

41 IC Intangible Cultural heritages یمعنو یراثم یا یمردم شناخت یارزش ها با یمناطق 

42 ID Industrial Development توسعه صنعتی 

43 IH IUCN important Habitats حفاظت یجهان یهاتحاد مهم یگونه ها یستگاهز 

44 IW Industrial Water Availability classes طبقات آب در دسترس صنعت 

45 LH Liquefaction Hazard ییمناطق حساس به روانگرا 

46 LL Local Livelihood dependency ب مردمآ ینو تأم یشتمعپشتیبان  مناطق 

47 LP Litter Pollution هاآن یرابهش یاپسماند  ،انباشت زباله در معرض مناطق 

48 LR Low Risk species در خطر کمتر  یوجود گونه هاIUCN 

49 LS Landslide Hazard مناطق حساس به لغزش 

51 LU Land Unit classes طبقات واحد اراضی 

51 MA Marine Aquaculture دریاییی آبزی پرور 

52 NH Natural Heritage میراث طبیعی 

53 NI National Important habitats یشده مل یتحما یگونه هارویشگاه و  یستگاهز 

54 NO No hunting areas مناطق شکار ممنوع 

55 NS No Shooting areas  ممنوع یراندازیتمناطق 

56 NV National Very important habitats یملگیاهی و جانوری  مهم یضور گونه هاگستره ح 

57 OH Over Harvested land یانسان یدشد یاستفاده و بهره بردار با مناطقی 

58 OL Occurrence of Landslides یدر معرض رانش، لغزش و حرکات دامنه ا یمناطق 

59 PA Protected Areas مناطق تحت حفاظت 

61 PL Polluted areas یآلودگ مناطق در معرض 

61 PO Protection classes طبقات حفاظت 

62 PR Precipitation classes طبقات بارش 

63 PS Physical Sensitivity یزیکیمناطق حساس ف 

64 PW Postwar Areas ینظام یها یریمناطق در معرض درگ 
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No. Code Description معادل های فارسی سرواژه ها 

65 RA Rare habitats نادر و منحصر به فرد یها یستگاهز 

66 RC Rangeland Condition وضعیت مرتع 

67 RD Rural Development توسعه روستایی 

68 RH Representative Habitats که گونه شاخص دارند ییها یستگاهز 

69 RM Rangeland Management مرتعداری 

71 RO Rangeland Coverage پوشش مرتع 

71 RP Rangeland Productivity تولید مرتع 

72 SF Soil Fertility classes طبقات حاصلخیزی خاك 

73 SC Sustainable local Community use یعتموزون انسان و طب رابطه معرف مناطق 

74 SD Soil Depth classes طبقات عمق خاك 

75 SE Scientific, Educational and monitoring 
areas 

 یشیو پا یپژوهش ی،آموزش ی،ارزش علم یمناطق دارا

76 SA Saline & Alkaline soils classes نمک، شور شدن یشافزا یرتحت تأث یها ینزم 

77 SH Seismic Hazard classes باال یزیگسل و با احتمال لرزه خ یمناطق واقع بر رو 

78 SK Saline and Alkaline hazard for lands یمناطق در معرض خطر شور شدگ 

79 SL Slope classes طبقات شیب زمین 

81 SP Sound, Light & other Pollutions ندسته ... ی،نور ی،صوت یآلودگ یرکه تحت تأث یمناطق 

81 SR Soil Drainage classes طبقات زهکشی خاك 

82 SS Soil Suitability classes طبقات تناسب خاك برای کشاورزی 

83 ST Stone classes طبقات سنگ 

84 TD Tourism Development گریتوسعه گردش 

85 TE Temperature classes طبقات دمای هوا 

86 UD Urban Development توسعه شهری 

87 VA Vulnerable Areas به مداخالت انسانی یرپذ یبمناطق آس 

88 WC Wildlife Concentration areas وحش یاتح یباال یتجمع با ییها یستگاهز 

89 WCB Water Contamination by BOD   با  آب های زیرزمینیآلودگیBOD 

91 WCN Water Contamination by Nitrogen با نیتروژن آلودگی آب های زیرزمینی 

91 WCP Water Contamination by Phosphorus با فسفر آلودگی آب های زیرزمینی 

92 WD Wildlife Diversity areas وحش یاتح یتنوع باال با ییها یستگاهز 

93 WS Wind Speed classes طبقات سرعت باد 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 تلفیق معیارها برای پهنه بندی طبقات کاربری کشاورزی آبی یخط: مدل 43جدول 

-IA1: SL1+(SS1,LU11,SD1,SD2,SF1,SR1)+(AW4)-(FT1,FT2) کشاورزی آبی 1طبقه 
(SA3,SA4,SA5) 

 IA2: (SL1,SL2)+(SS1,SS2,LU8,LU11,SD1,SD2,SD3,SF1,SF2,SR1,SR2) کشاورزی آبی 2طبقه 
+(AW3, AW4)-(FT1,FT2) -(SA3,SA4,SA5) 

 :IA3 کشاورزی آبی 3طبقه 
(SL1,SL2,SL3)+(SS1,SS2,SS3, LU7, LU8, LU9, LU10, 

LU11,SD1,SD2, SD3,SD4,SF1,SF2,SF3,SR1,SR2,SR3)+(AW1, 
AW2, AW3,AW4)-(FT1,FT2)-(SA3,SA4,SA5) 

 ذ: مطالعات مشاورمأخ
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 تلفیق معیارها برای پهنه بندی طبقات کاربری کشاورزی دیم یخط: مدل 44جدول 

 :DF1 کشاورزی دیم 1طبقه 
EL1+SL1+(SS1,SS4,LU6,SD1,SD2,SF1,SR1)+(PR3)-(RP1,RP2)-(FT1 
+FC1)-FT2-(SA3,SA4,SA5) 

 :DF2 کشاورزی دیم 2طبقه 
(EL1,EL2)+(SL1,SL2,SL3) + (SS1,SS2, SS4, SS5, LU6, LU7, LU16, 
SD1, SD2, SD3, SF1, SF2, SR1,SR2) + (PR2,PR3)-(RP1,RP2,RP3)-
(FT1+FC1)-FT2-(SA3, SA4,SA5) 

 :DF3 کشاورزی دیم 3طبقه 
(EL1,EL2,EL3,EL4)+(SL1,SL2,SL3,SL4)+(SS1,SS2,SS3,SS4,SS5,SS6, 
SD1, SD2, SD3, SD4, SF1, SF2, SF3,SR1,SR2,SR3)+( PR1,PR2,PR3)-
(RP1,RP2, RP3)-(FT1,FT2) -(SA3,SA4,SA5) 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 تلفیق معیارها برای پهنه بندی طبقات کاربری مرتعداری یخط: مدل 45جدول 

 :RM1 مرتعداری 1طبقه 
EL1+SL1+(LU12,SD1,SD2,SF1,SR1)+(PR2,PR3)+(RP1,RP2,(FT1+FC
1)) -(SA3,SA4,SA5) 

 :RM2 مرتعداری 2طبقه 
(EL1,EL2)+(SL1,SL2,SL3)+(LU12,LU6,SD1,SD2,SD3,SF1,SF2,SR1,S
R2)+(PR2,PR3)+ (RP1,RP2,RP3,(FT1+FC1))-(SA3,SA4,SA5) 

 :RM3 مرتعداری 3طبقه 
(EL1,EL2,EL3,EL4)+(SL1,SL2,SL3,SL4,SL5)+(LU12,LU6,LU3,LU7,L
U8,LU14,LU15 , SD1, SD2, SD3, SD4, SF1, SF2, SF3, SR1, SR2, SR3) 
+ (PR1,PR2,PR3) + (RP1,RP2, RP3,(FT1 + FC1)) - (SA3 ,SA4 ,SA5) 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 تلفیق معیارها برای پهنه بندی طبقات کاربری آبزی پروری دریایی یخط: مدل 46جدول 

 :CA1 ییآبزی پروری دریا 1طبقه 
EL1+SL1+AS1+(SD1,SR3)+(DS1)+(ST7)-(FT1,FT2)-
(SA3,SA4,SA5) 

 :CA2 آبزی پروری دریایی 2طبقه 
EL1+SL1+AS1+(SD1,SD2,SR2,SR3)+(DS1)+(ST7)-
(FT1,FT2)-(SA3,SA4, SA5) 

 :CA3 آبزی پروری دریایی 3طبقه 
EL1+SL1+AS1+(SD1,SD2, SD3, SR1,SR2, SR3)+(DS1)+ 
(ST7)-(FT1,FT2)-(SA3, SA4,SA5) 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 کاری تلفیق معیارها برای پهنه بندی طبقات کاربری جنگل یخط: مدل 47جدول 

 جنگل 1طبقه 

 کاری
AF1: 

(EL1,EL2,EL3,EL4,EL5)+(SL1,SL2,SL3,SL4,SL5)+(SD1,SD2,SD3,SR1,
SF1,SF2) )+(AW3,AW4)+(PR2,PR3)-(SA3+SA4+SA5) 

 جنگل 2طبقه 

 کاری
AF2: 

(EL1,EL2,EL3,EL4,EL5)+(SL1,SL2,SL3,SL4,SL5,SL6,SL7)+(SD1,SD2,S
D3,SR1,SR2,LU2,LU3,SF1,SF2,SF3) +(AW2,AW3,AW4)+(PR2,PR3)-
(SA3+SA4+SA5) 

 جنگل 3طبقه 

 کاری
AF3: 

(EL1,EL2,EL3,EL4,EL5)+(SL1,SL2,SL3,SL4,SL5,SL6,SL7,SL8,SL9)+(S
D1,SD2,SD3,SD4,SR1,SR2,SR3,LU2,LU3,SF1,SF2,SF3,SF4) 
+(AW1,AW2,AW3,AW4)+(PR2,PR3)-(SA3+SA4+SA5) 

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 تلفیق معیارها برای پهنه بندی طبقات کاربری توسعه روستایی یخط: مدل 48جدول 

 :RD1 توسعه روستایی 1طبقه 
EL1+SL1+AS1+(SD1,SD2,SD3,SD4,SR1)+(DW3,DW4)+TE1+(WS1
,WS2)+(ST7)-(FT1,FT2)-(RP1,RP2,RP3)-SA5 

 :RD2 توسعه روستایی 2طبقه 

(EL1,EL2)+(SL1,SL2,SL3)+AS1+(SD1,SD2,SD3,SD4,SR1,SR2)+(D
W2,DW3,DW4)+(TE1,TE2)+(WS1,WS2)+(ST5,ST6,ST7)-FC2-

FT2+(RP3)-SA5 

 :RD3 توسعه روستایی 3طبقه 

(EL1,EL2,EL3)+(SL1,SL2,SL3,SL4)+(AS1,AS2,AS3)+(SD1,SD2,SD
3,SD4,SD5,SR1,SR2,SR3)+(DW1,DW2,DW3,DW4)+(TE1,TE2)+(W

S1,WS2,WS3)+(ST1,ST2,ST5,ST6,ST7)-FC2-FT2+(RP3)-SA5 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 یتلفیق معیارها برای پهنه بندی طبقات کاربری توسعه شهر یخط: مدل 49جدول 

توسعه  1طبقه 

 شهری
UD1: (EL1,EL2,EL3)+SL1+AS1+(SD1,SD2,SR1)+(DW3,DW4)+TE1+(WS1,

WS2)+ (ST7)+FT0-(RP1,RP2,RP3) 

توسعه  2طبقه 

 شهری
UD2: (EL1,EL2,EL3)+(SL1,SL2)+AS1+(SD1,SD2,SD3,SR1,SR2)+(DW2,DW

3,DW4)+(TE1,TE2)+(WS1,WS2,WS3)+(ST6,ST7)+FT0-(RP1,RP2,RP3) 

توسعه  3طبقه 

 شهری
UD3: 

(EL1,EL2,EL3)+(SL1,SL2)+AS1+(SD1,SD2,SD3,SD4,SR1,SR2)+(DW2
,DW3,DW4)+(TE1,TE2)+(WS1,WS2,WS3)+(ST5,ST6,ST7)+FT0-(RP1, 

RP2,RP3) 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 تیتلفیق معیارها برای پهنه بندی طبقات کاربری توسعه صنع یخط: مدل 50جدول 

توسعه  1طبقه 

 صنعتی
ID1: 

(EL1,EL2)+SL1+(SD1,SD2,SR1)+(IW3,IW4)+(TE1)+(WS1,WS2)+(ST
7)+FT0-(RP1,RP2,RP3) 

توسعه  2طبقه 

 صنعتی
ID2: 

(EL1,EL2,EL3)+(SL1,SL2,SL3)+(SD1,SD2,SD3,SR1,SR2)+(IW2,IW3,I
W4)+(TE1,TE2)+(WS1,WS2,WS3)+(ST1,ST6,ST7)+FT0-

(RP1,RP2,RP3) 
توسعه  3طبقه 

 صنعتی
ID3: 

(EL1,EL2,EL3)+(SL1,SL2,SL3)+(SD1,SD2,SD3,SD4,SR1,SR2)+(IW1,I
W2,IW3,IW4)+(TE1,TE2)+(WS1,WS2,WS3)+(ST1,ST2,ST3,ST5,ST6,

ST7) +FT0-(RP1,RP2,RP3) 

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 ت کاربری توسعه گردشگریتلفیق معیارها برای پهنه بندی طبقا یخط: مدل 51جدول 

توسعه  1طبقه 

 گردشگری
TD1: 

SL1+AS1+(SD1,SD2,SF1,SR1)+(DW2,DW3,DW4)+TE2+(WS1,WS2,
WS3)+(ST2,ST5,ST7)+(FT1,RP2)+RP2-(SA3,SA4,SA5)-FT2 

توسعه  2طبقه 

 گردشگری
TD2: 

(SL1,SL2,SL3,SL4,SL5)+(AS1,AS2,AS3)+(SD1,SD2,SD3,SF1,SF2,SR
1,SR2)+(DW2,DW3,DW4)+(TE1,TE2)+(WS1,WS2,WS3)+(ST1,ST2,S

T4,ST5,ST6,ST7)+(FT1,RP2)-(SA3,SA4,SA5) -FT2 
توسعه  3طبقه 

 گردشگری
TD3: 

(SL1,SL2,SL3,SL4,SL5,SL6)+(AS1,AS2,AS3)+(SF1,SF2,SF3,SR1,SR2
)+ (DW1,DW2,DW3,DW4) +(RP2,RP3) -FT2 

توسعه  4طبقه 

 گردشگری
TD4: 

(SL1,SL2,SL3,SL4,SL5,SL6)+(SR1,SR2,SR3)+(DW1,DW2,DW3,DW4
)+(RP1,RP2,PR3)-FT2 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 : مدل خطی تلفیق معیارها برای پهنه بندی طبقات کاربری حفاظت52جدول 

PO1 حفاظت 1طبقه 
: 

PA,BR,BA,NH,IH,NV,EN,FR,BS5,NI,CS,NO,NS,IB,EB,RH,GP,WC,WD,CO
,RA,EC,BS4,PS4,PS5 

PO2 حفاظت 2طبقه 
: 

NI,CS,NO,NS,IB,EB,RH,GP,WC,WD,CO,RA,EC,SL9,LU1,LU2,LU4,LU13,
LU14,LR,SH2,SH3,HS,ER,EH4,EH5,EH6,EH7,LS,SK,FH,DH,HY,VA,AE,G

R,CH,AA,IC,SE,SC,LL,OL,WCB2,WCB3,WCN3,WCN4, WCP3, WCP4 

PO3 حفاظت 3طبقه 
: 

PL,LP,SP,DL,ER,BD,OH,OL,FA,PW,LH2,SH1,BL,AI,FG,DU,SA5,FN,LU2,
LU3,LU4,LU5,LU6,LU10,LU15,LU16,VA,SF4 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 اکولوژیک توان ارزیابی مطالعه مورد محدوده -1-2-1-6-2-3-3

 جیخل نیب کیبارنواری  به صورتمربع  کیلومتر 24/23242استان بوشهر در جنوب غربی ایران با مساحتی برابر با 

 14درجه و  32دقیقه تا  16درجه و  24است. گستره جغرافیایی استان بین  رگرفتهقراهای زاگرس و کوهپایه  فارس

جنوب شرقی  -دقیقه طول شرقی در امتداد شمال غربی 54درجه و  52دقیقه تا  6 درجه و 52دقیقه عرض شمالی و 

 است. شدهواقع

ر منطقه از نظر استراتژیک د محور ارتباط بین اروپا، آفریقا و آسیای جنوبی و جنوب شرقی است و فارسجیخل

دهد که  یم لیرا تشک یارتباط ستمیس کیاز  یبخشمرکز ارتباطی میان سه قاره است و  نیترمهمخاورمیانه به عنوان 

به همین جهت این موقعیت از روزگاران  .ونددیپی و اطلس را به هم م ریهند و کب انوسیو سرخ و اق ترانهیمد یاهایدر

 فارسجیخلهای جهانی بوده است و تجار و بازرگانان کاالها را از شرق و جنوب آسیا به ت قدر توجه موردپیش 

های متقابل ساکنان جنوب غرب  بردند. نیازمندیبه سواحل مدیترانه و اروپا و بالعکس می  ازآنجاکردند و حمل می 

رایی همواره کانون همگ فارسجیخلآسیا و ساکنان شرق و شمال آفریقا و همچنین جنوب آسیا باعث شده است که 
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ها و نیز گردآوری و کانون تهیه و پخش کاالها و نیازمندی  فارسجیخلبازرگانی و تجارت باشد. چنانکه امروز نیز 

 های صادراتی ساکنان جنوب غرب آسیا برای همدیگر و نیز برای سایر نقاط است.  توزیع فرآورده

از امارات متحده عربی، ایران، بحرین، عراق،  اندعبارتوجود دارد که کشور  9مجموعاً  فارسجیخلدر حوزه 

ن اند. ایرابخشی از سواحل آن را به خود اختصاص داده  هاآنعربستان سعودی، عمان، قطر و کویت که هر یک از 

طول ساحل  نیترشیب( فارسجیخلدرصد کل سواحل  3/45تا دهانه فاو )یعنی  بندرعباسکیلومتر طول از  1345با 

 فارسجیخلدر اختیار دارد. در این میان استان بوشهر در حاشیه ساحلی شمال  فارسجیخلهای آزاد را در مرتبط با آب

های درصد از کل مرز ساحلی را به خود اختصاص داده است که با توجه به مزیت 45کیلومتر مرز آبی معادل  625با 

طح ملی و در س کیتیژئوپلی را هم به لحاظ ژئواکونومیک و اارزندهاه بسیار تواند نقش و جایگدر باال می شده اشاره

 ایفا نماید. فارسجیخلمنطقه 

( استان بوشهر از شمال به استان خوزستان و قسمتی 1394بر اساس آخرین نقشه تقسیمات کشور )وزارت کشور، 

از  استان هرمزگان، از مشرق به استان فارس و از استان کهکیلویه و بویر احمد، از جنوب به خلیج فارس و قسمتی از

درصد از مساحت کل کشور را به خود  4/1(. استان بوشهر حدود 1مغرب به خلیج فارس محدود است )نقشه شماره 

شود. مطابق آخرین تقسیمات سیاسی استان اختصاص داده و از نظر وسعت نوزدهمین استان کشور محسوب می 

 619شهر و  34شهرستان ،  12شده است، استان بوشهر به سوی کارفرما به مشاور ارائه  که از 1394بوشهر در سال 

ها را بر اساس آخرین تقسیمات مشخصات عمومی شهرستان 53جدول یابد. می های دارای جمعیت تغییرپارچه آبادی

وسعت استان بوشهر معادل  53جدول دهد. همچنین مطابق  را نشان می تا سطح دهستان 1394کشوری در پایان سال 

کیلومترمربع است. مطابق جدول یاد شده بزرگترین شهرستان استان، دشتستان است که مساحتی برابر با  24/23242

کیلومتر  23/464در بر گرفته و شهرستان کنگان نیز با درصد از استان بوشهر( را  24کیلومتر مربع )حدود  39/6324

بیشترین و  عالوه بر اینشود. درصد از استان بوشهر( به عنوان کوچکترین شهرستان محسوب می 2مربع )حدود 

درصد از بخش های استان بوشهر( و شهرستان  25عدد ) 6کمترین تعداد بخش به ترتیب مربوط به شهرستان دشتستان با 

، بیشترین و کمترین تعداد شهر به د از بخش های استان بوشهر( است. مطابق جدولدرص 4عدد )حدود  1با کنگان 

درصد از شهرهای استان بوشهر( و شهرستان های گناوه،  24عدد )حدود  9ترتیب مربوط به شهرستان دشتستان با 

بیشترین و  همچنین قابل ذکر است کهاست. درصد از شهر های استان بوشهر(  5عدد )حدود  2عسلویه و دیلم با 

درصد از دهستان های استان  25عدد )حدود  12کمترین تعداد دهستان به ترتیب مربوط به شهرستان دشتستان با 

 است. درصد از دهستان های استان بوشهر( 4عدد )حدود  2بوشهر( و شهرستان های بوشهر، کنگان و گناوه با 
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 1332 سال انیپا در دهستان سطح تا بوشهر استان ماتیتقس و کیاکولوژ توان یابیارز محدوده وسعت :53جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1334مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 

 

 شهرستان ها
 مساحت در استان دهستان شهر بخش

 درصد (کیلومتر مربع) مساحت درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 4/5 25/1315 14/4 2 91/12 4 14/4 1 بوشهر

 45/9 52/1949 33/9 4 11/9 3 33/9 2 تنگستان

 26/6 49/1443 42/12 5 11/9 3 33/9 2 جم

 42/24 39/6324 25 12 32/24 9 25 6 دشتستان

 49/21 41/5225 59/14 4 91/12 4 5/12 3 دشتی

 66/9 52/2229 5/12 6 51/13 5 5/12 3 دیر

 41/4 45/1429 33/9 4 41/5 2 33/9 2 دیلم

 23/3 92/444 33/9 4 41/5 2 33/9 2 عسلویه

 21/2 23/464 14/4 2 11/9 3 14/4 1 کنگان

 24/9 13/1962 14/4 2 41/5 2 33/9 2 گناوه

 111 24/23242 111 24 111 33 111 22 جمع





تحمل مح  تی و  ربآورد  ظرف    کیتوان اکولوژ نیی تع  ، یاب یارز ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 یط ی 

 

 5002212B0021300303RE105971208 م 

 
42 

 توان اکولوژیک استان بوشهر برای توسعه کاربری ها -1-2-1-6-2-3-2

کالن کاربری شامل کشاورزی آبی، کشاورزی دیم،  12توسعه  یبرا بوشهراستان شناسایی توان اکولوژیک 

کاری، آبزی پروری دریایی، سکونتگاه شهری، سکونتگاه روستایی، توسعه صنعتی، گردشگری و  مرتعداری، جنگل

ت می باشد. پهنه بندی کاربری های مذکور با استفاده از ارزیابی چند معیاره مکانی و با مداخله شاخص های حفاظ

 یم،د یکشاورز ی،آب یکشاورزکاربری  9مکانی مستقلی صورت گرفت که در بخش روش شناسی معرفی گردید. 

