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چکیده
جزیرة هرمز یکی از جزایر مهم با قابلیتهای ژئومورفولوژیکی منحصر به فرد در خاورمیانه به دلیل وجود گنبدهای نمکی زیبا و خاک باا  72طیا
رنگی است که متأسّفانه از جاذبههای آن متناسب با شرایط اکولوژیک و محیط زیستی آن استفاده الزم نمیشود .پژوهش اخیر در محادودة جزیارة
هرمز با هدف امکانسنجی توسعة معدنی و تفرّج و حفاظت از مناطق حسّاس زیستی با ارزشگذاری محیط زیستی به انجام رسید .برای این منظاور،
از روش ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین با اصول نقشهسازی در یگانهای محیط زیستی استفاده شد .در این پژوهش ،الیههاای اطالعااتی
شیب ،جهت ،ارتفاع ،خاک ،پوشش گیاهی ،پراکنش حیات وحش و فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی بر اساس مدلهای اکولوژیک ،طبقهبندی و با هم
تلفیق شد .در ادامه نقشة توان اکولوژیک و آمایش جزیرة هرمز تهیه گردید .به منظور ارزیابی محیط زیساتی  ،خصوصایات فیزیکای و شایمیایی و
فلزات سنگین آب دریا و رسوبات اندازهگیری شد .مطابق نتایج به دست آمده مشخص شد  5/5کیلومترمربع از مسااحت جزیاره (معاادل )13/09%
توان توسعة شهری 7/8 ،کیلومترمربع ( )%18/57از مساحت جزیره توان توسعه معدنی 11/3 ،کیلومترمربع توان حفاظت (برابار باا  )%26/9و بقیاه
 %41/44از سطح جزیره توان تفرّج گسترده دارد .در آخر ،هر کاربری بر اساس حساسیت زیست محیطی ارزشگذاری شد .این بررسی نشان داد کاه
در حال حاضر با توجه به حساسیت باالی زیست محیطی ،جزیرة هرمز برای توسعه تفرّج متمرکز توان نداشته و ضروری است برنامة گردشگری باا
تکیه بر توسعة فیزیکی شهر بندرعباس و تنها برای اجرای برنامههای یک روزه مورد توجّه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :متمرکز ،گسترده ،جاذبههای طبیعی ،قابلیتهای ژئومورفولوژیکی

مقدمه
هرمزگان جنوبیترین استان ایران ،با دارابودن  14جزیاره،
بیشترین تعداد جزایر را به خود اختصاص داده است .یکای
از این جزایر ،جزیارة هرماز اسات کاه از لحاا سیاسای،
اقتصااادی و محاایط زیسااتی دارای ارزش و فرصااتهااای
فراوانی است .جزیره هرمز دارای بزرگترین گنباد نمکای و
باالترین ارزش جاذبة ژئومورفولاوژیکی و غارهاای نمکای و
خاک با بیش از  72طی رنگی متفااوت در ساطح کشاور
است.
وجود چشمانداز و رخنمونهای زیبای زماینشاناختی،
تنوّع چشمگیر کانیهاا و خاکهاای رنگارنا  ،ساواحل درّه