و  ی پروریصنعتی، آبزوسعه تشهری، توسعه سکونتگاه  یی،توسعه سکونتگاه روستا ی،ارک جنگل ی،مرتعدار

براساس شرایط بهینه به سه طبقه و کاربری گردشگری به چهار طبقه )دو طبقه متمرکز و دو طبقه گسترده( حفاظت 

 تفکیک گردیدند. شماره طبقات معرف درجه شایستگی نسبی هر طبقه می باشد.

 توان اکولوژیک برای توسعه کشاورزی آبی -1-2-1-6-2-3-2-1

برای توسعه کشاورزی آبی بر اساس مدل توان سنجی تدوین شده برای آن  بوشهراستان سنجش توان اکولوژیک 

صورت گرفت. در این مدل، درصد شیب، خاك )شامل طبقه تناسب، طبقه واحد اراضی، عمق، حاصلخیزی و 

زهکشی خاك( و آب در دسترس کشاورزی پارامترهای تعیین کننده قابلیت سرزمین برای توسعه کشاورزی آبی در 

طبقه می باشند. نتایج بدست آمده از توان سنجی  3ضی غیرجنگلی و اراضی فاقد شوری نسبتا زیاد تا خیلی زیاد، در ارا

از وسعت استان برای کشاورزی  292239بوشهر نشان می دهد که حدود استان سرزمین برای این کاربری در منطقه 

د اورزی آبی در شهرستان دشتستان با مساحتی حدوآبی توان دارد که بیشترین مساحت پهنه دارای توان برای کش

درصد کل مساحت کشاورزی آبی( و کمترین مساحت پهنه در شهرستان گناوه با مساحتی  41هکتار )حدود  122599

درصد کل مساحت کشاورزی آبی( قرار دارد. بیشترین میزان زمین های توان سنجی  2هکتار )حدود  5442حدود 

این کاربری  و کمترین میزان زمین های توان  3هکتار در طبقه  191251با مساحتی حدود شده برای کشاورزی آبی 

این کاربری قرار دارند. مطابق این بررسی،  2هکتار در طبقه  34342سنجی شده برای کشاورزی آبی با مساحتی حدود 

شهرستان دشتستان با مساحتی به ترتیب در  3بیشترین و کمترین مساحت زمین های دارای توان کشاورزی آبی طبقه 

( و شهرستان گناوه با مساحتی حدود 3درصد از کل مساحت کشاورزی آبی طبقه  29هکتار )حدود  51124حدود 

 ( قرار دارند.3درصد از کل مساحت کشاورزی آبی طبقه  19/2هکتار ) 334

در شهرستان دشتی با مساحتی  2ین های دارای توان کشاورزی آبی طبقه ، بیشترین مساحت زمجدول مطابق 

( قرار دارد. همچنین شهرستان های جم، 2درصد از کل مساحت کشاورزی آبی طبقه  63هکتار )حدود 19321حدود 

ی هستند. بیشترین مساحت زمین های دارا 2دیر، عسلویه و کنگان فاقد توان اکولوژیک برای کشاورزی آبی طبقه 

درصد از کل مساحت  92هکتار )حدود  65129در شهرستان دشتستان با مساحتی حدود  1توان کشاورزی آبی طبقه 
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( قرار دارد. همچنین شهرستان های تنگستان، جم، دشتی، دیر، عسلویه و کنگان فاقد توان 1کشاورزی آبی طبقه 

توزیع مکانی پهنه های دارای توان برای توسعه کشاورزی  2نقشه هستند.  1اکولوژیک برای کشاورزی آبی طبقه 

 آبی در سه طبقه شایستگی در استان بوشهر را نشان می دهد.
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 بوشهر استان در یآب یکشاورز توسعه یبرا کیاکولوژ توان :54جدول 

 شهرستان ها

 جمع طبقات شایستگی

1 2 3 
 درصد هکتار

 درصد هکتار درصد هکتار درصد هکتار

 54/2 5/4364 66/1 3/2999 16/2 1/49 49/5 1/4314 بوشهر

 41/4 9/13656 24/6 2/12935 96/9 4/2421 2 2 تنگستان

 36/5 6/15559 59/9 6/15559 2 2 2 2 جم

 55/41 9/122599 23/29 4/51124 41/14 4/4346 61/92 4/65129 دشتستان

 24/21 1/61432 42/23 1/42411 62/63 19321 2 2 دشتی

 4/12 31259 15/14 31259 2 2 2 2 دیر

 34/3 3/9691 99/2 9/1499 11/12 4/3269 12/6 1/4922 دیلم

 39/5 15624 62/9 15624 2 2 2 2 عسلویه

 19/3 3/9239 1/5 3/9239 2 2 2 2 کنگان

 99/1 1/5442 19/2 3/334 44/2 2/933 9/5 6/4569 گناوه

 122 4/292239 122 4/191251 122 1/34342 122 2/49914 جمع

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 دیمتوان اکولوژیک برای توسعه کشاورزی  -1-2-1-6-2-3-2-2

، بر یکاربر نیا یبرا نیسنجش توان سرزم یمطابق با مدل اطالعات مید یتوسعه کشاورز یبرا یتوان اراض نییتع

عمق،  ،یخاك مشتمل بر تناسب، طبقه واحد اراض ب،یش ا،یمانند ارتفاع از سطح در یمختلف کیمنابع اکولوژ هیپا

یلی زیاد ا زیاد تا خو پوشش گیاهی و در اراضی فاقد شوری نسبت یمیاقل یها یژگیخاك، و یو زهکش یزیحاصلخ

است،  دهیارائه گرد جدول که در  مید یکشاورز یبرااستان بوشهر  یتوان سنج جیصورت گرفت. مطابق با نتا

 است که بیشترین مساحت زمین مید یکشاورز یتوان بالقوه برا یدارا از وسعت استانهکتار  2266حدود  یوسعت

درصد کل  42هکتار )حدود  966ی دارای توان برای کشاورزی دیم در شهرستان دشتستان با مساحتی حدود ها

کشاورزی دیم استان( و کمترین مساحت مربوط به شهرستان بوشهر است که فاقد توان اکولوژیک برای کشاورزی 

 (.نقشه دیم در هر سه طبقه توان است )

با مساحتی  3 طبقه به توان ، بیشترین وسعتمید یکشاورز یبرا اکولوژیکتوان  یدارا یاراضاز مجموع وسعت 

 29همچنین حدود  درصد کاربری دیم استان را دربر میگیرد. . 99اختصاص دارد که بیش از  هکتار 2239حدود 

جای  مید یکشاورز یبرا توان 2در طبقه  یاربرک نیا یتوان برا یدارا یاز مجموع اراضدرصد(  1)حدود  هکتار

 ، در استان صفر است.1طبقه  مید یکشاورزگرفته است و در نهایت میزان مساحت 

در شهرستان دشتستان با مساحتی  3مطابق این بررسی، بیشترین مساحت زمین های دارای توان کشاورزی دیم طبقه 

 ( واقع شده است. 3ورزی دیم طبقه درصد از کل مساحت کشا 42هکتار )حدود  966حدود 

فقط در شهرستان عسلویه با  2، تمام اراضی دارای توان کشاورزی دیم طبقه جدول مطابق نتایج حاصل از 

ی استان ( قرار دارد. سایر شهرستان ها2درصد از کل مساحت کشاورزی دیم طبقه  122هکتار ) 29مساحتی حدود 

 هستند. 2فاقد توان اکولوژیک برای کشاورزی دیم طبقه 
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 بوشهر استان در مید یکشاورز توسعه یبرا کیاکولوژ توان :55جدول 

 شهرستان ها

 جمع طبقات شایستگی

1 2 3 
 درصد هکتار

 درصد هکتار درصد هکتار درصد هکتار

 2 2 2 2 2 2 2 2 بوشهر

 24/4 14/94 3/4 41/94 2 2 2 2 ستانتنگ

 34/11 21/235 53/11 21/235 2 2 2 2 جم

 93/41 65/966 52/42 65/966 2 2 2 2 دشتستان

 52/12 32/214 66/12 32/214 2 2 2 2 دشتی

 44/2 41/56 49/2 41/56 2 2 2 2 دیر

 44/2 26/9 44/2 26/9 2 2 2 2 دیلم

 49/4 44/162 49/6 35/132 122 42/29 2 2 عسلویه

 62/11 19/242 49/11 19/242 2 2 2 2 کنگان

 35/9 31/193 49/9 31/193 2 2 2 2 گناوه

 122 42/2266 122 32/2239 122 42/29 2 2 جمع

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 مرتعداریتوان اکولوژیک برای توسعه  -1-2-1-6-2-3-2-3

ی بر اربرک نیا یبرا نیسنجش توان سرزم یاطالعاتقابلیت سرزمین برای توسعه مرتعداری با استفاده از مدل 

اساس ویژگی توپوگرافی )شیب و ارتفاع از سطح دریا(، خاك )طبقه واحد اراضی، عمق، حاصلخیزی و زهکشی(، 

)بارش(، خوش خوراکی پوشش مرتعی، نوع و تراکم پوشش جنگلی و در اراضی فاقد شوری ویژگی های اقلیمی 

بالقوه  توان های استان بوشهر دارایتمام شهرستان نسبتا زیاد تا خیلی زیاد توان سنجی شد. مطابق نتایج بدست آمده، 

 ل جدوکه در توسعه مرتعداری  یبرااستان بوشهر  یتوان سنج جینتا برطبق(. نقشه باشند )برای مرتعداری می 

توسعه مرتعداری است که  یتوان بالقوه برا یدارا از وسعت استانهکتار 169623حدود  یاست، وسعت دهیارائه گرد

احت عداری در شهرستان های دشتستان و دشتی به ترتیب با مسبیشترین مساحت زمین های دارای توان برای توسعه مرت

درصد کل وسعت کاربری مرتعداری(  قرار دارد. با این تفاوت  64هکتار )در مجموع حدود  53334و  55954حدود 

توسعه  3که شهرستان دشتستان دارای هر سه طبقه توان توسعه مرتعداری است ولی شهرستان دشتی فقط در طبقه 

 112ی، توان دارد. همچنین کمترین مساحت پهنه توسعه مرتعداری در شهرستان بوشهر با مساحتی حدود مرتعدار

 (.نقشه )کل وسعت توسعه مرتعداری( قرار دارند  26/2هکتار )حدود 

 با مساحتی 3 هطبق به توان توسعه مرتعداری، بیشترین وسعت یبرا اکولوژیکتوان  یدارا یاراضاز مجموع وسعت 

 یکاربر نیا یتوان برا یدارا یاز مجموع اراض هکتار 3135همچنین حدود  اختصاص دارد. هکتار 145234حدود 

توسعه  یراب اکولوژیکتوان  یداراتوسعه مرتعداری جای گرفته اند که کمترین وسعت اراضی  یبرا توان 1در طبقه 

 مرتعداری را به خود اختصاص می دهد.

در شهرستان دشتی با مساحتی  3مساحت زمین های دارای توان توسعه مرتعداری طبقه  مطابق این بررسی، بیشترین

( واقع شده است. شهرستان بوشهر 3درصد از کل مساحت توسعه مرتعداری طبقه  36هکتار )حدود  53334حدود 

دارای توان بوده و همچنین شهرستان های عسلویه و گناوه  3فاقد توان اکولوژیک برای توسعه مرتعداری طبقه 

 بسیار کم )زیر یک درصد( می باشند. 3اکولوژیک برای توسعه مرتعداری طبقه 

در شهرستان  2، بیشترین مساحت زمین های دارای توان توسعه مرتعداری طبقه جدول  مطابق نتایج حاصل از

( قرار دارد. همچنین 2درصد از کل مساحت توسعه مرتعداری طبقه  45هکتار )حدود  9592دشتستان با مساحتی حدود 

هستند و شهرستان بوشهر دارای توان  2شهرستان های دشتی و دیر فاقد توان اکولوژیک برای توسعه مرتعداری طبقه 

 رایبسیار کم )زیر یک درصد( می باشد. بیشترین مساحت زمین های دا 2اکولوژیک برای توسعه مرتعداری طبقه 

درصد از کل مساحت  66هکتار )حدود  2291در شهرستان دشتستان با مساحتی حدود  1توان توسعه مرتعداری طبقه 
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( قرار دارد. همچنین شهرستان های جم، دشتی، دیر، دیلم و گناوه فاقد توان اکولوژیک برای 1توسعه مرتعداری طبقه 

 هستند.  1توسعه مرتعداری طبقه 
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 بوشهر استان در یمرتعدار توسعه یبرا کیاکولوژ توان :56جدول 

 شهرستان ها

 جمع طبقات شایستگی

1 2 3 
 درصد هکتار

 درصد هکتار درصد هکتار درصد هکتار

 26/2 1/112 2 2 16/2 23/33 46/2 24/44 بوشهر

 94/3 33/6434 45/2 29/3999 13/12 43/2152 54/19 32/592 تنگستان

 93/5 29/9993 44/5 23/4926 3/9 25/1944 2 2 جم

 93/32 92/55954 42/32 96/44192 29/45 69/9592 69/66 29/2291 دشتستان

 44/31 94/53334 42/36 94/53334 2 2 2 2 دشتی

 63/12 4/19232 41/12 4/19232 2 2 2 2 دیر

 69/9 4/14444 99/9 41/14523 15/1 244 2 2 دیلم

 29/3 19/5555 32/2 4/454 41/22 65/4925 64/9 94/241 عسلویه

 52/2 99/4241 45/1 64/2111 63/9 22/2244 61/3 29/113 کنگان

 65/2 29/1122 49/2 26/412 93/1 22/399 2 2 گناوه

 122 33/169623 122 34/145234 122 19/21252 122 91/3135 جمع

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 کاری جنگلتوان اکولوژیک برای توسعه  -1-2-1-6-2-3-2-2

کاری بر اساس منابع اکولوژیک مرتبط شامل ارتفاع از سطح دریا،  مدل سنجش توان سرزمین برای توسعه جنگل

کشی، حاصلخیزی، واحد اراضی، منابع آب سطحی و ویژگی درصد شیب، برخی پارامترهای خاك مانند عمق، زه

ه زیاد پایه ریزی شده است و توان سرزمین برای توسع خیلی تا زیاد نسبتا شوری فاقد های اقلیمی )بارش( در اراضی

 ( نشان می دهدجدول طبقه مشخص می کند. نتایج اجرای این مدل برای استان بوشهر ) 3کاری را در  جنگل

احت کاری است که بیشترین مس توسعه جنگل یتوان بالقوه برا یدارا از وسعت استانهکتار  259992معادل  یوسعت

 59هکتار )حدود  152992کاری در شهرستان دشتستان با مساحت حدود  زمین های دارای توان برای توسعه جنگل

قرار دارد. همچنین شهرستان های دشتی و دیر کآل  کاری استان( سعه جنگلف کل وسعت تودرصد یا بیش از نص

 (.نقشه باشند )کاری می  توسعه جنگل یبرا توان فاقد

با  1 بقهط به توان کاری، بیشترین وسعت توسعه جنگل یبرا اکولوژیکتوان  یدارا یاراضاز مجموع وسعت 

توان  یدارا یاز مجموع اراض هکتار 29462همچنین مساحتی حدود  اختصاص دارد. هکتار 192429حدود مساحتی 

توان  یداراکاری جای گرفته است که کمترین وسعت اراضی  توسعه جنگل یبرا توان 3در طبقه  یکاربر نیا یبرا

 کاری را به خود اختصاص می دهد. توسعه جنگل یبرا اکولوژیک

بیشترین  است، دهیارائه گرد جدول که در کاری  توسعه جنگل یبرااستان بوشهر  ین سنجتوا جینتا برطبق

هکتار )حدود  11922در شهرستان دشتی با مساحتی حدود  3کاری طبقه  مساحت زمین های دارای توان توسعه جنگل

( واقع شده است. شهرستان بوشهر فاقد توان اکولوژیک برای 3قه کاری طب درصد از کل مساحت توسعه جنگل 42

 می باشد. 3کاری طبقه  توسعه جنگل

در شهرستان  2کاری طبقه  بیشترین مساحت زمین های دارای توان توسعه جنگل ،جدول مطابق نتایج حاصل از 

( قرار دارد. 2کاری طبقه  درصد از کل مساحت توسعه جنگل 46هکتار )حدود  14152دشتستان با مساحتی حدود 

می باشد. بیشترین مساحت زمین  2کاری طبقه  همچنین شهرستان بوشهر فاقد توان اکولوژیک برای توسعه جنگل

 64هکتار )حدود  123932در شهرستان دشتستان با مساحتی حدود  1اری طبقه  های دارای توان توسعه جنگلک

شهرستان بوشهر فقط در این طبقه دارای توان  ( قرار دارد و1کاری طبقه  درصد از کل مساحت توسعه جنگل

 کاری می باشد. اکولوژیک برای توسعه جنگل
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 بوشهر استان در یکار جنگل توسعه یبرا کیاکولوژ توان :57جدول 

 شهرستان ها

 جمع طبقات شایستگی

1 2 3 
 درصد هکتار

 درصد هکتار درصد هکتار درصد هکتار

 11/3 94/9251 2 2 2 2 19/4 94/9251 بوشهر

 39/4 1/19142 41/11 65/3449 36/5 21/1943 12/4 43/13419 تنگستان

 24/12 24/31191 54/26 14/4922 44/21 39/4922 22/9 51/15462 جم

 24/59 64/152992 39/42 22/11922 6/46 21/14152 3/64 43/123932 دشتستان

 2 2 2 2 2 2 2 2 دشتی

 2 2 2 2 2 2 2 2 دیر

 4/1 63/4392 65/3 34/1246 53/6 95/2424 44/2 41/929 دیلم

 2/4 65/19654 13/4 29/1216 11/3 22/1145 45/9 35/16293 عسلویه

 24/5 64/13545 2/12 91/3224 29/9 26/3249 9/3 54/4521 کنگان

 25/4 31/11215 39/3 64/994 64/9 34/3149 55/3 24/6942 گناوه

 122 99/259991 122 99/29462 122 11/36921 122 9/192429 جمع

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 آبزی پروری دریاییوسعه توان اکولوژیک برای ت -1-2-1-6-2-3-2-5

ارزیابی توان اکولوژیک منطقه دریایی برای توسعه آبزی پروری دریایی مطابق با مدل توان سنجی این کاربری 

بر پایه منابع اکولوژیک شامل توپوگرافی )ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت(، برخی پارامترهای خاك شامل عمق 

دریا(، نوع سنگ  مد میزان باالترین متری 1222 کمتر از شعاع سترس )درو زهکشی، فاصله از منابع آب سطحی در د

و پوشش گیاهی در اراضی فاقد شوری نسبتا زیاد تا خیلی زیاد انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصل از توان سنجی 

توسعه آبزی پروری دریایی است که  یتوان بالقوه برا یدارا از وسعت استانهکتار  4542حدود  یوسعت، (جدول )

بیشترین مساحت زمین های دارای توان برای توسعه آبزی پروری دریایی در شهرستان های کنگان و عسلویه به ترتیب 

توسعه آبزی پروری دریایی استان( درصد کل وسعت  95هکتار )در مجموع حدود  1469و  2129با مساحت حدود 

درصد از کل وسعت توسعه آبزی پروری دریایی  13هکتر حدود  625شهرستان دیر نیز با میزان مساحت  قرار دارد.