مانند صخرهای ،غارهای مارنی ،زیستگاه گونههای حسااس
از قبیل الکپشاتان دریاایی پاوزه عقاابی ،جبیار و عقااب
ماهیگیر و  ...از جمله ویژگایهاایی اسات کاه گردشاگران
بینالمللی زیادی از کشورهای آلمان ،ایتالیا و فرانسه را باه
خود جلب کرده است.
با توجّه به قابلیتهای فراوان جزیارة هرماز ،چگاونگی
استفادة گردشگران از جزیره ،مطابق باا تاوان اکولوژیاک و
ظرفیت برد جزیره نبوده و همچنین عادم توجّاه باه تاوان
منطقه برای کاربریهاای مختلا باعا تخریاب منطقاه
گردیده است .برای نمونه ،برداشت خاک سرخ و عدم دپوی
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صحیح خاکهای برداشت شاده در مکاان مناساب ،باعا
تخریب گیاهان و همچنین کاهش کیفی بصاری در جاذباه
های طبیعی و تاریخی جزیره شده است.
در این راستا پژوهش هایی انجام شده که میتاوان باه
ارزیابی اکولوژیک توسعة شهر سهند با مادل تصامیمگیری
چندمعیاری  MCDMو  GISاشاره نمود ].[1
یافتههای ارزیابی توان اکولوژیک سد شهید عباسﭙور
نشان داد کااه بهترین نوع کاربری طبیعااتگااردی تفاارج
گسااترده در این منطقه بااود ] .[3تحلیاال ظرفیااتهااای
گردشگری جزیرة هرمز با تأکیاد بار کااربری دانشاگاهی و
بررسی نقش آن در توسعة گردشگری و روناق اقتصاادی و
اجتماعی جزیره هرمز با استفاده از تحلیال مادل SWAT
انجااام شااد .نتااایج نشااانداد ،وجااود دانشااگاه باار توسااعة
اقتصادی و اجتماعی جزیرة هرمز تأثیرگذار است و توساعة
اراضاای کاااربری دانشااگاهی ،تااأثیر زیااادی در توسااعة
گردشگری منطقه دارد ].[10
مطابق نتایج ارزیابی توان ذخیرهگاه گنو ،روستای گناو
دارای اولویّت اوّل گردشگری متمرکز و روستاهای جونگان،
بناادر و تن ا بااا از اولویّ ات دوم در گردشااگری متمرکااز
برخوردارنااد ] .[12خلیلاای ] [4باارای اناادازهگیااری تااوان
اکولوژیکی منطقه مورد پژوهش از روش توصیفی-تحلیلای
استفاده نماود .تورساتین ] [15گازارش پایاداری منااطق
تحت توسعة معدنی را در برنامة  UNEPبه پایان رساند.
مطالعهای در زمینة مکان استفادة صاحیح گردشاکر یاا
تعیین مناسب محل دپو خاکهای سرخ در مجاورت معدن
خاک سرخ جزیره و سایر کاربریها انجام نشده است .ایان
پژوهش ،با هدف ارزشگذاری حساسیت محایط زیساتی باا
تأکید بر استفاده معدن و تفرّج در جزیرة هرمز انجام شد.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش
جزیرة هرمز ،یک گنبدنمکی در دهانة تنگة هرمز در
مدخل ورودی خلیج فارس از دریای عمان بین مختصات
جغرافیایی " 56º 25' 10تا " 56º 30' 08طول شرقی و
" 27º 02' 07تا " 27º 06' 25عرض شمالی با مساحت
ط ساحلی آن
 74/5کیلومترمربع واقع شده است .طول خ ّ
 30148/5متر بوده ،متوسط بارندگی ساالنه  104میلیمتر

و میانگین دمای ساالنه جزیرة هرمز  26/3درجة سانتیگراد
و میانگین رطوبت نسبی ساالنه در جزیره 70/6 ،درصد می
باشد ].[14
روش بررسی
ارزیابی توان اکولوژیک جزیرة هرمز
در پژوهش حاضر ،برای تجزیه و تحلیل و جمعبنادی داده
ها از روش شبکه اسمیت استفاده و ارزیابی توان اکولوژیک
جزیرة هرمز در  16محادوده یاا شابکة اساتخراج شاده از
شاابکهبناادی مااورد اسااتفاده ،بااا اسااتفاده از ماادلهای
اکولوژیکی و اکوتوریسمی مخدوم ] [6انجام شد.
در این روش با استفاده از تصاویر ماهوارهای موجود در
کشور (لندست  ETMمربوط به سال  2002و  IRSساال
 ،)2004نقشة قابلیت اراضی و نقشههای توپوگرافی ،نقشاة
پایة جزیرة هرمز در مقیاس  1:25000تهیه گردید .ساﭙ
نقشههای شکل زمین (با تهیه و تلفیاق نقشاههای شایب،
جهت و ارتفاع) به منظور تشخیص اکوسیساتمهاای کاالن
جزیره ترسیم گردید.
با تلفیق نقشة فوق با نقشة خاک ،نقشاة یگاان محایط
زیستی پایه  1و با تلفیق این نقشه با پوشش گیاهی ،نقشة
یگان محایط زیساتی پایاه  2ایجااد شاد .نقشاة پاراکنش
جانوران جزیره شاامل پساتانداران ،پرنادگان ،الکپشاتان
دریایی و آب سن های مرجانی جمعآوری شد .باا تلفیاق
آنها با نقشة محیط زیستی پایاه  ،2نقشاة محایط زیساتی
پایه  3یا نقشه نهایی ارزیابی توان منطقه آماده گردید.
ارزیابی محیط زیستی کیفیت آب دریا از نظر آلودگی
در جزیره هرمز
به منظور ارزیابی محیط زیسات جزیاره ،نیااز باه ارزیاابی
کیفیت آب دریا از نظر آلودگی است .با توجّه باه ایان کاه
کانون آلودگی محیط زیسات دریاایی منطقاه در ساواحل
مستقرند ،خطوط نمونهبرداری (ترانسکتها) عمود بر خاط
ساحل در نظر گرفته شد .به همین منظور ،چهار ترانساکت
تعیین که سه ترانساکت در منطقاة شامال جزیاره و یاک
ترانسکت نیز در جنوب هرمز قارار داده شاد .بار روی هار
ترانسکت سه ایستگاه به فاصله یک کیلومتر از هم عمود بر
ساحل انتخاب و از هار ایساتگاه یاک نموناه از عماق نایم
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متری آب و رسوب برداشت شده و برای مقایسة نتایج ،یک
ایستگاه شاهد در جنوب شرقی جزیره انتخاب شد.
نمونهبرداری آب به منظور سنجش متغیرهای اسیدیته،
دما ،شوری ،کدورت ،هدایت الکتریکای ،اکسایژن محلاول،
نوترینتها و آلودگی آب صورت گرفت .نمونههاای رساوب
نیز برای سنجش مؤلفههای هیدروکربنهای نفتای ،فلازات
سنگین و درصد مواد آلی انجام شد .متغیرهای اندازهگیری
شااده عبارتنااد از :متغیرهااای فیزیکاای و شاایمیایی آب
(اساایدیته ،دمااا ،شااوری ،کاادورت ،هاادایت الکتریکاای و
اکسیژن محلول) میزان فلزات سنگین ،میزان هیدروکربن-
های نفتی ،درصد مواد آلی ،مقدار نوترینات ،شااخصهاای
آلودگی آب.
روش اندازهگیری و ویژگی های فیزیکی و شییییایی
آب
در ایاان بررساای از دسااتگاه دیجیتااال ساانجش کیفیاات
چندمنظوره آب ،مدل Huriba U-10استفاده شد .در تمام
ایستگاهها ،متغیرهای اسیدیته با دقات  ،0/01دماا (درجاه
سااانتیگراد) بااا دقاات  ،0/1شااوری ( )pptبااا دقاات ،0/01
کدورت ( ،)NTUهدایت الکتریکی ( )ms/cmبا دقات 0/1
و اکسیژن محلول ( )ppmبا دقت  0/01اندازهگیری شد.
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درصد مواد آلی رسوب
برای اندازهگیری کل مواد آلی از روش سوزاندن در کوره با
دمای  550درجه سانتیگراد و محاسابه بار اسااس درصاد
وزن خشااک صااورت گرفاات ( Holme & Mclntyre,
.)1984
( )2