هکتار( از کل وسعت توسعه آبزی پروری دریایی استان در  94درصد ) 2دهد. حدود  استان را به خود اختصاص می

 توان  فاقدستان، دیلم و گناوه کآلگیرد. همچنین شهرستان های بوشهر، تنگستان، جم، دشت شهرستان دشتی قرار می

 (.نقشه توسعه آبزی پروری دریایی می باشند ) یبرا

 طبقه ه توانب توسعه آبزی پروری دریایی، بیشترین وسعت یبرا اکولوژیکتوان  یدارا یاراضاز مجموع وسعت 

توان  یدارا یاز مجموع اراض هکتار 299همچنین مساحتی حدود  .اختصاص دارد هکتار 3259با مساحتی حدود  3

 یارادتوسعه آبزی پروری دریایی جای گرفته است که کمترین وسعت اراضی  یبرا توان 1در طبقه  یکاربر نیا یبرا

 توسعه آبزی پروری دریایی را به خود اختصاص می دهد. یبرا اکولوژیکتوان 

 است، دهیارائه گرد جدول که در توسعه آبزی پروری دریایی  یبراشهر استان بو یتوان سنج جینتا برطبق

در شهرستان های کنگان و عسلویه به  3بیشترین مساحت زمین های دارای توان توسعه آبزی پروری دریایی طبقه 

درصد از کل مساحت توسعه آبزی پروری  99 مجموع حدودهکتار )در  1294و  1544ترتیب با مساحتی حدود 

هکتار  394توسعه آبزی پروری دریایی مساحتی حدود  3( واقع شده است. شهرستان دیر نیز در طبقه 3دریایی طبقه 

 درصد( را به خود اختصاص داده است. 12)حدود 

فقط در شهرستان  2ای دارای توان توسعه آبزی پروری دریایی طبقه زمین ه ،جدول مطابق نتایج حاصل از 

درصد از کل مساحت توسعه آبزی پروری  44درصد و  52های کنگان و عسلویه مشاهده می شود که به ترتیب حدود 

بقه طرا به خود اختصاص داده اند. بیشترین مساحت زمین های دارای توان توسعه آبزی پروری دریایی  2دریایی طبقه 

درصد از کل مساحت توسعه آبزی پروری دریایی طبقه  41هکتار )حدود  211در شهرستان دیر با مساحتی حدود  1
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درصد از کل مساحت توسعه آبزی پروری  29هکتار )حدود  94( قرار دارد و شهرستان دشتی با مساحتی حدود 1

 ( در رتبه بعدی قرار دارد.1دریایی طبقه 
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 بوشهر استان در ییایدر یپرور یآبز توسعه یبرا کیاکولوژ توان :58جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 

 شهرستان ها

 جمع طبقات شایستگی

1 2 3 
 درصد هکتار

 درصد هکتار درصد هکتار درصد هکتار

 2 2 2 2 2 2 2 2 بوشهر

 2 2 2 2 2 2 2 2 تنگستان

 2 2 2 2 2 2 2 2 جم

 2 2 2 2 2 2 2 2 دشتستان

 9/1 99/96 2 2 2 2 16/29 99/96 دشتی

 26/13 92/625 12/12 44/394 2 2 94/42 34/211 دیر

 2 2 2 2 2 2 2 2 دیلم

 41/39 1469 51/39 64/1294 54/44 36/491 2 2 عسلویه

 13/46 24/2129 39/49 94/1546 46/52 24/531 2 2 کنگان

 2 2 2 2 2 2 2 2 گناوه

 122 94/4569 122 29/3259 122 43/1212 122 33/299 جمع
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 سکونتگاه شهریتوان اکولوژیک برای توسعه  -1-2-1-6-2-3-2-6

 عه سکونتگاه شهری، مدل ویژه بر پایه منابع اکولوژیکبرای ارزیابی توان اکولوژیک استان بوشهر برای توس

سرزمین شامل توپوگرافی )ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت(، ویژگی خاك شامل عمق و زهکشی، کمیت آب 

عی مرت غیر و جنگلی شرب در دسترس، ویژگی های اقلیمی )شامل دما و سرعت باد( و نوع سنگ در اراضی غیر

از وسعت هکتار  499221معادل  یوسعت( نشان می دهد جدول ) یج حاصل از اجرای مدلتدوین گردیده است. نتا

توسعه سکونتگاه شهری است که بیشترین مساحت زمین های دارای توان برای توسعه  یتوان بالقوه برا یدارا استان

وسعت توسعه درصد کل  32هکتار )حدود  159444حت حدود سکونتگاه شهری در شهرستان دشتستان با مسا

مشخص  نیز نقشه قرار دارد. بر اساس نتایج توان سنجی برای این کاربری همانطور که در  سکونتگاه شهری استان(

دو طبقه  ی باشند. البته شهرستان جم درتوسعه سکونتگاه شهری م یبرا توان است، شهرستان های دیر و کنگان فاقد

 توان حضور دارد که مساحت آن بسیار کم است. 3و  2

با  2 طبقه وانبه ت توسعه سکونتگاه شهری، بیشترین وسعت یبرا اکولوژیکتوان  یدارا یاراضاز مجموع وسعت 

سعه تو یبرا کولوژیکاتوان  یداراهمچنین کمترین وسعت اراضی  اختصاص دارد. هکتار 422922مساحتی حدود 

 نیا یتوان برا یدارا یاز مجموع اراض هکتار 4226است که مساحتی حدود  توان 3طبقه  سکونتگاه شهری برای

 ی را به خود اختصاص داده است.کاربر

بیشترین  است، دهیارائه گرد جدول که در توسعه سکونتگاه شهری  یبرااستان بوشهر  یتوان سنج جینتا برطبق

هکتار  1541در شهرستان دشتی با مساحتی حدود  3مساحت زمین های دارای توان توسعه سکونتگاه شهری طبقه 

 ( واقع شده است. 3درصد از کل مساحت توسعه سکونتگاه شهری طبقه  34)حدود 

در  2بیشترین مساحت زمین های دارای توان توسعه سکونتگاه شهری طبقه  ،جدول مطابق نتایج حاصل از 

درصد از کل مساحت توسعه سکونتگاه شهری طبقه  39هکتار )حدود 159444شهرستان دشتستان با مساحتی حدود 

 ( قرار دارد. 2

لم با مساحتی حدود در شهرستان دی 1بیشترین مساحت زمین های دارای توان توسعه سکونتگاه شهری طبقه 

( قرار دارد. به عبارتی دیگر، بیشترین 1درصد از کل مساحت توسعه سکونتگاه شهری طبقه  45هکتار )حدود  62244

 زمین های درجه یک توسعه سکونتگاه شهری در شهرستان دیلم قرار دارد.
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 بوشهر استان در یشهر سکونتگاه توسعه یبرا کیاکولوژ توان :59جدول 

 شهرستان ها

 جمع طبقات شایستگی

1 2 3 
 درصد هکتار

 درصد هکتار درصد هکتار درصد هکتار

 19/6 6/32153 2 2 52/4 6/32153 2 2 بوشهر

 92/3 93/19665 34/14 61/432 44/4 32/14935 2 2 تنگستان

 21/2 29/33 2 21/2 21/2 24/33 2 2 جم

 64/32 39/159444 64/16 4/699 61/39 69/159444 2 2 دشتستان

 56/14 11/41244 34/34 9/1541 33/14 63/69469 21/2 59/6 دشتی

 2 2 2 2 2 2 2 2 دیر

 49/15 24/44241 23/3 9/135 66/3 51/14694 45 46/62244 دیلم

 53/3 43/14222 11/12 43/529 14/4 16411 2 2 عسلویه

 2 2 2 2 2 2 2 2 کنگان

 43/23 26/114362 29/13 52/559 22/23 51/93263 99/24 23/22442 گناوه

 122 24/499221 122 94/4225 122 53/422922 122 54/92994 جمع

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 سکونتگاه روستاییی توسعه توان اکولوژیک برا -1-2-1-6-2-3-2-3

پارامترهای اکولوژیک مورد استفاده در مدل ویژه ارزیابی توان اکولوژیک استان بوشهر برای توسعه سکونتگاه 

روستایی عبارت از توپوگرافی )ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت(، ویژگی خاك شامل عمق و زهکشی، آب شرب 

و سرعت باد(، نوع سنگ بوده و پوشش گیاهی و اراضی فاقد شوری در دسترس، ویژگی های اقلیمی )شامل دما 

 366216خیلی زیاد است. ارزیابی توان اکولوژیک بر مبنای پارامترهای تدوین شده، نشان می دهد مساحتی حدود 

 یتوسعه سکونتگاه روستایی است که بیشترین مساحت زمین های دارا یتوان بالقوه برا یدارا از وسعت استانهکتار 

درصد کل  39هکتار )حدود  143126توان برای توسعه سکونتگاه روستایی در شهرستان دشتستان با مساحت حدود 

قرار دارد. همچنین کمترین مساحت زمین های دارای توان برای توسعه  ت توسعه سکونتگاه روستایی استان(وسع

درصد کل وسعت توسعه سکونتگاه  1دود هکتار )ح 4525سکونتگاه روستایی در شهرستان کنگان با مساحت حدود 

 (.قشه نندارد )حضور  3 طبقه روستایی استان(  قرار دارد که این شهرستان  فقط در طبقه توان

 طبقه ه توانب توسعه سکونتگاه روستایی، بیشترین وسعت یبرا اکولوژیکتوان  یدارا یاراضاز مجموع وسعت 

 یبرا اکولوژیکتوان  یداراهمچنین کمترین وسعت اراضی  اختصاص دارد. هکتار 311944با مساحتی حدود  3

 نیا یتوان برا یدارا یاز مجموع اراض هکتار 12449با مساحتی حدود  توان 2در طبقه توسعه سکونتگاه روستایی 

 ی قرار دارد.کاربر

بیشترین  است، دهیارائه گرد جدول که در کونتگاه روستایی توسعه س یبرااستان بوشهر  یتوان سنج جینتا برطبق

 143126در شهرستان دشتستان با مساحتی حدود  3مساحت زمین های دارای توان توسعه سکونتگاه روستایی طبقه 

واقع شده است. کمترین مساحت زمین ( 3درصد از کل مساحت توسعه سکونتگاه روستایی طبقه  46هکتار )حدود 

 14/2هکتار )حدود  452در شهرستان دیلم با مساحتی حدود  3های دارای توان توسعه سکونتگاه روستایی طبقه 

 ( واقع شده است.3درصد از کل مساحت توسعه سکونتگاه روستایی طبقه 

در  2بیشترین مساحت زمین های دارای توان توسعه سکونتگاه روستایی طبقه  ،جدول مطابق نتایج حاصل از 

درصد از کل مساحت توسعه سکونتگاه روستایی طبقه  62هکتار )حدود  6545شهرستان عسلویه با مساحتی حدود 

ای توسعه ر( قرار دارد. همچنین شهرستان های بوشهر، تنگستان، دشتستان، دیر و کنگان فاقد توان اکولوژیک ب2

توان توسعه سکونتگاه روستایی، فقط شهرستان های دیلم و گناوه  1می باشند. در طبقه  2سکونتگاه روستایی طبقه 

را به خود  1درصد کل مساحت توسعه سکونتگاه روستایی طبقه  49و  51حضور دارند که این دو شهرستان به ترتیب 

 اختصاص داده اند.
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 بوشهر استان در ییروستا سکونتگاه توسعه یبرا کیاکولوژ توان :60جدول 

 شهرستان ها

 جمع طبقات شایستگی

1 2 3 
 درصد هکتار

 درصد هکتار درصد هکتار درصد هکتار

 96/3 33/14146 53/4 33/14146 2 2 2 2 بوشهر

 99/6 41/25554 19/9 41/25554 2 2 2 2 تنگستان

 3/3 9/12294 96/3 16/12253 3/2 64/31 2 2 جم

 1/39 43/143126 94/45 43/143126 2 2 2 2 دشتستان

 26/14 19/52194 52/16 21/51526 31/6 94/662 2 2 دشتی

 54/9 34/31364 25/12 34/31364 2 2 2 2 دیر

 43/6 96/24622 145/2 64/452 99/14 43/1994 16/51 99/22295 دیلم

 21/2 61/9123 5/2 1/1559 46/62 5/6545 2 2 عسلویه

 24/1 14/4525 45/1 14/4525 2 2 2 2 کنگان

 45/13 94/52322 99/9 93/24691 95/12 65/1356 94/49 36/21244 گناوه

 122 39/366216 122 94/311946 122 2/12449 122 25/43562 جمع

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 صنعتیتوان اکولوژیک برای توسعه  -1-2-1-6-2-3-2-4

مدل ویژه ارزیابی توان اکولوژیک استان بوشهر برای توسعه کاربری صنعتی بر مبنای عوامل اکولوژیک شامل 

گی رای توسعه صنعت، ویژتوپوگرافی )ارتفاع، شیب(، ویژگی های خاك شامل عمق و زهکشی، آب در دسترس ب

های اقلیمی، نوع سنگ و پوشش گیاهی تدوین گردید. نتایج حاصل از اجرای این مدل نشان می دهد مساحتی حدود 

توسعه صنعتی است که بیشترین مساحت زمین های دارای  یتوان بالقوه برا یدارا از وسعت استانهکتار  915949

درصد کل وسعت توسعه  23هکتار )حدود  193312ان با مساحت حدود توان برای توسعه صنعتی در شهرستان دشتست

صنعتی استان(  قرار دارد. همچنین کمترین مساحت زمین های دارای توان برای توسعه صنعتی در شهرستان کنگان با 

مجموع وسعت  (. ازنقشه دارد )درصد کل وسعت توسعه صنعتی استان(  قرار  1هکتار )حدود  9429مساحت حدود 

 هکتار 422642با مساحتی حدود  2 طبقه به توان توسعه صنعتی، بیشترین وسعت یبرا اکولوژیکتوان  یدارا یاراض

با مساحتی  توان 1در طبقه توسعه صنعتی  یبرا اکولوژیکتوان  یداراهمچنین کمترین وسعت اراضی  اختصاص دارد.

 ی قرار دارد.کاربر نیا یتوان برا یدارا یاز مجموع اراض رهکتا 93142حدود 

بیشترین مساحت  است، دهیارائه گرد جدول که در توسعه صنعتی  یبرااستان بوشهر  یتوان سنج جینتا برطبق

درصد  29هکتار )حدود  92195ی حدود در شهرستان بوشهر با مساحت 3زمین های دارای توان توسعه صنعتی طبقه 

 3( واقع شده است. کمترین مساحت زمین های دارای توان توسعه صنعتی طبقه 3از کل مساحت توسعه صنعتی طبقه 

( واقع شده 3درصد از کل مساحت توسعه صنعتی طبقه  24/2هکتار )حدود  211در شهرستان دیلم با مساحتی حدود 

 است.

در شهرستان  2بیشترین مساحت زمین های دارای توان توسعه صنعتی طبقه  ،جدول مطابق نتایج حاصل از 

( قرار دارد. همچنین 2درصد از کل مساحت توسعه صنعتی طبقه  39هکتار )حدود  164442دشتستان با مساحتی حدود 

 می باشد. 2تی طبقه شهرستان دیر فاقد توان اکولوژیک برای توسعه صنع

در شهرستان دیلم با  1مطابق نتایج ارزیابی حاصل، بیشترین مساحت زمین های دارای توان توسعه صنعتی طبقه 

( قرار دارد. به عبارتی دیگر، 1درصد از کل مساحت توسعه صنعتی طبقه  45هکتار )حدود  62345مساحتی حدود 

رستان دیلم قرار دارد. شهرستان های بوشهر، تنگستان، جم، بیشترین زمین های درجه یک توسعه صنعتی در شه

 هستند. 1دشتستان، دیر، عسلویه و کنگان فاقد توان توسعه صنعتی طبقه 
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 بوشهر استان در یصنعت توسعه یبرا کیاکولوژ توان :61جدول 

 شهرستان ها

 جمع طبقات شایستگی

1 2 3 
 درصد هکتار

 درصد هکتار درصد هکتار درصد هکتار

 49/14 9/122592 91/29 39/92195 22/4 52/32394 2 2 بوشهر

 92/5 53/44449 39/9 16/29292 33/4 34/19199 2 2 تنگستان

 59/1 29/12929 12/4 94/12942 22/2 25/64 2 2 جم

 69/23 31/193312 25/9 1/29942 29/39 2/164442 2 2 دشتستان

 34/16 66/133299 55/19 29/54995 91/14 59/45349 24/2 21/55 دشتی

 95/9 94/91224 23/26 94/91224 2 2 2 2 دیر

 54/9 4/49234 24/2 45/211 69/3 96/15492 96/44 1/62345 دیلم

 42/2 2/22214 32/2 21/1225 24/5 19/21212 2 2 عسلویه

 23/1 99/9429 65/2 99/9292 23/2 1/146 2 2 کنگان

 51/14 4/119395 42/2 19/2259 64/22 4/95356 94/24 92/22442 هگناو

 122 915949 122 3/312234 122 9/422642 122 92/93142 جمع

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 گردشگریه توان اکولوژیک برای توسع -1-2-1-6-2-3-2-3

پارامترهای مورد مالحظه در مدل ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعه گردشگری استان بوشهر عبارت از 

توپوگرافی )شیب، جهت(، برخی ویژگی های خاك )عمق، زهکشی، حاصلخیزی(، کمیت و کیفیت آب شرب در 

 ادیز یلیا خت ادینسبتا ز ید شورفاقدسترس، ویژگی های اقلیمی، نوع سنگ، پوشش گیاهی، حیات وحش و اراضی 

تمام شهرستان های استان بوشهر در ناحیه دریایی خود دارای توان  (جدول )می باشند. مطابق نتایج حاصل 

 اکولوژیک برای توسعه گردشگری می باشند.

 یتوان بالقوه برا یدارا از وسعت استانهکتار  944293نشان می دهد مساحتی حدود ( جدول ) نتایج حاصل

توسعه گردشگری است که بیشترین مساحت زمین های دارای توان برای توسعه گردشگری در شهرستان دشتستان با 

رد. همچنین کمترین درصد کل وسعت توسعه گردشگری استان(  قرار دا 29هکتار )حدود  259442مساحت حدود 

هکتار )حدود  5591مساحت زمین های دارای توان برای توسعه گردشگری در شهرستان بوشهر با مساحت حدود 

توان  یدارا یاراضاز مجموع وسعت (. نقشه )درصد کل وسعت توسعه گردشگری استان(  قرار دارد  64/2

با مساحتی حدود  (2 درجه )گردشگری گسترده 4 طبقه به توان توسعه گردشگری، بیشترین وسعت یبرا اکولوژیک

در  توسعه گردشگری یبرا اکولوژیکتوان  یداراهمچنین کمترین وسعت اراضی  اختصاص دارد. هکتار 441543

 نیا یتوان برا یادار یاز مجموع اراض هکتار 1194با مساحتی حدود  (1 درجه گردشگری متمرکز) توان 1طبقه 

 ی قرار دارد.کاربر

بیشترین  است، دهیارائه گرد جدول که در توسعه گردشگری  یبرااستان بوشهر  یتوان سنج جینتا برطبق

ن با در شهرستان دشتستا (2 درجه گردشگری گسترده) 4مساحت زمین های دارای توان توسعه گردشگری طبقه 

( واقع شده است. کمترین 4درصد از کل مساحت گردشگری طبقه  32هکتار )حدود  152421مساحتی حدود 

هکتار )حدود 1293در شهرستان بوشهر با مساحتی حدود  4مساحت زمین های دارای توان توسعه گردشگری طبقه 

 ( واقع شده است.4درصد از کل مساحت توسعه گردشگری طبقه  23/2

گردشگری ) 3، بیشترین مساحت زمین های دارای توان توسعه گردشگری طبقه جدول  ج حاصل ازمطابق نتای

درصد از کل مساحت  26هکتار )حدود 122299در شهرستان دشتستان با مساحتی حدود  (1 درجه گسترده

در شهرستان  3ن های دارای توان توسعه گردشگری طبقه ( واقع شده است. کمترین مساحت زمی3گردشگری طبقه 

 ( واقع شده است.3درصد از کل مساحت توسعه گردشگری طبقه  39/2هکتار )حدود  1522کنگان با مساحتی حدود 

گردشگری ) 2دشگری طبقه ، بیشترین مساحت زمین های دارای توان توسعه گرجدول  مطابق نتایج حاصل از

درصد از کل مساحت توسعه  64هکتار )حدود  5951در شهرستان دشتستان با مساحتی حدود  (2 درجه متمرکز
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( قرار دارد. همچنین شهرستان بوشهر، جم، دیر و کنگان فاقد توان اکولوژیک برای توسعه 2گردشگری طبقه 

 می باشند. 2گردشگری طبقه 

گردشگری ) 1صل، بیشترین مساحت زمین های دارای توان توسعه گردشگری طبقه مطابق نتایج ارزیابی حا

درصد از کل مساحت توسعه گردشگری  45هکتار )حدود  994در شهرستان دیلم با مساحتی حدود  (1 درجه متمرکز

شهرستان  ( در1 درجه ( قرار دارد. به عبارتی دیگر، بیشترین زمین های درجه یک توسعه گردشگری )متمرکز1طبقه 

دیلم قرار دارد. شهرستان های بوشهر، تنگستان، جم، دشتستان، دیر، کنگان و گناوه فاقد توان توسعه گردشگری طبقه 

 هستند. 1
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 بوشهر استان در یگردشگر توسعه یبرا کیاکولوژ توان :62جدول 

 مطالعات مشاورمأخذ: 

 

 

 شهرستان ها

 جمع طبقات شایستگی

1 2 3 4 
 درصد هکتار

 درصد هکتار درصد هکتار درصد هکتار درصد هکتار

 64/2 13/5591 23/2 59/1293 15/1 54/4524 2 2 2 2 بوشهر

 19/12 93/99945 96/9 96/41493 21/12 29/44136 52/2 69/45 2 2 تنگستان

 44/5 55/52135 1/5 94/24256 64/6 61/26249 2 2 2 2 جم

 54/29 49/259442 9/31 41/152421 21/26 22/122299 19/64 96/5951 2 2 دشتستان

 69/23 35/226999 95/22 19/129242 62/24 41/96614 35/23 95/2269 99/4 61/59 دشتی

 29/11 1/99641 44/12 49/62224 49/9 61/39416 2 2 2 2 دیر

 94/9 69/44516 5/9 23/42121 12/9 31/35493 21/9 39/424 99/44 46/994 دیلم

 41/2 41/23694 39/2 94/11243 1/3 94/12144 29/2 41/25 12/22 46/242 عسلویه

 3/1 46/11393 29/2 14/9943 39/2 3/1522 2 2 2 2 کنگان

 23/6 3/52412 19/5 51/24492 19/4 45/29144 46/2 34/42 2 2 گناوه

 122 944293 122 44/441543 122 91/392494 122 52/9959 122 93/1194 جمع
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 حفاظتتوان اکولوژیک برای  -1-2-1-6-2-3-2-11

نتایج حاصل از ارزیابی توان اکولوژیک استان بوشهر بر اساس مدل ویژه حفاظت آن که بر پایه معیارهای 

، واحد اراضی، آب سطحی، منابع آب زیرزمینی، ویژگی اقلیمی، ویژگی های زمین اکولوژیک شامل شیب، خاك

طبقه  3ی در اختصاص شناسی، حساسیت زیستی و فیزیکی، پوشش گیاهی و حیات وحش، کاربری موجود و ویژگی

دارای  از وسعت استانهکتار  1219125ی حدود نشان می دهد که مساحت (،جدول )توان تدوین گردیده است 

توان اکولوژیک برای حفاظت می باشد. بیشترین مساحت زمین های دارای توان حفاظت در شهرستان دشتی با 

قرار دارد. همچنین کمترین مساحت  درصد کل وسعت حفاظت استان( 22ود هکتار )حد 252599مساحت حدود 

درصد کل  2هکتار )کمتر از  22419ر شهرستان کنگان با مساحت حدود زمین های دارای توان برای حفاظت د

حفاظت، بیشترین  یبرا اکولوژیکتوان  یدارا یاراضاز مجموع وسعت (. نقشه )وسعت حفاظت استان(  قرار دارد 

توان  یداراهمچنین کمترین وسعت اراضی  دارد.اختصاص  هکتار 919324با مساحتی حدود  3 طبقه به توان وسعت

 نیا یتوان برا یدارا یاز مجموع اراض هکتار 194943با مساحتی حدود  توان 1در طبقه حفاظت  یبرا اکولوژیک

 ی قرار دارد.کاربر

بیشترین میزان زمین های  است، دهیارائه گرد جدول که در حفاظت  یبرااستان بوشهر  یتوان سنج جینتا برطبق

درصد از کل مساحت  24هکتار )حدود  195514را شهرستان دشتی با مساحتی حدود  3دارای توان حفاظت طبقه 

ای  شده حفاظت مناطق آبی همان حفاظت از آبی )منظور ( به خود اختصاص داده است و حفاظت3حفاظت طبقه 

 است. 3حضور دارند( فاقد توان حفاظت طبقه  دریایی مناطق داخل است که در

حضور دارند و بیشترین  2، تمام شهرستان ها به جز حفاظت آبی، در حفاظت طبقه جدول مطابق نتایج حاصل از  

 44هکتار )حدود  94399در شهرستان دشتستان با مساحتی حدود  2مساحت زمین های دارای توان حفاظت طبقه 

 ( قرار دارد. 2درصد از کل مساحت حفاظت طبقه 

در حفاظت آبی با مساحتی  1مطابق نتایج ارزیابی حاصل، بیشترین مساحت زمین های دارای توان حفاظت طبقه 

( قرار دارد. شهرستان های جم، دشتستان، دیلم 1درصد از کل مساحت حفاظت طبقه  35هکتار )حدود  65363حدود 

 هستند. 1و کنگان فاقد توان حفاظت طبقه 
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 بوشهر استان در حفاظت یبرا کیاکولوژ توان :63جدول 

 شهرستان ها

 جمع طبقات شایستگی

1 2 3 
 درصد هکتار

 درصد هکتار درصد هکتار درصد هکتار

 36/12 95/126199 44/12 65/99233 12/2 49/254 5/22 92/34911 بوشهر

 43/9 43/122422 92/6 22/55964 9/15 24/34226 95/6 44/12952 تنگستان

 21/2 29/24499 45/1 11/11961 91/5 19/12634 2 2 جم

 45/19 44/224442 91/15 94/132341 14/44 44/94399 2 2 دشتستان

 54/22 43/252599 96/23 29/195514 44/19 1/39426 44/9 54/15659 دشتی

 25/12 56/146911 19/12 61/99929 99/4 25/12446 46/19 9/36536 دیر

 99/4 91/94254 44/11 92/96165 51/2 29/1299 2 2 دیلم

 13/3 55/39292 49/1 6/12223 93/5 44/12462 24/4 22/13396 عسلویه

 94/1 4/22419 9/1 46/15524 36/3 94/4192 2 2 کنگان

 49/9 94/119126 91/13 95/113936 91/2 59/1945 44/1 52/3224 گناوه

 34/5 15/65363 2 2 2 2 34/35 15/65363 آبی حفاظت

 122 69/1219125 122 34/919324 122 4/213954 122 62/194943 جمع

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 استان بوشهر برای توسعه در توان اکولوژیکبندی  جمع -1-2-1-6-2-3-5

کالن کاربری مورد بررسی،  12بر اساس جمع بندی حاصل از نتایج ارزیابی توان اکولوژیک در استان بوشهر برای توسعه 

درصد از وسعت کل کاربری های ارزیابی توان  24از نظر وسعت، پهنه های دارای توان برای حفاظت با اختصاص حدود 

 19و  19کاربری های گردشگری و توسعه صنعتی به ترتیب با اختصاص حدود  (.نمودار )ه، در رتبه نخست جای دارند شد

درصد در رتبه بعدی از نظر وسعت قرار گرفته اند. همچنین کاربری های سکونتگاه شهری و سکونتگاه روستایی به ترتیب با 

کاری، مرتعداری به  درصد در رتبه بعدی از نظر وسعت جای گرفته اند. کشاورزی آبی، جنگل 9و  11اص حدود اختص

درصد در رتبه بعدی از نظر وسعت جای گرفته اند. در نهایت کاربری های آبزی پروری  4و  6و  6ترتیب با اختصاص حدود 

درصد( کمترین مساحت های ارزیابی توان  1)کمتر از  25/2و  1/2رتیب با اختصاص حدود دریایی و کشاورزی دیم به ت

 استان را به خود اختصاص داده اند.اکولوژیک 

کشاورزی آبی نشان می دهد که بیشترین مساحت برای کشاورزی آبی در  برای بوشهراستان ارزیابی توان اکولوژیک 

درصد( قرار دارد. بیشترین  و  2اوه )حدود درصد( و کمترین مساحت پهنه در شهرستان گن 41شهرستان دشتستان )حدود 

 این کاربری  قرار دارند.  2و  3کمترین میزان زمین های توان سنجی شده برای کشاورزی آبی به ترتیب در در طبقه 

در شهرستان دشتی و بیشترین مساحت زمین های  2همچنین بیشترین مساحت زمین های دارای توان کشاورزی آبی طبقه 

 در شهرستان دشتستان قرار دارند.  1و  3کشاورزی آبی طبقه دارای توان 

کشاورزی دیم نشان می دهد که بیشترین میزان اراضی دارای توان برای  برای بوشهراستان ارزیابی توان اکولوژیک 

 ندرصد( و کمترین مساحت مربوط به شهرستان بوشهر است که فاقد توا 42کشاورزی دیم در شهرستان دشتستان )حدود 

 یاورزکش یبرا اکولوژیکتوان  یدارا یاراضاکولوژیک برای کشاورزی دیم در هر سه طبقه توان است. از مجموع وسعت 

درصد کاربری دیم استان را دربر میگیرد. همچنین حدود  99اختصاص دارد که بیش از  3 طبقه به توان ، بیشترین وسعتمید

جای گرفته است. همچنین  مید یکشاورز یبرا توان 2در طبقه  یاربرک نیا یتوان برا یدارا یاز مجموع اراضدرصد  1

درصد مساحت کشاورزی دیم  122در شهرستان دشتستان و  3بیشترین مساحت زمین های دارای توان کشاورزی دیم طبقه 

 ، در استان صفر است.1طبقه  مید یکشاورزدر شهرستان عسلویه قرار دارند. در نهایت مساحت وسعت  2طبقه 

توسعه مرتعداری نشان می دهد که بیشترین مساحت زمین های دارای توان  برای بوشهراستان ارزیابی توان اکولوژیک 

برای توسعه مرتعداری در شهرستان های دشتستان و دشتی قرار دارد و کمترین مساحت پهنه توسعه مرتعداری در شهرستان 

ه ای توان سنجی شده برای توسعه مرتعداری به ترتیب در در طبقبوشهر قرار دارد. بیشترین  و کمترین میزان زمین ه
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در شهرستان دشتی  3این کاربری  قرار دارند. همچنین بیشترین مساحت زمین های دارای توان توسعه مرتعداری طبقه  1و  3

 د. در شهرستان دشتستان قرار دارن 1و  2و بیشترین مساحت زمین های دارای توان توسعه مرتعداری طبقه 

ان نشان می دهد که بیشترین مساحت زمین های دارای تو بوشهراستان کاری برای  ارزیابی توان اکولوژیک توسعه جنگل

درصد( قرار دارد. بیشترین  و کمترین میزان زمین های توان  59کاری در شهرستان های دشتستان )حدود  برای توسعه جنگل

این کاربری  قرار دارند. همچنین بیشترین مساحت  3و  1رتیب در در طبقه کاری استان به ت سنجی شده برای توسعه جنگل

 در شهرستان دشتی و بیشترین مساحت زمین های دارای توان توسعه جنگل 3طبقه  کاری جنگل زمین های دارای توان توسعه

 در شهرستان دشتستان قرار دارند.  1و  2کاری طبقه 

توسعه آبزی پروری دریایی نشان می دهد که بیشترین مساحت زمین های  رایب بوشهراستان ارزیابی توان اکولوژیک 

درصد(  قرار دارد.  95دارای توان برای توسعه آبزی پروری دریایی در شهرستان های کنگان و عسلویه )در مجموع حدود 

این کاربری  قرار  1و  3قه بیشترین  و کمترین میزان زمین های توان سنجی شده برای آبزی پروری دریایی به ترتیب در طب

در شهرستان دیر و بیشترین مساحت زمین  1دارند. همچنین بیشترین مساحت زمین های دارای توان آبزی پروری دریایی طبقه 

 در شهرستان های کنگان و عسلویه قرار دارند.  2و  3های دارای توان آبزی پروری دریایی طبقه 

توسعه سکونتگاه شهری نشان می دهد که که بیشترین مساحت زمین های  برای بوشهراستان ارزیابی توان اکولوژیک 

دارای توان برای توسعه سکونتگاه شهری در شهرستان دشتستان قرار دارد. بیشترین و کمترین میزان زمین های توان سنجی 

ین مساحت زمین های دارای توان این کاربری  قرار دارند. همچنین بیشتر 3و  2شده برای سکونتگاه شهری به ترتیب در طبقه 

به ترتیب در شهرستان دیلم، شهرستان دشتستان و شهرستان دشتی قرار دارند. البته بیشترین  3و  2، 1سکونتگاه شهری طبقه 

 درصد( زمین های درجه یک توسعه سکونتگاه شهری در شهرستان دیلم قرار دارد. 45)حدود 

توسعه سکونتگاه روستایی نشان می دهد که بیشترین مساحت زمین های  یبرا بوشهراستان ارزیابی توان اکولوژیک 

درصد( قرار دارد. همچنین کمترین  39در شهرستان دشتستان)حدود استان دارای توان برای توسعه سکونتگاه روستایی 

 قرار دارد.  درصد( 1در شهرستان کنگان )حدود  استان مساحت زمین های دارای توان برای توسعه سکونتگاه روستایی

این کاربری  2و  3قه ترتیب در طببیشترین و کمترین میزان زمین های توان سنجی شده برای سکونتگاه روستایی استان به 

به ترتیب در شهرستان دیلم،  3و  2، 1قرار دارند. همچنین بیشترین مساحت زمین های دارای توان سکونتگاه روستایی طبقه 

 دشتستان قرار دارند. شهرستان عسلویه و شهرستان 
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توسعه صنعتی نشان می دهد که بیشترین و کمترین مساحت اراضی دارای  برای بوشهراستان ارزیابی توان اکولوژیک 

درصد( قرار  1)حدود  درصد( و شهرستان کنگان 23ن)حدود به ترتیب در شهرستان دشتستااستان توان برای توسعه صنعتی 

این کاربری   1و  2زمین های توان سنجی شده برای توسعه صنعتی استان به ترتیب در طبقه دارد. بیشترین و کمترین میزان 

به ترتیب در شهرستان دیلم، شهرستان  3و  2، 1قرار دارند. همچنین بیشترین مساحت زمین های دارای توان توسعه صنعتی طبقه 

 دشتستان و شهرستان بوشهر قرار دارند. 

توسعه گردشگری با سایر کاربری ها از لحاظ تعداد طبقات متفاوت بوده و  برای بوشهران استارزیابی توان اکولوژیک 

 2و  1 درجه )شامل گردشگری متمرکز 2و  1طبقه توان اکولوژیک است. طبقات کاربری گردشگری شامل طبقه  4دارای 

ری توسعه گردشگ برای بوشهراستان  ( است. ارزیابی توان اکولوژیک 2و  1 درجه )شامل گردشگری گسترده 4و  3( و طبقه 

شهرستان  به ترتیب دراستان  نشان می دهد که بیشترین و کمترین مساحت زمین های دارای توان برای توسعه گردشگری

درصد( قرار دارد. بیشترین و کمترین میزان زمین های توان سنجی  1درصد( و شهرستان بوشهر )کمتر از  29دشتستان )حدود 

این  (1 درجه گردشگری متمرکز) 1و  (2 درجه )گردشگری گسترده 4عه گردشگری استان به ترتیب در طبقه شده برای توس

در شهرستان دیلم و بیشترین  1کاربری  قرار دارند. همچنین بیشترین مساحت زمین های دارای توان توسعه گردشگری طبقه 

 شهرستان دشتستان قرار دارند.  در 4و  3، 2مساحت زمین های دارای توان توسعه گردشگری طبقه 

حفاظت نشان می دهد که بیشترین و کمترین مساحت زمین های دارای توان  برای بوشهراستان ارزیابی توان اکولوژیک 

درصد( قرار دارد. بیشترین  2درصد( و شهرستان کنگان  )کمتر از  22به ترتیب در شهرستان دشتی )حدود استان برای حفاظت 

این کاربری  قرار دارند. همچنین  1و  3ن زمین های توان سنجی شده برای حفاظت استان به ترتیب در طبقه و کمترین میزا

به ترتیب در حفاظت آبی، شهرستان دشتستان و شهرستان  3و  2، 1بیشترین مساحت زمین های دارای توان حفاظت طبقه 

 دشتی قرار دارند. 

 

 



تحمل مح  تی و  ربآورد  ظرف    کیتوان اکولوژ نیی تع  ، یاب یارز ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 یط ی 

 

 5002212B0021300303RE105971208 م 

 
44 

 (درصد) بوشهر استان در کالن یکاربر 11 توسعه یبرا کیاکولوژ توان یدارا یها پهنه وسعت مسه :2نمودار 

 
 

 جمع بندی توان اکولوژیک برای توسعه کاربری ها در شهرستان های استان بوشهر -1-2-1-6-2-3-6

 ،نتایج حاصل از ارزیابی توان اکولوژیک برای استان بوشهر به تفکیک شهرستان های ساحلی شامل شهرستان بوشهر

شهرستان تنگستان، شهرستان جم، شهرستان دشتستان، شهرستان دشتی، شهرستان دیر، شهرستان دیلم، شهرستان عسلویه، 

، کاری کاربری مشتمل بر کشاورزی آبی، کشاورزی دیم، مرتعداری، جنگل 12شهرستان کنگان و شهرستان گناوه و برای 

ه( و یی، توسعه صنعتی، توسعه گردشگری )متمرکز و گستردآبزی پروری دریایی، سکونتگاه شهری، سکونتگاه روستا

 مطالب ارائه شده در این بخش می باشد.حفاظت به شرح 
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 برای توسعه کاربری ها در شهرستان بوشهر  توان اکولوژیکجمع بندی  -1-2-1-6-2-3-6-1

صد( از این در 42مطابق نتایج ارزیابی توان اکولوژیک، پهنه های دارای توان برای حفاظت، بیشترین وسعت )حدود 

درصد در رتبه بعدی قرار می گیرد.  39کاربری توسعه صنعتی با مساحتی حدود  (.نمودار )شهرستان را در بر می گیرند 

 کاری، مرتعداری، گردشگری، سکونتگاه روستایی و سکونتگاه شهری از نظر وسعت کاربری های کشاورزی آبی، جنگل

پهنه های دارای توان برای توسعه در شهرستان بوشهر در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین این شهرستان برای توسعه 

 .کاربری کشاورزی دیم و آبزی پروری دریایی فاقد توان اکولوژیک است

ان می دهد که کاربری کالن مورد بررسی در شهرستان بوشهر نش 12بررسی پهنه های دارای توان اکولوژیک برای 

 1قرار گرفته است. همچنین بیشترین مساحت کاربری مرتع در طبقه  3و  1بیشترین مساحت کاربری کشاورزی آبی در طبقه 

ع آن نسبت به توان ندارد و در کل توان کاربری مرت 3شهرستان بوشهر برای کاربری مرتع طبقه  (.جدول )قرار گرفته است

اری است. ک جنگل 1هکتار است که محدود به طبقه  9252اری آن حدود ک سایر کاربری ها کم است. توان کاربری جنگل

توان جای گرفته است. کل مساحت کاربری توسعه روستایی  2تمام مساحت کاربری توسعه شهری شهرستان بوشهر در طبقه 

توسعه صنعتی توان ندارد و بیشترین میزان  1است. شهرستان بوشهر برای طبقه  توان جای گرفته 3شهرستان بوشهر در طبقه 

گردشگری برای توسعه گردشگری متمرکز توان  است. شهرستان بوشهر از لحاظ توسعه 3کاربری توسعه صنعتی آن در طبقه 

هرستان بوشهر در تمام قرار گرفته است. ش 2و  1ندارد و توان گردشگری شهرستان بوشهر در گردشگری گسترده طبقه 

 حفاظت قرار دارد. 3طبقات حفاظت توان دارد و بیشترین مساحت توان آن در طبقه 
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 بوشهر شهرستان در ها یکاربر توسعه کیاکولوژ توان :64جدول 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 بوشهر شهرستان در توسعه یبرا کیکولوژا توان یدارا یها یکاربر تیوضع :3نمودار 

 

 کاربری ها

 بوشهر طبقات شایستگی

1 2 3 4 
 درصد هکتار

 هکتار هکتار هکتار هکتار

 36/2 5/4364 - 3/2999 1/49 1/4314 آبی شاورزیک

 2 2 - 2 2 2 کشاورزی دیم

 24/2 1/112 - 2 23/33 24/44 مرتعداری

 59/2 94/9251 - 2 2 94/9251 کاری جنگل

 2 2 - 2 2 2 دریاییآبزی پروری 

 66/9 6/32153 - 2 6/32153 2 توسعه شهری

 53/4 33/14146 - 33/14146 2 2 توسعه روستایی

 62/39 9/122592 - 39/92195 52/32394 2 توسعه صنعتی

 49/1 13/5591 59/1293 54/4524 2 2 توسعه گردشگری

 42/42 95/126199 - 65/99233 49/254 92/34911 حفاظت

 122 45/312222 جمع
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 برای توسعه کاربری ها در شهرستان تنگستان  توان اکولوژیکجمع بندی  -1-2-1-6-2-3-6-2

کالن کاربری مورد بررسی در شهرستان تنگستان نشان می دهد این  12نتایج ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعه 

پهنه های دارای (. جدول )دیگر دارای توان توسعه است  کاربری 9شهرستان، به جز کاربری آبزی پروری دریایی، برای 

درصد از کل کاربری ها( در بر دارد و در رتبه دوم بیشترین  32توان برای حفاظت بیشترین وسعت از ناحیه دریایی )حدود 

اری، ک بری های کشاورزی آبی، دیم، مرتعداری، جنگلمساحت کاربری ها، کاربری گردشگری قرار می گیرد. سایر کار

 (.نمودار سکونتگاه روستایی، سکونتگاه شهری و توسعه صنعتی در رتبه های بعدی قرار دارند )

توان ندارد و بیشترین  1نشان می دهد که شهرستان تنگستان برای کشاورزی آبی طبقه  اکولوژیک توان ارزیابی نتایج

توان دارد که  3است. شهرستان تنگستان برای کشاورزی دیم فقط در طبقه  3توان کاربری کشاورزی آبی مربوط به طبقه 

درصد( است. همچنین کاربری مرتع در هر سه طبقه حضور دارد  1/2میزان آن نسبت به سایر کاربری ها بسیارکم )کمتر از 

کاربری جنگلداری در هر سه طبقه حضور دارد  (.جدول )توان قرار گرفته است  3ی در طبقه که بیشترین مساحت کاربر

 3و  2توان قرار گرفته است. شهرستان تنگستان برای کاربری توسعه شهری در طبقه  1که بیشترین مساحت کاربری در طبقه 

درصد مساحت کاربری توسعه شهری را به خود اختصاص می دهد. کل مساحت کاربری  96توان  2توان دارد که طبقه 

توسعه صنعتی توان  1توان جای گرفته است. شهرستان تنگستان برای طبقه  3توسعه روستایی برای شهرستان تنگستان در طبقه 

شهرستان تنگستان برای گردشگری  است. کاربری گردشگری 3ندارد و بیشترین میزان کاربری توسعه صنعتی آن در طبقه 

 3درصد توان گردشگری به گردشگری گسترده )طبقات  9/99درصد( و بیش از  1/2متمرکز توان بسیار کمی دارد )حدود 

 3توان( اختصاص دارد. تمام طبقات حفاظت در شهرستان تنگستان حضور دارند که بیشترین مساحت توان آن در طبقه  4و 

 حفاظت قرار دارد.
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 تنگستان شهرستان در ها یکاربر توسعه کیاکولوژ توان :65جدول 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 تانتنگس شهرستان در توسعه یبرا کیاکولوژ توان یدارا یها یکاربر تیوضع :4نمودار  

 

 کاربری ها

 تنگستان طبقات شایستگی

1 2 3 4 
 درصد هکتار

 هکتار هکتار هکتار هکتار

 23/4 9/13656 - 2/12935 4/2421 2 آبی کشاورزی

 23/2 14/94 - 41/94 2 2 کشاورزی دیم

 29/2 33/6434 - 29/3999 43/2152 32/592 عداریمرت

 93/5 1/19142 - 65/3449 21/1943 43/13419 کاری جنگل

 2 2 - 2 2 2 آبزی پروری دریایی

 49/5 93/19665 - 61/432 32/14935 2 توسعه شهری

 91/4 41/25554 - 41/25554 2 2 توسعه روستایی

 4/14 53/44449 - 16/29292 34/19199 2 توسعه صنعتی

 55/24 93/99945 96/41493 29/44136 69/45 2 توسعه گردشگری

 9/31 43/122422 - 22/55964 24/34226 44/12952 حفاظت

 122 9/323216 جمع
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 برای توسعه کاربری ها در شهرستان جم  توان اکولوژیکجمع بندی  -1-2-1-6-2-3-6-3

کالن کاربری مورد بررسی، همانند شهرستان  12شهرستان جم، مطابق نتایج ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعه 

رای توان برای کاربری دیگر دارای توان توسعه است. پهنه های دا 9تنگستان، به جز کاربری آبزی پروری دریایی، برای 

درصد از کل کاربری ها( را در بر دارد و در  32گردشگری بیشترین وسعت از کل کاربری های توان سنجی شده )حدود 

کاری قرار می گیرد. سایر کاربری های کشاورزی آبی، دیم،  رتبه دوم بیشترین مساحت کاربری ها، کاربری جنگل

 (.نمودار )، توسعه صنعتی و حفاظت در رتبه های بعدی قرار دارند مرتعداری، سکونتگاه روستایی، سکونتگاه شهری

 3نشان می دهد که شهرستان جم برای کاربری های کشاورزی آبی و دیم فقط در طبقه  اکولوژیک توان ارزیابی نتایج

 جدولاست )درصد(  1سایر کاربری ها بسیار کم )کمتر از  توان دارد، با این تفاوت که مساحت کشاورزی دیم نسبت به

.)  توان قرار گرفته است. کاربری  3توان حضور دارد که بیشترین مساحت کاربری در طبقه  3و  2کاربری مرتع در طبقه

توان قرار  1اری( در طبقه ک درصد جنگل 52)حدود  جنگلداری در هر سه طبقه حضور دارد که بیشترین مساحت کاربری

 گرفته است.

درصد مساحت کاربری توسعه  99توان  2توان دارد که طبقه  3و  2شهرستان جم برای کاربری توسعه شهری در طبقه 

سیار بشهری نسبت به سایر کاربری ها مساحت  شهری را به خود اختصاص می دهد. البته باید ذکر شود که کاربری توسعه

 4/99توان کاربری توسعه روستایی جای گرفته است که   3و  2درصد( دارد. شهرستان جم در طبقه  1/2کمی )کمتر از 

  3و  2توان جای گرفته است. همانند توسعه روستایی، توسعه صنعتی نیز در شهرستان جم در طبقه  3درصد کاربری در طبقه 

توان جای گرفته است. شهرستان جم برای گردشگری متمرکز  3در طبقه  درصد کاربری 5/99توان جای گرفته است که 

توان( اختصاص دارد. کاربری حفاظت در  4و  3درصد توان گردشگری به گردشگری گسترده )طبقات  122توان ندارد و 

 حضور دارد که توزیع مساحت آن در طبقات تقریباً برابر است. 3و  2شهرستان جم  در طبقه 
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 جم شهرستان در ها یکاربر توسعه کیاکولوژ توان :66 جدول

 ماخذ: مطالعات مشاور 

 جم شهرستان در توسعه یبرا کیاکولوژ توان یدارا یها یکاربر تیوضع :5نمودار 

 

 کاربری ها

 جم طبقات شایستگی

1 2 3 4 
 درصد هکتار

 هکتار هکتار هکتار هکتار

 94/9 6/15559 - 6/15559 2 2 آبی کشاورزی

 15/2 21/235 - 21/235 2 2 کشاورزی دیم

 31/6 29/9993 - 23/4926 25/1944 2 مرتعداری

 92/19 24/31191 - 14/4922 39/4922 51/15462 کاری جنگل

 2  - 2 2 2 آبزی پروری دریایی

 22/2 29/33 - 21/2 24/33 2 توسعه شهری

 42/4 9/12294 - 16/12253 64/31 2 توسعه روستایی

 25/9 29/12929 - 94/12942 25/64 2 توسعه صنعتی

 23/32 55/52135 94/24256 61/26249 2 2 توسعه گردشگری

 65/15 29/24499 - 11/11961 19/12634 2 حفاظت

 122 22/156519 جمع
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 رستان دشتستان برای توسعه کاربری ها در شه توان اکولوژیکجمع بندی  -1-2-1-6-2-3-6-2

کالن کاربری مورد بررسی، شهرستان دشتستان برای تمام کاربری  12مطابق نتایج ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعه 

کاربری دارای توان، گردشگری با اختصاص  9در بین . ها به جز کاربری آبزی پروری دریایی دارای توان توسعه می باشد

 جای گرفته است. در رتبه بعدی کاربری حفاظت و توسعه صنعتی قرار دارند. 1ه درصد(، در رتب 14بیشترین وسعت )

ب در آبی، مرتعداری و کشاورزی دیم به ترتی کاری، توسعه روستایی، کشاورزی کاربری های سکونتگاه شهری، جنگل

درصد( از  1/2ت )کمتر از جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. پهنه های دارای توان برای توسعه کشاورزی دیم کمترین وسع

وضعیت پهنه های دارای توان اکولوژیک برای توسعه  5میزان کاربری ها را به خود اختصاص داده است. نمودار شماره 

 کاربری های مورد بررسی در شهرستان دشتستان را نشان می دهد.

( نشان می دهد که شهرستان دشتستان برای کاربری های کشاورزی آبی در هر جدول اکولوژیک ) توان ارزیابی نتایج

 3توان قرار دارد. شهرستان دشتستان برای کشاورزی دیم فقط در طبقه  1سه طبقه  توان دارد که بیشترین میزان آن در طبقه 

درصد( دارد. در شهرستان  1/2تر از توان دارد که میزان این کاربری نسبت به سایر کاربری ها مساحت بسیار کمی )کم

 توان قرار گرفته است.  3دشتستان کاربری مرتع در هر سه طبقه توان حضور دارد که بیشترین مساحت کاربری در طبقه 

توان  1اری( در طبقه ک درصد جنگل 91اری در هر سه طبقه حضور دارد که بیشترین مساحت کاربری )ک کاربری جنگل

درصد  99توان بیش از  2توان دارد که طبقه  3و  2رستان دشتستان برای کاربری توسعه شهری در طبقه قرار گرفته است. شه

مساحت کاربری توسعه شهری را به خود اختصاص می دهد. کاربری توسعه روستایی برای شهرستان دشتستان فقط در طبقه 

درصد این  95توان جای گرفته است که   3و  2ه توان جای گرفته است. توسعه صنعتی برای شهرستان دشتستان در طبق  3

و گردشگری گسترده )طبقات  2توان جای گرفته است. شهرستان دشتستان برای گردشگری متمرکز درجه  2کاربری در طبقه 

به خود اختصاص داده است. کاربری حفاظت  2توان( توان دارد که بیشترین مساحت را گردشگری گسترده درجه  4و  3

 به خود اختصاص داده است. 3حضور دارد که بیشترین مساحت را حفاظت درجه  3و  2ستان دشتستان در طبقه برای شهر
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 دشتستان شهرستان در ها یکاربر توسعه کیاکولوژ توان :67جدول 

 کاربری ها

 دشتستان طبقات شایستگی

1 2 3 4 
 درصد هکتار

 هکتار هکتار هکتار هکتار

 21/9 9/122599 - 4/51124 4/4346 4/65129 آبی کشاورزی

 24/2 65/966 - 65/966 2 2 کشاورزی دیم

 24/4 92/55954 - 96/44192 69/9592 29/2291 مرتعداری

 69/11 64/152992 - 22/11922 21/14152 43/123932 کاری جنگل

 2 2 - 2 2 2 آبزی پروری دریایی

 19/12 39/159444 - 4/699 69/159444 2 توسعه شهری

 93/12 43/143126 - 43/143126 2 2 توسعه روستایی

 46/14 31/193312 - 1/29942 2/164442 2 توسعه صنعتی

 44/19 49/259442 41/152421 22/122299 96/5951 2 توسعه گردشگری

 14/14 44/224442 - 94/132341 44/94399 2 حفاظت

 122 41/1329343 جمع

 طالعات مشاورماخذ: م

 

 دشتستان شهرستان در توسعه یبرا کیاکولوژ توان یدارا یها یکاربر تیوضع :6نمودار 
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 برای توسعه کاربری ها در شهرستان دشتی  توان اکولوژیکجمع بندی  -1-2-1-6-2-3-6-5

ان دشتی برای تمام کاربری ها کالن کاربری مورد بررسی، شهرست 12مطابق نتایج ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعه 

کاربری دارای توان، حفاظت با اختصاص بیشترین وسعت  9در بین کاری دارای توان توسعه می باشد.  گلبه جز کاربری جن

جای گرفته است. در رتبه بعدی کاربری گردشگری قرار دارد. کاربری های توسعه صنعتی، سکونتگاه  1درصد(، در رتبه  32)

 آبی، توسعه روستایی و مرتعداری به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. کاربری های آبزی شهری، کشاورزی

درصد( کاربری نسبت به سایر کاربری ها می باشند. نمودار  1/2دریایی و کشاورزی دیم دارای کمترین میزان )زیر  پروری

 ری های کالن را در شهرستان دشتی را نشان می دهد.وضعیت پهنه های دارای توان اکولوژیک برای توسعه کارب 6شماره 

می دهد، شهرستان دشتی برای کاربری کشاورزی آبی  نشان ل جدواکولوژیک در  توان ارزیابی همانگونه که نتایج

قرار دارد. شهرستان دشتی برای کشاورزی دیم  توان 3درصد( در طبقه  69توان دارد که بیشترین میزان آن ) 3و  2در طبقه 

درصد( دارد. در  1/2توان دارد که میزان این کاربری نسبت به سایر کاربری ها مساحت بسیار کمی )کمتر از  3فقط در طبقه 

 توان حضور دارد. 3شهرستان دشتی کاربری مرتع فقط در طبقه 

که میزان این کاربری نسبت به سایر کاربری ها مساحت بسیار  حضور دارد 1کاربری آبزی پروری دریایی فقط در طبقه 

توان  2طبقه توان حضور دارد که طبقه  3درصد( دارد. شهرستان دشتی برای کاربری توسعه شهری در هر  1/2کمی )کمتر از 

تان دشتی رسدرصد مساحت کاربری توسعه شهری را به خود اختصاص می دهد. کاربری توسعه روستایی برای شه 99بیش از 

درصد مساحت کاربری توسعه روستایی را به خود اختصاص  99توان بیش از  3توان جای گرفته است که طبقه   3و  2در طبقه 

 2طبقه توان جای گرفته است که بیشترین درصد این کاربری در طبقه  3می دهد. توسعه صنعتی برای شهرستان دشتی در هر 

توان دارد  2و  1و گردشگری گسترده درجه  2و 1تی برای گردشگری متمرکز درجه توان جای گرفته است. شهرستان دش

به خود اختصاص داده است. کاربری حفاظت برای شهرستان دشتی در  2که بیشترین مساحت را گردشگری گسترده درجه 

 به خود اختصاص داده است. 3طبقه حضور دارد که بیشترین مساحت را حفاظت درجه  3هر 
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 یدشت شهرستان در ها یکاربر توسعه کیاکولوژ توان :68ل جدو

 کاربری ها

 دشتی طبقات شایستگی

1 2 3 4 
 درصد هکتار

 هکتار هکتار هکتار هکتار

 44/4 1/61432 - 1/42411 19321 2 آبی کشاورزی

 23/2 32/214 - 32/214 2 2 کشاورزی دیم

 43/6 94/53334 - 94/53334 2 2 مرتعداری

 2 2 - 2 2 2 کاری جنگل

 21/2 99/96 - 2 2 99/96 آبزی پروری دریایی

 54/9 11/41244 - 9/1541 63/69469 59/6 توسعه شهری

 29/6 19/52194 - 21/51526 94/662 2 توسعه روستایی

 24/16 66/133299 - 29/54995 59/45349 21/55 توسعه صنعتی

 95/24 35/226999 19/129242 41/96614 95/2269 61/59 توسعه گردشگری

 21/32 43/252599 - 29/195514 1/39426 54/15659 حفاظت

 122 31/929492 جمع

 ماخذ: مطالعات مشاور

 یدشت شهرستان در توسعه یبرا کیاکولوژ توان یدارا یها یکاربر تیوضع :7نمودار 
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 برای توسعه کاربری ها در شهرستان دیر  ژیکتوان اکولوجمع بندی  -1-2-1-6-2-3-6-6

کالن کاربری مورد بررسی، شهرستان دیر، برای توسعه سکونتگاه  12مطابق با نتایج ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعه 

کاربری دیگر دارای توان توسعه است. مطابق نتایج حاصل  9کاری فاقد توان اکولوژیک می باشد و برای  شهری و جنگل

درصد، بیشترین وسعت از کل کاربری های شهرستان دیر را به خود  36پهنه های دارای توان برای حفاظت با  (،جدول )

اختصاص داده اند و بر اساس بیشترین مساحت، کاربری گردشگری و توسعه صنعتی در رتبه دوم و سوم قرار گرفته اند. 

 پروری زیآب سعه روستایی، کشاورزی آبی و مرتعداری به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. کاربری هایکاربری تو

 دریایی و کشاورزی دیم در دارای کمترین سهم )زیر یک درصد( از پهنه های واجد توان توسعه در این شهرستان می باشند. 

می دهد، شهرستان دیر برای کاربری های کشاورزی آبی،  نشان جدول اکولوژیک در  توان ارزیابی یافته های

توان دارد. کاربری آبزی پروری دریایی در طبقه  3کشاورزی دیم، مرتعداری، توسعه روستایی و توسعه صنعتی فقط در طبقه 

شهرستان دیر برای گردشگری متمرکز توان ندارد و  توان است. 3حضور دارد که بیشترین میزان آن مربوط به طبقه  3و  1

به خود اختصاص داده  2توان دارد که بیشترین مساحت را گردشگری گسترده درجه  2و  1برای گردشگری گسترده درجه 

به خود اختصاص  3طبقه توان دارد که بیشترین مساحت را حفاظت درجه  3است. شهرستان دیر برای کاربری حفاظت در هر 

 ه است.داد
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 رید شهرستان در ها یکاربر توسعه کیاکولوژ توان :69جدول 

 کاربری ها

 دیر طبقات شایستگی

1 2 3 4 
 درصد هکتار

 هکتار هکتار هکتار هکتار

 62/4 31259 - 31259 2 2 آبی کشاورزی

 21/2 41/56 - 41/56 2 2 کشاورزی دیم

 42/4 4/19232 - 4/19232 2 2 مرتعداری

 2 2 - 2 2 2 کاری جنگل

 15/2 92/625 - 44/394 2 34/211 آبزی پروری دریایی

 2 2 - 2 2 2 توسعه شهری

 69/4 34/31364 - 34/31364 2 2 توسعه روستایی

 91/19 94/91224 - 94/91224 2 2 توسعه صنعتی

 19/24 1/99641 49/62224 61/39416   توسعه گردشگری

 36 56/146911 - 61/99929 25/12446 9/36536 حفاظت

 122 424446 جمع

 ماخذ: مطالعات مشاور

 رید شهرستان در توسعه یبرا کیاکولوژ توان یدارا یها یکاربر تیوضع :8نمودار 
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 برای توسعه کاربری ها در شهرستان دیلم  توان اکولوژیکجمع بندی  -1-2-1-6-2-3-6-3

کاربری کالن در شهرستان دیلم نشان می دهد که این شهرستان برای تمام  12یابی توان اکولوژیک برای توسعه نتایج ارز

کاربری دارای توان،  9در بین دیم دارای توان توسعه می باشد.  کاربری ها به جز کاربری آبزی پروری دریایی و کشاورزی

جای گرفته است. در رتبه دوم از لحاظ مساحت، کاربری  1به درصد(، در رت25حفاظت با اختصاص بیشترین وسعت )حدود 

درصد( قرار گرفته اند. کاربری های سکونتگاه روستایی،  22گردشگری )هر کدام  توسعه صنعتی و توسعه شهری، های توسعه

وضعیت پهنه های دارای  جدول  جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.کاری به ترتیب در  آبی و جنگل مرتعداری، کشاورزی

 توان اکولوژیک برای توسعه کاربری های مورد بررسی در شهرستان دیلم را نشان می دهد.

ر هر سه طبقه توان شهرستان دیلم برای کاربری کشاورزی آبی د (،جدول )بر اساس نتایج ارزیابی توان اکولوژیک 

توان حضور دارد  3و  2توان قرار دارد. در شهرستان دیلم کاربری مرتعداری در طبقه  1دارد که بیشترین میزان آن در طبقه 

 کاری درصد( قرار گرفته است. در شهرستان دیلم کاربری جنگل 99توان )بیش از  3که بیشترین مساحت کاربری در طبقه 

توان قرار گرفته است. شهرستان دیلم برای کاربری توسعه  2رد که بیشترین مساحت کاربری در طبقه در هر سه طبقه حضور دا

درصد مساحت کاربری توسعه شهری را به خود اختصاص می  92توان بیش از  1شهری در هر سه طبقه توان دارد که طبقه 

درصد کاربری  92بیش از  1ای گرفته است که طبقه دهد. کاربری توسعه روستایی برای شهرستان دیلم در هر سه طبقه توان ج

توسعه روستایی را به خود اختصاص داده است. توسعه صنعتی برای شهرستان دیلم در هر سه طبقه توان جای گرفته است که 

و  2و  1توان جای گرفته است. شهرستان دیلم برای گردشگری متمرکز درجه  1بیشترین سطح این کاربری در طبقه 

به خود اختصاص داده است.  2توان دارد که بیشترین مساحت را گردشگری گسترده درجه  2و 1ری گسترده درجه گردشگ

به خود اختصاص  3حضور دارد که بیشترین مساحت را حفاظت درجه  3و  2کاربری حفاظت برای شهرستان دیلم در طبقه 

 داده است.
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 لمید شهرستان در ها یکاربر توسعه کیژاکولو توان :70جدول 

 کاربری ها

 دیلم طبقات شایستگی

1 2 3 4 
 درصد هکتار

 هکتار هکتار هکتار هکتار

 53/2 3/9691 - 9/1499 4/3269 1/4922 آبی کشاورزی

 2 26/9 - 26/9 2 2 کشاورزی دیم

 95/3 4/14444 - 41/14523 244 2 مرتعداری

 15/1 63/4392 - 34/1246 95/2424 41/929 کاری جنگل

 2 2 - 2 2 2 آبزی پروری دریایی

 11/22 24/44241 - 9/135 51/14694 46/62244 توسعه شهری

 42/6 96/24622 - 64/452 43/1994 99/22295 توسعه روستایی

 36/22 4/49234 - 45/211 96/15492 1/62345 توسعه صنعتی

 22/22 69/44516 23/42121 31/35493 39/424 46/994 توسعه گردشگری

 34/25 91/94254 - 92/96165 29/1299 2 حفاظت

 122 393342 جمع

 ماخذ: مطالعات مشاور

 لمید شهرستان در توسعه یبرا کیاکولوژ توان یدارا یها یکاربر تیوضع :9نمودار 
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 تان عسلویه برای توسعه کاربری ها در شهرس توان اکولوژیکجمع بندی  -1-2-1-6-2-3-6-4

کاربری کالن نشان می دهد که این شهرستان تنها  12شهرستان عسلویه، نتایج ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعه برای 

کاربری دارای توان، حفاظت با اختصاص  12در بین بری ها دارای توان توسعه می باشد. شهرستانی است که برای تمام کار

 توسعه گردشگری و جای گرفته است. از لحاظ وسعت، کاربری های توسعه 1رتبه  درصد(، در25بیشترین وسعت )حدود 

گاه کاری و توسعه شهری و کشاورزی آبی به ترتیب در جای صنعتی در رتبه دوم قرار گرفته اند. همچنین کاربری های جنگل

ین ند. در نهایت کشاورزی دیم کمتربعدی قرار دارند. در جایگاه های بعدی توسعه روستایی و آبزی پروری دریایی قرار دار

وضعیت پهنه های دارای  ،نمودار میزان مساحت کاربری ها را در میان کل کاربری ها به خود اختصاص داده است که در 

 توان اکولوژیک در شهرستان عسلویه نشان داده شده است.

برای شهرستان عسلویه نشان می دهد که برای کاربری کشاورزی آبی فقط  (جدول ) نتایج ارزیابی توان اکولوژیک

توان  3توان دارد که بیشترین میزان آن در طبقه  3و  2توان دارد. همچنین این شهرستان برای کاربری دیم در طبقه  3در طبقه 

 2ه کاربری مرتعداری در هر سه طبقه توان حضور دارد که بیشترین مساحت کاربری در طبقه قرار دارد. در شهرستان عسلوی

کاری در هر سه طبقه حضور دارد که بیشترین مساحت کاربری در  درصد( قرار گرفته است. کاربری جنگل 94توان )حدود 

توان دارد که  3و  2بزی پروری در طبقه درصد( قرار گرفته است. شهرستان عسلویه برای کاربری آ 94توان )حدود  1طبقه 

درصد( به خود اختصاص داده است. شهرستان عسلویه برای کاربری  42توان )حدود  3بیشترین مساحت توان کاربری را طبقه 

درصد مساحت کاربری توسعه شهری را به خود اختصاص می  94توان  2توان دارد که طبقه  3و 2توسعه شهری در طبقه 

درصد  92حدود  2توان جای گرفته است که طبقه  3و 2توسعه روستایی برای شهرستان عسلویه در طبقه  دهد. کاربری

توان جای گرفته  3و 2کاربری توسعه روستایی را به خود اختصاص داده است. توسعه صنعتی برای شهرستان عسلویه در طبقه 

است. شهرستان عسلویه برای گردشگری متمرکز درجه توان جای گرفته  2درصد این کاربری در طبقه  95است که بیش از 

درصد توان گردشگری در گردشگری گسترده جای گرفته  99توان دارد که حدود  2و 1و گردشگری گسترده درجه  2و  1

است. کاربری حفاظت برای شهرستان عسلویه در هر سه طبقه توان حضور دارد که توزیع مساحت این کاربری در طبقات 

 رابر است.تقریباً ب
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 هیعسلو شهرستان در ها یکاربر توسعه کیاکولوژ توان :71جدول 

 کاربری ها

 عسلویه طبقات شایستگی

1 2 3 4 
 درصد هکتار

 هکتار هکتار هکتار هکتار

 33/12 15624 - 15624 2 2 آبی کشاورزی

 11/2 44/162 - 35/132 42/29 2 کشاورزی دیم

 69/3 19/5555 - 4/454 65/4925 94/241 تعداریمر

 35/12 65/19654 - 29/1216 22/1145 35/16293 کاری جنگل

 14/1 1469 - 64/1294 36/491 2 آبزی پروری دریایی

 4/11 43/14222 - 43/529 16411 2 توسعه شهری

 36/5 61/9123 - 1/1559 5/6545 2 توسعه روستایی

 41/14 2/22214 - 21/1225 19/21212 2 توسعه صنعتی

 69/15 41/23694 94/11243 94/12144 41/25 46/242 توسعه گردشگری

 21/25 55/39292 - 6/12223 44/12462 22/13396 حفاظت

 122 1/151256 جمع

 ماخذ: مطالعات مشاور

 

 هیعسلو شهرستان در سعهتو یبرا کیاکولوژ توان یدارا یها یکاربر تیوضع :10نمودار 
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 برای توسعه کاربری ها در شهرستان کنگان  توان اکولوژیکجمع بندی  -1-2-1-6-2-3-6-3

کاربری کالن در شهرستان کنگان نشان می دهد که این شهرستان برای  12نتایج ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعه 

کاربری دارای توان،  9شهرستان کنگان از میان  در. تمام کاربری ها به جز کاربری توسعه شهری دارای توان توسعه می باشد

جای گرفته است. در رتبه دوم از لحاظ مساحت، کاربری  1درصد(، در رتبه  34حفاظت با اختصاص بیشترین وسعت )حدود 

 لآبی، توسعه صنعتی، سکونتگاه روستایی، مرتعداری، جنگ گرشگری قرار گرفته است. کاربری های کشاورزی توسعه

دریایی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. کمترین وسعت توان کاربری شهرستان کنگان  پروری زیکاری و آب

 نجی شده را به خود اختصاص می دهد.درصد کل کاربری های توان س 1مربوط به کاربری کشاورزی دیم است که کمتر از 

شهرستان کنگان برای کاربری های کشاورزی آبی و دیم فقط در  (،جدول )مطابق نتایج ارزیابی توان اکولوژیک 

برابر کشاورزی دیم است. در شهرستان کنگان کاربری  39توان دارد، با این تفاوت که مساحت کشاورزی آبی حدود  3طبقه 

توان توزیع یافته است. کاربری  3و  2طبقه  مرتعداری در هر سه طبقه توان حضور دارد که بیشترین مساحت کاربری در

توان قرار گرفته است. کاربری آبزی پروری  1کاری در هر سه طبقه حضور دارد که بیشترین مساحت کاربری در طبقه  جنگل

درصد کاربری را به خود اختصاص می  45حدود  3توان حضور دارد که طبقه  3و  2دریایی برای شهرستان کنگان در طبقه 

توان جای گرفته است. توسعه صنعتی برای  3. تمام مساحت کاربری توسعه روستایی برای شهرستان کنگان در طبقه دهد

درصد(  99توان )حدود  3توان جای گرفته است که بیشترین سطح این کاربری در طبقه  3و  2شهرستان کنگان در طبقه 

توان دارد که بیشترین مساحت را  2و 1ترده درجه جای گرفته است. شهرستان کنگان فقط برای برای گردشگری گس

حضور دارد  3و  2به خود اختصاص داده است. کاربری حفاظت برای شهرستان کنگان در طبقه  2گردشگری گسترده درجه 

 درصد( به خود اختصاص داده است. 69)حدود  3که بیشترین مساحت را حفاظت طبقه 
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 کنگان شهرستان در ها یکاربر توسعه کیاکولوژ توان :72جدول 

 ماخذ: مطالعات مشاور

 کنگان شهرستان در توسعه یبرا کیاکولوژ توان یدارا یها یکاربر تیوضع :11نمودار  

 

 کاربری ها

 کنگان طبقات شایستگی

1 2 3 4 
 درصد هکتار

 هکتار هکتار هکتار هکتار

 21/14 3/9239 - 3/9239 2 2 آبی ورزیکشا

 36/2 19/242 - 19/242 2 2 کشاورزی دیم

 49/6 99/4241 - 64/2111 22/2244 29/113 مرتعداری

 56/4 64/13545 - 91/3224 26/3249 54/4521 کاری جنگل

 2/3 24/2129 - 94/1546 24/531 2 آبزی پروری دریایی

 2 2 - 2 2 2 توسعه شهری

 96/6 14/4525 - 14/4525 2 2 تاییتوسعه روس

 49/12 99/9429 - 99/9292 1/146 2 توسعه صنعتی

 29/14 46/11393 14/9943 3/1522 2 2 توسعه گردشگری

 46/34 4/22419 - 46/15524 94/4192 2 حفاظت

 122 35/65932 جمع
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 برای توسعه کاربری ها در شهرستان گناوه  توان اکولوژیکجمع بندی  -1-2-1-6-2-3-6-11

نشان می دهد که این شهرستان برای  کاربری کالن در شهرستان گناوه 12رزیابی توان اکولوژیک برای توسعه نتایج ا

کاربری دارای توان برای شهرستان  9در بین . تمام کاربری ها به جز کاربری آبزی پروری دریایی دارای توان توسعه می باشد

قرار گرفته اند. در رتبه  1درصد( در رتبه  25ی )هر کدام حدود گناوه، کاربری های حفاظت، توسعه صنعتی و توسعه شهر

درصد( قرار گرفته اند. کاربری  11گردشگری )هر کدام حدود  توسعه روستایی و دوم از لحاظ مساحت، کاربری های توسعه

ن ای کمتریکاری دار دیم، مرتعداری و جنگل کشاورزی آبی در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین کاربری های کشاورزی

 .هستند درصد( 5/2اربری ها )هر کدام زیر مساحت نسبت به سایر ک

برای کاربری کشاورزی آبی در هر سه طبقه  توان  شهرستان گناوه(، جدول ) مطابق نتایج ارزیابی توان اکولوژیک

توان دارد. در  3دارد. شهرستان گناوه برای کشاورزی دیم فقط در طبقه  توان قرار 1دارد که بیشترین میزان آن در طبقه 

توان قرار گرفته  3توان حضور دارد که بیشترین مساحت کاربری در طبقه  3و  2کاربری مرتعداری در طبقه  شهرستان گناوه

وان قرار گرفته است. ت 1کاری در هر سه طبقه حضور دارد که بیشترین مساحت کاربری در طبقه  است. کاربری جنگل

توان جای  2برای کاربری توسعه شهری در هر سه طبقه توان دارد که بیشتربن مساحت کاربری در طبقه  شهرستان گناوه

ت کاربری در هر سه طبقه توان جای گرفته است که بیشتربن مساح گرفته است. کاربری توسعه روستایی برای شهرستان گناوه

رین سطح در هر سه طبقه توان جای گرفته است که بیشت است. توسعه صنعتی برای شهرستان گناوه توان جای گرفته 3در طبقه 

 9/99توان کمی دارد و  2برای گردشگری متمرکز درجه  توان جای گرفته است. شهرستان گناوه 2این کاربری در طبقه 

به خود  1ا گردشگری گسترده درجه قرار  دارد که بیشترین مساحت ر  2و 1درصد توان در گردشگری گسترده درجه 

درصد مساحت کاربری  95در هر سه طبقه حضور دارد که حدود  اختصاص داده است. کاربری حفاظت برای شهرستان گناوه

 قرار گرفته است. 3حفاظت در طبقه 
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 گناوه شهرستان در ها یکاربر توسعه کیاکولوژ توان :73جدول 

 ماخذ: مطالعات مشاور

  

 گناوه شهرستان در توسعه یبرا کیاکولوژ توان یدارا یها یکاربر تیوضع :12نمودار 

 

 ها کاربری

 گناوه طبقات شایستگی

1 2 3 4 
 درصد هکتار

 هکتار هکتار هکتار هکتار

 24/1 1/5442 - 3/334 2/933 6/4569 آبی کشاورزی

 24/2 31/193 - 31/193 2 2 کشاورزی دیم

 24/2 29/1122 - 26/412 22/399 2 مرتعداری

 21/2 31/11215 - 64/994 34/3149 24/6942 کاری جنگل

 2 2 - 2 2 2 وری دریاییآبزی پر

 4/24 26/114362 - 52/559 51/93263 23/22442 توسعه شهری

 94/12 94/52322 - 93/24691 65/1356 36/21244 توسعه روستایی

 54/25 4/119395 - 19/2259 4/95356 92/22442 توسعه صنعتی

 39/11 3/52412 51/24492 45/29144 34/42 2 توسعه گردشگری

 43/25 94/119126 - 95/113936 59/1945 52/3224 حفاظت

 122 39/462916 جمع
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  شاصتتلی و توان پذیر  های فعالیت  برآورد ظرفیت تحمل محیطی از نظر پذیرش میزان     -1-2-1-6-3

 یریپذبرگشتو تخریب با حفظ توان  هاندهیآال

 هاتیعالفانسانی را دارد. چنانچه میزان بارگذاری و توسعه  هایفعالیتهر زیست بومی قابلیت پذیرش حد محدودی از 

ن تشدید در آ هایداریناپایا ظرفیت برد آن صورت گیرد، کارکرد سیستم دچار اخالل شده  تحملقابلبیش از ظرفیت 

یشگیری از به منظور پ زیستمحیط تحملقابلو برآورد ظرفیت برد یا ظرفیت  هاتیمحدوداساس شناسایی  نیبر ا. شودمی

 بسیار حائز اهمیت است. زیستمحیطفرایندهای مخرب بر 

، ریدارتعممختلف نظیر گردشگری،  یهاحوزهیا ظرفیت برد در  تحملقابلالزم به توضیح است، در مورد برآورد ظرفیت 

 است. شدهارائهمتعددی نیز  یهامدلشیالت و... مطالعات متعددی صورت گرفته و بر اساس نتایج این مطالعات، 

ز ، خاك و...( نیهااچهیدر، هارودخانهاز سوی منابع پذیرنده )نظیر  هاندهیآالعالوه بر این در خصوص ظرفیت پذیرش 

 هانآنمودن آالینده در این منابع به تناسب توان خود پاالیی  مندضابطهبرای  ییهامدلمتعددی صورت گرفته و  یهاپژوهش

 صورت گرفته است.

ورت خاصی ص یهابومستیزموردی و در مورد  به صورتدر این زمینه  شدهارائه یهامدلالزم به توضیح است که اکثر 

 ه صورتبوجود ندارد. البته  هایبارگذارو  هاتیفعالبرای کل  هاآنعام برای تعمیم  ییهامدلگرفته است. به همین دلیل 

است، اما به دلیل شرایط اکولوژیکی متفاوت در بین کشورهای  شدههیتهمختلف  یهابومستیزبرای  ییهامدلموردی 

سبت با شرایط اکولوژیکی ن هاآنشده و پس از تطبیق  یالگوبردارمزبور  یهامدلمختلف جهان، ضروری است تا صرفاً از 

 اقدام به عمل آید. هاآناستفاده از  به

زمین ارزیابی سر یهاروشبرآورد ظرفیت تحمل محیطی و یا ظرفیت برد در طول حدود سه دهه گذشته، همراه با سایر 

متخصصان و جامعه مدیران بوده است. این مفهوم  موردتوجهجهت سنجش مقادیر استفاده از سرزمین  مؤثر یاوهیشبه عنوان 

، به ویژه در باشدیم زیستمحیطمعرف کیفیت  یهاشاخصتغییرات در  قبولقابلپایه اصلی آن شناخت حدود که مبنا و 

رای برآورد کمی ب کاررفتهبهیافته است. تعدد فنون  یاگستردهکاربرد  یپارك دار، توریسم و یامنطقهشهری،  یزیربرنامه

 یاثربخشانتقاد به  در نظرانصاحبماهیت متغیر آن از دالیلی است که ظرفیت برد، نبود یک تعریف فراگیر برای این مفهوم و 

. بر این اساس شناخت علمی و کاربردی این مفهوم و ایجاد اتفاق نظر مابین اندکردهتوسعه مطرح  یزیربرنامهاجرایی آن در 

در نظام  یطورکلبهاین روش است.  الزامات کاربرد ازجملهتوسعه  یهابرنامهو مدیران اجرایی  رندگانیگمیتصمارزیابان، 

صمیم به عنوان یک رهیافت کل نگر و ابزار پشتیبانی از ت یطیمحستیزظرفیت برد  برآوردو مدیریت سرزمین  یزیربرنامه

 .شودمیبه کار گرفته 
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الزم است  یزیرامهبرنبنابراین در هر ؛ دینمایمهمزمان سایر منابع را متأثر  طوربهمدیریت و استفاده از یک منبع اغلب 

و مدیریت سرزمین، شناخت توان و تناسب سرزمین برای  یزیربرنامهقرار گیرد. در فرآیند  موردتوجهاین کنش متقابل 

 یهاهمحدودکمی برای برآورد مقادیر استفاده از منابع موجود در  یهاروش یریکارگبهو  سوکیمختلف از  یهایکاربر

 و مدیریت سرزمین یزیرطرحاز سوی دیگر، نقش کلیدی در جریان  یزیربرنامهزمانی  مشخصی از سرزمین در واحدهای

قرار  یزیررنامهبکه در رأس جریان  یرندگانیگمیتصمو  گذاراناستیس. تجربه نشان داده است که بسیاری از کنندیمایفا 

هستند،  و مدیریت پایدار سرزمین یبرداربهرهداشته و به دنبال اتخاذ تصمیم بر پایه اهداف مشخص و قابل ارزشیابی برای 

 :باشندمیروشن، ساده و ترجیحاً کمی برای حداقل سه موضوع  یهاپاسخدر جستجوی یافتن  حالنیدرع

 ؛موردنظرشناسایی مکان و گزینه مکانی مناسب برای کار یا فعالیت  -

 با حداقل خسارت و آسیب به منابع؛ یبرداررهبهو میزان حداکثر  موردنظر هایفعالیتو آثار  امدهایپشناسایی  -

 یهایاربرکو  هاتیفعالخدمات مورد انتظار و پذیرش بار حاصل از  درخورشناسایی ظرفیت سرزمین برای ارائه پایدار و  -

 ؛یزیربرنامهدر بازه زمانی  موردنظر

 :شودمیبر مبنای سه الگو انجام  طورمعمولبهشناخت مسائل فوق  -

 ارزیابی توان و تناسب سرزمین و منابع آن؛ یهاروش-

 ی؛زیستمحیطارزیابی اثرات  یهاروش -

 برآورد ظرفیت برد سرزمین؛ یهاروشاز  یریگبهره -

از  یاجموعهمو تناسب سرزمین برای یک یا  هایژگیوو تعیین توان،  بندیطبقهالگوی اول، شناخت  یریکارگبهنتیجه 

 در یک پهنه مدیریتی مشخص خواهد بود. موردنظر یهایکاربرر گرفتن میزان سازگاری مختلف با در نظ یهایکاربر

 موردتوجهاز منابع  یبرداربهرهبه این ترتیب طرح رویکرد تعیین ظرفیت برد به عنوان یک ابزار کمی برای برآورد میزان 

 قرار گرفت.

از از مج یبرداربهرهی جدیدی جهت تعیین میزان بحث برآورد ظرفیت برد سرزمین، به عنوان الگو 1992از نیمه دوم 

و بهره وران سرزمین در واحدهای زمانی  بردارانبهرهواحدهای سرزمین و منبع موجود در آن برای جمعیت مشخصی از 

 ریپذامکان یسادگبهمدیریت پایدار  یزیرطرحبسط یافته است. جایگاه ظرفیت برد بعد از مرحله  یزیربرنامهمشخصی از 

 کمتر از یک دهه دارد. یاسابقهایران  یطیمحستیز یزیربرنامه. بحث ظرفیت برد و کاربرد آن در باشدیم

 یورط، مفهوم ظرفیت برد در ابتدا متوجه مفاهیم بیولوژیکی و بیوفیزیکی بودند به زیستمحیطدر روند توسعه مدیریت 

. شدیمبه منظور برآورد ظرفیت اکولوژیکی مراتع به کار گرفته  و هاچراگاهبحث ظرفیت برد عمدتاً در مدیریت مراتع و  که
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ر سال و در در هکتار د مترمکعبتولید )برداشت چوب( بر حسب  قبولقابلاین مفهوم در بحث جنگلداری نیز معادل میزان 

به نحوی که امکان در سال  برداشت از موجودی صید در یک آبگیر با حجم معین قبولقابلمعادل میزان  پروریآبزیمورد 

 .گرددیمجایگزینی صید در سال بعد وجود داشته باشد، تعریف 

و بروز  زیستطمحی، تخریب هایآلودگو خارج از توازن منابع طبیعی، تشدید  هیرویب یبرداربهره ندهیفزابه تدریج روند 

سازش  یهاستمیاکوسپس رفته به  یاهستمیاکوسرا برای تبدیل  ییهاروش یریکارگبه، ضرورت یطیمحستیز یهابحران

تغییرات به عنوان  یهاآستانهیا تعدیل  یسازنهیبه. در چنین شرایطی برآورد ظرفیت برد سرزمین و نمودیم ترپررنگیافته را 

وم هکنترل و پایش تغییرات در منابع طبیعی سرزمین و موازنه مبدأ و مقصد به کار گرفته شد. با کاربرد مف یهاروشیکی از 

 پیدا نمود. یترمحکمتوسعه توریسم، این روش جایگاه  یزیربرنامهظرفیت برد در 

ک ظرفیت برد ی »بر یک موضوع اشتراك نظر دارند؛ هاآنتعاریف متعددی برای ظرفیت برد وجود دارد ولی همگی 

اثر  یهاشاخصو  هاآستانهتغییرات در  قبولقابلجهت نیل به یک حد  یسازنهیبهنوع مصالحه مابین حداکثر سازی و 

 «.باشدیم

ورد مختلف برای برآ یهاروشاز  یامجموعه جادکنندهیا درواقعکه این انواع  باشدیمظرفیت برد دارای انواع مختلفی 

 :باشندمی

ظرفیت »از: عبارت است 1991ظرفیت برد طبیعی طبق تعریف اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی در سال -

ذیری و توان تولید یا باروری، سازش پ که یطوراکوسیستم که بتواند به تعداد معینی موجود زنده سالم پناه بدهد، به  یک

 «حفظ گردد. هاآنتوان تجدید پذیری 

 تعریف نمودند: گونهنیاطبیبان و همکاران ظرفیت برد انسانی را به نقل از دانشگاه میشیگان 

آوری اختاللی در یکپارچگی عملکرد و قدرت فر تینهایبخلیه پسماند و پساب که تا میزان حداکثر مصرف منابع و ت»

 «نیاورد. به وجوداکوسیستم مربوطه 

از آستانه  یاجموعهماستنباط کرد که برای تعیین ظرفیت برد یک سرزمین نیاز به دستیابی به  توانمیاز دو تعریف فوق 

 نیابمنیز تنها در چارچوب یک نظام ارزشی و بر اساس تفاهم و توافق  ییهاآستانه. تعیین چنین باشدیم هاشاخصتغییرات در 

د نیز در تعیین برآورد ظرفیت بر شودمیخواهد بود. به این ترتیب معلوم  ریپذامکانسرزمین  گذاراناستیسبهره وران و 

 .باشندمی کنندهنییتعمعیارهای ارزشی با توجه به شرایط حاکم 

و یا حاصل  اهیکاربررایج در برآورد ظرفیت برد سرزمین گرایش به منظور نمودن  یهاروشبسیاری از  نگرش حاکم بر

توان  . به عبارتی هدف یافتن تحمل وباشدمیرفتاری حضور انسان در فضای جغرافیایی یعنی مصارف و زائدات ناشی از آن 



تحمل مح  تی و  ربآورد  ظرف    کیتوان اکولوژ نیی تع  ، یاب یارز ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 یط ی 

 

 5002212B0021300303RE105971208 م 

 
121 

عین ( در یک دوره زمانی ممندانبهرهو  بردارانبهره) نیسرزماکوسیستم برای تأمین نیازهای جمعیت مشخصی از کاربران 

و  لندمدتببالقوه اکوسیستم در  یهاتیظرفبرای حفظ  یمندبهرهو  یبرداربهره یهاآستانهو همچنین تعیین  یزیربرنامه

وم ظرفیت برد دارای مفه. بر این اساس، از دیدگاه اکوسیستمی باشدمی قبولقابل یهاآستانهشناسایی عوامل و متغیرهای تعیین 

را  هانآمعین که مساحت مشخصی از سرزمین یا زیستگاه، توان حمایت از  گونهکیحداکثر جمعیت ": باشدمیتعریف زیر 

 " در زمان حال بدون کاهش یا تهدید توان نسل آتی آن گونه برای بقای جمعیت دارا باشد

در  هاگونهازگاری ی و توان سپذیرآسیبسته به نوع، توان تولید، مختلف ب یهاستمیاکوسیا  هازیستگاهطبق این تعریف 

وین برآورد اساس در رهیافت ن نیبر ا. باشندمیمختلف  هایگونهمختلفی نسبت به  یهاتیظرفمقابل شرایط محیطی دارای 

 ر است.برخورداو عملکرد، توجه به فرآیندهای اکولوژیک از اهمیت بیشتری  بر ساختارعالوه  هاستمیاکوسظرفیت 

یک  سطح یا حدی که در آن»است:  شدهفیتعردر تعریف دیگری ظرفیت برد در سطح اکوسیستمی به صورت زیر 

از حدود  د تغییر یابد بدون اینکه ساختار و عملکرد آن اکوسیستمتوانمیفرآیند یا متغیر محیطی درون یک اکوسیستم معین 

 «مشخصی فراتر رود. قبولقابل

 و تقسیم است: فیتعرقابلبه چهار دسته زیر نیز  یطیمحستیزر ظرفیت برد از طرف دیگ

تعداد، ظرفیت و احجام واقعی و فیزیکی را بدون در نظر گرفتن عملکرد اکوسیستم بیان کرده و  ظرفیت برد فیزیکی:

 ؛کندمیز برو یطیمحستیزمسائل  ایو  هایآشفتگکه فراتر از آن تغییرات،  شودمیحدی از یک ناحیه و منطقه را شامل 

 برای پذیرش حضور و رفتار جمعیت توسعهدرحالسطح تحمل جمعیت میزبان در یک ناحیه ظرفیت برد اجتماعی: 

 کاربران جدید و یا درجه آمادگی پذیرش تراکم و شلوغی توسط کاربران جدید؛

 هایاربرکجابجایی و یا مزاحمت در جدید بدون  یاتوسعه هایفعالیتتوانایی جذب و پذیرش ظرفیت برد اقتصادی: 

 مطلوب محلی؛ هایفعالیتو 

دون بروز از منابع تجدید ناپذیر برای یک کاربری معین ب یبرداربهرهحد ماکزیمم یا بیشینه »را  ظرفیت برد اکولوژیکی

 .دینمایم فیتعر «دریک نسل  برگشت رقابلیغدر یک مکان معین در یک مقیاس زمانی  برگشت رقابلیغپسرفت یا تخریب 

 .شودیممطرح است که منجر به تولید بیولوژیکی  ییهایکاربربه این نکته حائز اهمیت است که این تعریف در مورد  توجه

 با در نظر گرفتن انواع ظرفیت برد با یک روش تلفیقی و توافقی یک برآورد» :یطیمحستیزظرفیت برد  تیو درنها

و تعدیل  افتهیشیافزاگاهی نیز ظرفیت برد با استفاده از خدمات  «.دهدمی به دستدرونی  یکپارچه و پیوسته از ظرفیت برد

 .شودمیکه در چنین حالتی به عنوان ظرفیت برد برون زاد یا خدماتی تعریف  شودمی
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 میتقسابلقظرفیت برد به انواع مختلف فیزیکی، روانی، بیولوژیکی  اگرچهکه  گرددیمدر این خصوص ذکر این مهم الزم 

که  یاگونههباست ولی بایستی به این نکته اشاره نمود که جهت دستیابی به ظرفیت برد منطقی و قابل توصیه در هر پهنه، 

اً امری ضروری بوده و اساس ذکرشده یهاتیظرفتمامی  قیو تلفباشد، ارزیابی  درازمدتپایداری آن در  کنندهنیتضم

 آید. حساببهبه عنوان معیاری برای سنجش ظرفیت برد  دتوانمیمدیریت پویای این عوامل 

 برآورد ظرفیت برد یهاروش

 کاررفتههب یهامؤلفهتغییرات در  قبولقابلبرآورد ظرفیت برد شناخت و تعیین حدود  یهاروشفصل مشترك تمام 

 .شودمیکه مبنا و پایه اصلی برآوردها محسوب  باشدمی

ک توسعه در یک پهنه و در ی هایفعالیتبرآورد ظرفیت برد سرزمین پایداری  یهاروشدر صورتی که هدف از کاربرد 

سبت به رشد و تعهد ن یهاتیمحدودپیشگیرانه، پذیرش  یزیربرنامه، هااستیسباشد توجه به هماهنگی  یزیربرنامهدوره 

جدی  توجهمورد یزیربرنامهاحل اولیه در مر ستیبایمدستیابی به اهداف خواهد بود که  ازینشیپ بلندمدتانداز  چشم کی

 قرار گیرد.

به عنوان یک فرایند مدیریتی عمدتاً  LACمطرح گردید.  1995تغییرات در سال  قبولقابلچارچوبی برای تعیین حدود 

گرفته  ردر یک ناحیه و یا پهنه از سرزمین به کا قبولقابلمنطقی مابین شرایط موجود و شرایط مطلوب و  یارابطهجهت یافتن 

مناسب  یهایاستراتژمدیریتی،  یهاقضاوتو با اتکا به  موردنظرکه با شناخت مشکالت و مسائل موجود محدوده  شودمی

یک روش ثابت  LAC. یادآوری این نکته نیز حائز اهمیت است که دهدمیارائه  موردنظربهینه از ناحیه  یبرداربهرهرا برای 

، هایابیرزاظرفیت برد نیست بلکه یک فرآیند و یا رویه عملیاتی است که نتایج حاصل از  برای برآورد شدهفیتعرو از پیش 

را با نقطه نظرات عاملین و کاربران توسعه و همچنین با استانداردها و ضوابط موجود و اهداف  هاشناختو  هایبندطبقه

چارچوب  LACن بنابرای؛ باشدمی یزیربرنامهمختلف منطقی مابین اجزاء  یارابطهمدیریتی تلفیق کرده و در راستای یافتن 

ستر الزم را تا زمینه و ب دهدمیقرار  رندگانیگمیتصمرا در اختیار برنامه ریزان و  یزیربرنامهو  یریگمیتصمبرای  ازیموردن

 رایج فراهم نماید. یهاروشبرای برآورد ظرفیت برد با استفاده از 

ایداری سازش پذیری، سازگاری، مقاومت، پ یهاآستانهبسیار مهم است. الزم است  هاتانهآسدر ارزیابی ظرفیت برد تعیین 

 تعیین شوند. یریپذبرگشتو 

 یهاروش. شودمیمختلفی استفاده  یهاروشاز  یشناختروانجهت برآورد ظرفیت برد فیزیکی، اکولوژیکی، اجتماعی و 

و طیف  Source=Sinkمعادالت (، EF، تعیین ردپای اکولوژیک )LACاز: استفاده از متد  اندعبارتبرآورد ظرفیت برد 

 .(UOSاستفاده )فرصت 
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باید  ظرموردننکته مهم این است که معیارهای متعددی در تعیین نوع و ویژگی تکنیک یا شیوه ارزیابی برای هدف 

سرزمین،  یهاهمؤلفگی و حساسیت نظیر وسعت سرزمین، پیچید ییهایژگیو دربرگیرندهقرار گیرد. این معیارها  موردتوجه

و  هاشارزمورد انتظار از سرزمین،  یهایکاربرسرزمین و منابع آن، نوع  یدگیدبیآسمیزان و سطح تنش، آشفتگی و 

 از سرزمین در یک پهنه مشخص یبرداربهرهنوع و ساختار نهادی و اهداف مدیریتی نظام  تیدرنهاو  بردارانبهره یهااستیس

 .باشندمیه زمانی و در یک دور

غیر است و عددی ثابت نخواهد بود به این دلیل که عواملی مثل تم زمان باهمچنین نباید فراموش شود که ظرفیت برد 

ر ظرفیت برد علت اصلی تغییر د درواقع. باشندمیپهنه و مقاومت آن تحت تأثیر زمان قرار دارند و متغیر  یریپذبرگشتمیزان 

 .باشدمیاصلی آن یعنی ساختار، عملکرد و فرآیند  یهایژگیواکوسیستم تغییر در 

، آبزیان، اهجنگلبرداری از برداری پایدار از منابع )میزان مجاز بهرهتعیین میزان بهره -1-2-1-6-3-1

 مراتع و ...(

یزان از ن مد آکوسیستم طبیعی توان بازتولیکه ا شودمیاز منابع طبیعی اطالق  یبرداربهرهپایدار به میزانی از  یبرداربهره

ی نظیر میزان علوفه عیچنین بیان کرد که حجم یا تعدادی از تولید طب توانمیمحصول را طی سال آینده داشته باشد. به عبارتی 

سال که در  در شدهبرداشتآبی  هاستمیاکوس دشدهیتول انیآبزدی در جنگل یا یلتو یهاشاخهچوب یا دی در مراتع، یتول

 بازتولید گردد.همان سال 

رت است از ظرفیت مرتع عبا یارفیت چرا ظ. شودمیپایدار با مفهومی به نام ظرفیت چرا بیان  برداریبهرهمیزان  در مراتع

ند چرا کنند، بدون اینکه به منابع پایه، یعنی آب، توانمیتعداد واحد دامی که در یک مرتع مشخص، در یک مدت معینی 

 به دلیل استقرار دام بیش از ظرفیت مراتع، استفاده غیراصولی هیرویب برداریهرهبوارد شود.  ایلطمهخاك و پوشش گیاهی، 

ام سوخت باعث شده تا بیشتر مراتع استان بوشهر از لحاظ تولید علوفه و تغذیه د نیتأممراتع برای  یابوتهاز پوشش جنگلی و 

 .از سطح درجه یک و دو به درجه سه تبدیل شوند

در اختیار روستاییان  درصد 62که از این میزان  شتههکتار مرتع در استان بوشهر وجود دا هزار 263و  ونیلیمکی 93در سال 

که این بوده هزار واحد  522و دو میلیون در این سال  جمعیت دامی استان بوشهر .استبوده عشایر  اریدر اختدرصد  42و 

 952تا  922ظرفیت دامی مراتع استان بوشهر را حدود  توانمیبه عبارت دیگر ؛ میزان سه برابر ظرفیت مراتع این استان است

انتظار داشت آسیب جدی به مراتع  توانمییعنی در صورت چرای این تعداد دام در مراتع استان ؛ دام عنوان نمود رأسهزار 

ط دام و که چرای مفراستان وارد نگردد و مراتع قادر به بازیابی و احیاء خود در سال رویشی بعدی باشند. این در حالی ست 

 واهند برد.پیش خ قهقرامراتع شده و مراتع را سال به سال به سمت  بازگشتیبتخریب  باعثفشار بیش از حد به مراتع 
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 بر واحدهای زیست بومی تحملقابلتعیین میزان بار  -1-2-1-6-3-2

ه دو نکته باید ب هاآندر کاربرد  ، امااندشدهارائهمختلف  یهاستمیاکوساعداد و ارقام زیادی به عنوان ظرفیت برد مناطق و 

 مهم توجه نمود:

ا به عنوان ر هاآن توانمیاول اینکه اعداد و ارقام موجود عموماً ظرفیت برد بیولوژیکی و حداکثر اکولوژیکی هستند و ن

 .کاربردی یک منطقه به زیستمحیطظرفیت برد 

را به عنوان یک الگوی مطلق برای تمام  هاآن توانمیو ن وابسته به منطقه بوده کامالًهای موجود ددوم اینکه استاندار

تحقیقاتی  یهاطرحمستقل ظرفیت برد در قالب  طوربهکشور استفاده نمود و الزم است برای هر یک از مناطق کشور  مناطق

 مستقل محاسبه و ارزیابی شود.

ین مفهوم ظرفیت برد در ا یریکارگبهکه  و بسیار مهم است این است توجهقابلاما آنچه در مطالعات آمایش سرزمین 

بسیار مشکل و حتی غیرممکن است. مطالعات ظرفیت برد به صورت کمی در  دهندمیتعاریف ارائه  آنچهمقیاس با 

رحله طراحی در م درواقعاست و  محاسبهقابلریز  یهایکاربراختصاصی برای  کامالًاز آمایش و  تربزرگبسیار  ییهااسیمق

به درستی اعداد و ارقام را ارائه نمود. با توجه به این موضوع جهت بررسی ظرفیت برد در مقیاس آمایش از  توانمیاست که 

د داشته باش یخوانهمموجود  یهادادهو  هالیتحلاست و روشی مکانی که با سطح  شدهاستفادهروشی غیر از روش کمی 

 بدون ظرفیت به اعتبار فاکتورهای اکولوژیکی هایپهنهیکی  به صورت صفر و درواقعجایگزین شده است. در این روش 

 است. جداشدهدارای ظرفیت به تفکیک هر کاربری  هایپهنهکلیدی یعنی شکل زمین، آب و خاك از 

 برآورد ظرفیت برد به اعتبار شکل زمین -1-2-1-6-3-2-1

از  یب و ارتفاعتوسعه شکل زمین است، به عبارت دیگر محدودیت ش محدودکنندهفاکتورهای  نیترمهمیکی از 

 شیب و ارتفاع را یهاتیمحدود نقشه تا  نقشه و  جدول برای انواع توسعه فیزیکی است.  هاتیمحدود نیتریاهیپا

 .دهدمیگوناگون نشان  یهایکاربربرای 
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 مختلف یهایکاربرشکل زمین برای توسعه  یهاتیمحدود :74جدول 

 محدودیت شکل زمین

 کاربری

 ارتفاع شیب

 ارتفاع مناسب ارتفاع نامناسب شیب مناسب شیب نامناسب

 متر 1222کمتر از  متر 1222از  بیش درصد 12کمتر از  درصد 12بیش از  کشاورزی متراکم

 متر 1522از کمتر  متر 1522از بیش  درصد 12کمتر از  درصد 12بیش از  کشاورزی دیم

 متر 1222از  کمتر متری 1222بیش از  درصد 12کمتر از  درصد 12بیش از  باغداری

 بدون محدودیت بدون محدودیت درصد 15کمتر از  درصد 15از بیش  داریمرتع

 بدون محدودیت بدون محدودیت درصد 52کمتر از  درصد 52بیش از  اریکجنگل

 متر 5کمتر از  متر 5بیش از  درصد 9کمتر از  درصد 9بیش از  دریایی پروریآبزی

 بدون محدودیت بدون محدودیت درصد 25کمتر از  درصد 25بیش از  گردشگری

 متر 1522از کمتر  متر 1522بیش از  درصد 12کمتر از  درصد 12بیش از  سکونتگاه شهری

 متر 1922 از کمتر متر 1922بیش  درصد 15کمتر از  درصد 15بیش از  سکونتگاه روستایی

 متر 1522از کمتر  متر 1522بیش از  درصد 15کمتر از  درصد 15بیش از  توسعه صنعتی

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 رد به اعتبار منابع آببرآورد ظرفیت ب -1-2-1-6-3-2-2

فاکتور توسعه است به عبارت دیگر حتی در صورت مناسب بودن سایر شرایط محیطی نبود  نیتریاتیحو  نیترمهمآب 

 یهایکاربرمنابع آب را برای  یهاتیمحدود نقشه تا  22نقشه و  جدول . رودیمآب عامل اساسی جهت توسعه به شمار 

 .دهدمیگوناگون نشان 

شاخص های مربوط به کمبود آب جهت ارزیابی شرایط پایداری عالوه براین با توجه به اهمیت آب در شاخص های توسعه، 

، کم آبی و بحران آب است. مفهوم تنش آب نسبتاً جدید است. کمبود آب شامل تنش آب به شدت مورد توجه می باشند.

تنش آب مشکل در یافتن منابع آب شیرین برای استفاده است، که علت آن تخلیه منابع است. بحران آب وضعیتی است که 

در آن آب قابل آشامیدن و غیر آلوده در یک منطقه کمتر از تقاضای آن است . جهت محاسبه تنش آب از شاخص 

لکنمارك که بر مبنای میزان منابع آب موجود در سال به ازای هر فرد است استفاده شده است. برای مثال، با توجه به شاخص اف

متر  1422دارد که منابع آب ساالنه آن کمتر از « تنش آبی»شود یک کشور یا منطقه تنش آب فالکنمارك زمانی گفته می

بقه بندی میزان تنش از سه رده بدین شرح استفاده شده است. اگر میزان آب در مکعب به ازای هر فرد در سال است. برای ط

تا  1222مترمکعب در سال باشد آن محدوده بدون تنش آبی است. اگر این میزان بین  1422دسترس برای هر نفر بیش از 

حدوده دارای تنش متوسط مترمکعب در سال، آن م 1222تا  522مترمکعب در سال باشد آن محدوده دارای تنش کم،  1422

غیر از یک محدوده)دشت  قابل ذکر است که .مترمکعب در سال،  آن محدوده دارای تنش زیاد خواهد بود 522و کمتر از 

پلنگ( که دارای تنش آبی متوسط است تمامی محدوده های مطالعاتی در استان بوشهر از نظر دسترسی به آب شرب دارای 

 مر حاکی از ظرفیت برد پایین این استان برای استقرار جمعیت از نظر تامین آب شرب می باشد.تنش زیاد می باشند که این ا
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 وضعیت آب در دسترس شرب در استان بوشهر: 35جدول 

 نام محدوده مطالعاتی
کد 

 محدوده
 جمعیت

وضعیت بهره 

برداری از آب 

زیرزمینی 

)آزاد،ممنوعه 

 وممنوعه بحرانی(

 ارف آب زیرزمینیمص

 بیالن

ر 
مت

ب)
شر

س 
تر

دس
ر 

 د
ب

آ

ل ب
سا

ر 
 د

ب
کع

م
 ه

ر(
نف

 

ک
ار

نم
لک

 فا
ص

خ
شا

م( 
 م 

)م
ی 

رز
شاو

ک
 

م(
 م 

)م
ت 

صنع
 

م(
 م 

)م
ب 

شر
 

م(
 م 

)م
ع 

جم
 

 2 4/2 9/1 2 1/2 65/1 آزاد 232945 2513 دلوار-بوشهر

 3/11 -6/2 93 1/1 2/2 49/69 آزاد 94353 2512 اهرم

 69/22 -3 6/32 1 9/1 66/29 ممنوعه 49349 2622 خورموج

 49/126 -4/2 9/9 2/2 2 24/4 ممنوعه 1943 2624 باغان

 91/156 -9/3 2/25 3/2 1/4 99/19 ممنوعه 14659 2625 ریز

 99/121 -3/1 19 1/4 4/2 51/14 ممنوعه 42242 2626 جم

 41/34 -1/2 1/35 1/1 1 23/33 ممنوعه 29422 2621 مند

 43/14 -9/3 5/55 9/2 3/1 32/51 آزاد 154993 2429 کنگان-دیر

 3/12 2 9/2 44/11    2432 عسلویه
فاقد 

 شبکه
- 

 53/224 -5/4 9/26 3/1 2 55/25 ممنوعه 5492 2629 بوشکان

 آزاد 192141 2523 ارهشبانک-حله+تولیدی دالکی
35/13

9 
9/2 6/3 

9/52

1 
4/2- 44/19 

 99/214 -3 6/22 4/1 2 93/19 ممنوعه 4911 2612 تنگ ارم-دهرود

 95/2 2/2 1/12 1/2 3/2 34/11 آزاد 125911 2522 گناوه

 4/154 -3/1 4/32 1 3/2 15/29 ممنوعه 6464 2623 چاهگاه

 65/493 -5/2 9/14 4/2 2 19/14 ممنوعه 992 2629 دشت پلنگ

 2 1/2 4/2 2 2 65/2 آزاد 33224 2521 دیلم

استان کهکیلویه وبویراحمد جهت مصارف شرب آب تخصیص یافته از سد کوثر واقع در 

 استان بوشهر
2 2 2 42 2 - 

آب تخصیص یافته از منابع آب حوزه کازرون واقع در استان فارس جهت مصارف شرب 

 استان بوشهر
2 2 32 32 2 - 

 26/116 -3/31 1224 9/52 4/13 3/449 جمع 

 بوشهر مأخذ: محاسبات مشاور براساس داده ها آب منطقه ای استان
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 مختلف یهایکاربرمنابع آب برای توسعه  یهاتیمحدود :76جدول 

 محدودیت شکل زمین

 کاربری

 آب

 مناسب نامناسب

 مترمکعب در هکتار هزار 1یبش از  مترمکعب در هکتار هزار 1کمتر از  کشاورزی متراکم

 مترمکعب در هکتار 522 بیش از مترمکعب در هکتار 522کمتر از  باغداری

 مترمکعب در هکتار 122بیش از  مترمکعب در هکتار 122کمتر از  کاریجنگل

 از دریا لومتریک 3فاصله کمتر از  از دریا لومتریک 3فاصله بیش از  دریایی پروریآبزی

 هزار لیتر در روز 122بیش از  هزار لیتر در روز 122کمتر از  گردشگری

 هزار لیتر در روز 452بیش از  هزار لیتر در روز 452ر از کمت سکونتگاه شهری

 هزار لیتر در روز 352بیش از  هزار لیتر در روز 352کمتر از  سکونتگاه روستایی

 هزار لیتر در روز 1 22از بیش  هزار لیتر در روز 1 22از کمتر  توسعه صنعتی

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 برآورد ظرفیت برد به اعتبار خاک -1-2-1-6-3-2-3

نقش مهمی هم در استقرار و هم نگهداری  ؛ کهخاك سومین عامل اساسی اکولوژیک در محدودیت توسعه است

گوناگون را نشان  یهایکاربراین عامل بر  یهاتیمحدودو  هاویژگی نقشه تا  نقشه و  جدول . کندمیایفا  هایکاربر

  .دهدمی

 مختلف یهایکاربرخاک برای توسعه  یهایژگیو :77جدول 

 ویژگی خاک

 کاربری زمین 

 عمق زهکشی حاصلخیزی

خیلی 

 ضعیف
 خوب متوسط ضعیف

 یلیخ

 یفضع
 خوب متوسط یفضع

بسیار 

 عمقکم
 عمقکم

نیمه 

 عمیق
 عمیق

 * * * - * * * - * * * - کشاورزی متراکم

 * * * - * * * - * * * - کشاورزی دیم

  * - - * - - - * * - - باغداری

 * * * * - * * - * * * - یدارمرتع

 / * * / * * * - * * * * یکارجنگل

 * * * * - - * - - - - - دریایی پروریآبزی

 * * - - * * * - * * * - گردشگری

 * * * - * * - - - - - - سکونتگاه شهری

 * * * - * * - - - - - - سکونتگاه روستایی

 * * * - * * - - - - - - توسعه صنعتی

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 جمع بندی

مطالعات ویژگی های اکولوژیک استان بوشهر حاکی از شرایط نه چندان مناسب اکولوژیک در استان بوشهر است. 

عموماً نیمه شمالی و مرکزی استان به نسبت نیمه جنوبی آن از شرایط مساعدتر و توان باالتری برای انواع کاربری ها برخوردار 

ست. خصوصاً کاربری هایی نظیر زراعت و آبزی پروری دریایی و توسعه سکونتگاهی و صنعتی در نیمه شمالی و مرکزی ا

از توان بیشتری برخوردار است. مهمترین مساله در تعیین نهایی توان اکولوژیک استان بوشهر که درواقع عامل کلیدی به 

طلوب آب در این استان که با خشکسالی های پیاپی سال های اخیر به حساب می آید آب است. با توجه به وضعیت بسیار نام

شدت بحرانی شده است، نمی توان توسعه بیشتر انواع کاربری ها را بدون تامین آب از حوضه های خارج از استان و یا تأمین 

ندی شده و قتن آب پهنه بآب از دریا متصور بود. این وضعیت به گونه ای است که توان اکولوژیک استان بدون در نظر گر

و در واقع توان مشروط با شرط تامین آب در استان محاسبه گردیده است. همان گونه که در مبحث برآورد ظرفیت برد محیط 

زیست برای کاربری های مختلف نیز دیده شد. آب نقش پررنگ تر و حساس تری نسبت به دو عامل شکل زمین و خاك 

ها به صورت طبیعی و با تکیه بر منابع طبیعی درون استان قابلیت استقرار بسیار محدود و حتی ایفا می نماید. برخی کاربری 

بدون قابلیت استقرار هستند. سه حوزه اصلی در پهنه بندی توان اکولوژیک کشاورزی، صنعت و سکونتگاه است که وضعیت 

 آنها به شرح زیر مورد ارزیابی قرار گرفته است:

راعت دراستان بوشهر به دو شکل عمل می نماید اول تولیدات باغی که به طور سنتی نخلستان حوزه ز الف( کشاورزی:

های وسیعی را در استان شامل می شود که سابقه زیادی در استان دارد. این نوع از باغداری از سالیان دور در استان وجود 

دن هنوز هم ادامه دارد. باغات مرکبات در وسعت داشته و معیشت بخشی از استان به آن وابسته بوده که با وجود کوچک ش

کمتر و تاکستان ها به صورت محدود نیز در استان بوشهر دیده می شود. دوم محصوالت زراعی نظیر گندم و جو، تنباکو، 

کنجد و صیفی جات از جمله گوجه فرنگی است که محصول خارج فصل آن یا محصوالت زمستانه نقش مهمی در بخش 

کند. جهت تعیین توان اکولوژیک پهنه استان بوشهر برای زراعت مدل زراعت در سه بخش ستان بازی میزراعت آبی ا

زراعت آبی، زراعت دیم و باغداری با توجه به شرایط استان بوشهر طراحی گردید. پهنه بندی توان اکولوژیک استان بوشهر 

اعت مذکور را بدون در نظر گرفتن عامل کلیدی آب نشان         برخورداری استان از پهنه های نسبتاً مناسبی از هر سه نوع زر

می دهد. جهت مداخله عامل آب در تعیین توان اکولوژیک استان بوشهر ناگزیر از پذیرفتن محدودیت های منابع آب استان 

ایی شده که در اسهستیم. به عبارت دیگر پهنه هایی با شکل زمین، خاك، پوشش گیاهی و اقلیم مناسب در استان بوشهر شن

صورت تأمین آب کافی و الزم می تواند به این کاربری اختصاص یابد. از آنجاییکه منابع آب استان بسیار محدود و عموماً 

به همان میزان استفاده فعلی مصرف محدود است. میزان آب استفاده شده در هر محدوه مطالعاتی در بخش کشاورزی با کسر 
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مطالعاتی به عنوان آب در دسترس کشاورزی در نظر گرفته شده است. یعنی فرض بر این است که  میزان بیالن منفی محدوده

آبی اضافه جهت تخصیص به زراعت و باغداری در استان بوشهر وجود نخواهد داشت. این میزان با واحد مترمکعب در هکتار 

از آن در کشاورزی ) با توجه به محدودیت شدید تنها بر روی پهنه ها نمایش داده شده است و تصمیم گیری برای استفاده 

های اقتصادی نظیر صنعت، سکونتگاه ها و گردشگری به فصل تلفیق و آینده نگاری مطالعات موکول آب( یا سایر بخش

درصد( و  96شده است. آنچه در این بخش قابل تأمل است اوالً سهم بسیار زیاد بخش کشاورزی در مصرف آب )حدود 

فت بسیار زیاد آب در این بخش به دلیل سیستم سنتی جوی و پشته خصوصاً در نخلستان ها و تبخیر بسیار شدید دوماً هدر ر

 در اقلیم گرم و خشک استان بوشهر است که با بهبود آن می توان زمین های بیشتری را با همین مقدار آب زیر کشت برد.

یار یی برخوردار است. از کارگاه های بسیار کوچک تا صنایع بسحوزه صنعت در استان بوشهر از تنوع بسیار باال ب( صنعت:

بزرگ نفت و گاز در استان بوشهر مستقر است و خصوصاً به دلیل وجود منابع انرژی عظیم در استان و ناگزیر استقرار صنایع 

. از طرفی بروستمرتبط با آن، بحث توان اکولوژیک صنعت در استان بوشهر با چالش ها و پیچیدگی ها مخصوص خود رو

برخورداری از بزرگترین ذخایر و واقع شدن در شاهراه انرژی جهان استقرار صنعت نفت و گاز در استان را بالمنازع می کند 

اما بروز مشکالت زیست محیطی و برهم خوردن تعادل اکولوژیکی توجهات را روز به روز به جانمایی صحیح صنایع در 

توان اکولوژیک را می توان اولین گام از جانمایی صنایع در استان بوشهر دانست. از آنجاییکه  استان معطوف می دارد. ارزیابی

در ارزیابی توان اکولوژیک تنها عوامل اکولوژیک دخالت داده می شود پهنه بندی اراضی واجد توان در استان صورت 

اما قابل تأمین در استان به صورت مشروط در پذیرفته و همانند بخش کشاورزی آب به عنوان مهمترین عامل محدود کننده 

ارزیابی وارد شده است. در این بخش نیز میزان آب مورد استفاده در بخش صنعت برای محدوده های مطالعاتی به عنوان آب 

در دسترس بخش صنعت در نظر گرفته شده و فرض بر این است که در ارزیابی توان اکولوژیک آب اضافه ای وجود نخواهد 

ت و با توجه به اینکه آب در دسترس هم اکنون توسط صنایع مستقر مورد استفاده قرار می گیرد و میزان هدر رفت در داش

بخش صنعت،  به دلیل استفاده از شیوه های مدرن و همچنین گران تر بودن هر مترمکعب آب صنعت به نسبت آب شرب و 

صنایع  شاورزی می باشد، بنابراین بحث صرفه جویی بیشتر توسطکشاورزی،  به مراتب بسیار پایین تر از خصوصاً  بخش ک

مستقر، تقریبا منتفی است به همین دلیل در پهنه های دارای شرایط مناسب اکولوژیک، استقرار صنایع جدید کامال مشروط 

 به تأمین آب یا از سهم سایر بخش ها از جمله کشاورزی و یا تأمین از خارج حوزه است.

در بخش سکونتگاه، چه سکونتگاه شهری و چه سکونتگاه روستایی پارامترهای اکولوژیک از جمله شکل  ج( سکونتگاه:

زمین، خاك، اقلیم و پوشش گیاهی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه باز هم آب عامل کلیدی جهت توسعه 

 رفی در بخش شرب به عنوان پایه مطالعاتمحسوب می شود و با توجه به بیالن منفی اکثر محدوده های مطالعاتی آب مص
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آب در نظر گرفته شده و با توجه به میزان جمعیت مستقر در هر محدوده مطالعاتی و شاخص فالکنمارك) شاخص تنش آب 

 شرب( سرانه آب مصرفی به مترمکعب در سال محاسبه گردیده و مشاهده می شود که غیر از یک محدوده تمامی محدوده

مترمکعب در سال و با کمبود مطلق همراه است. بنابراین توسعه سکونتگاه ها در پهنه های دارای توان  522زیر های مطالعاتی  

 منوط به تأمین آب از سایر حوزه هاست.

   



تحمل مح  تی و  ربآورد  ظرف    کیتوان اکولوژ نیی تع  ، یاب یارز ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 یط ی 
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