ضریب مربوطه × ( – Blankجذب نمونه) = مقدار فسفات

()3

ضریب مربوطه × ( – Blankجذب نمونه) = مقدار نیتریت

روش ارزیابی حساسیتهای محیط زیستی منطقه
در این بررسای ،بارای تعیاین حساسایت محایط زیساتی
منطقه از معیارهای تدوین شده برای تعیین منااطق تحات
حفاظت و حساس ساحلی-دریایی سازمان حفاظت محایط
زیساات اسااتفاده شااد ] .[2معیارهااای مااورد اسااتفاده در
جدول  1و شااخصهاای تعیاین حساسایتهاای محایط
زیستی در جدول 2درج شده است.
چنانچه هر واحد شبکه قادر باشد  120تاا  160امتیااز
کسب کند ،منطقه با حساسیت بسیار باال ارزیابی می شود.
چنانچه منطقه قادر باشد  80تا  120امتیاز کسب کند ،باا
حساسیت باال در مناطق بیابانی را نشان میدهد.

میزان فلزات سنگین در آب دریا

روش تحلیل محیط زیستی فعالیتهیای انسیانی در

سنجش میزان فلزات سنگین با استفاده از دساتگاه جاذب
اتمی انجام شد .فلزات سانگین ماورد سانجش عبارتناد از
آهن ،نیکل ،کادمیوم ،سرب ،که نیکل و کادمیوم .به دلیال
واقعشدن جزیره در تنگاة هرماز و تاردد زیااد شاناورها و
نفتکشها و احتمال وجود آلودگیهای نفتای و همبساتگی
آنها با آلودگیهای نفتی مورد سنجش قرار گرفت.
TPH = B*C/D
() 1
1
که در آن :TPH ،غلظات هیادروکربنهاای نفتای در
نمونه بر حسب میکروگرم بر گرم؛  :Bحجام اساتخراج بار
حسب ml؛  :Cغلظت هیدروکربن در نمونة استخراج شاده
به ppm؛  :Dحجم نمونه آب اصلی بر حسب لیتر.

جزیره

Total Petrulioum Hydrocarbon

1

با توجّه به اطالعات کاربری اراضی و توجّاه باه گاروههاای
عمدة کاربری جزیره در بخشهاای ساکونتگاهی ،صانعتی،
معدنی ،صیادی و ترابری دریایی و گردشگری و با توجّه باه
اطالعات موجود به وسایله مااتری مناوری ] [7حجام و
تراکم استفاده و پیامادهای کااربری ،ناوع آثاار بار محایط
(مثبت ،منفی و بدون اثر) (مطابق جداول  ،)3-2ارزیاابی و
برای هر یک راهکار تقلیلی یا حذفی ارائه شد .در مااتری
تهیه شده نظرات نهاایی بار اسااس شناساایی و تشاخیص
اثرات مختل فعالیتها تعیین شد.
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جدول  -1خالصه معیارهای تعیین حساسیتهای زیست محیطی در مناطق بیابانی ][2
معیارهای اصلی معیارهای فرعی حداقل امتیاز حداکثر امتیاز

ردی
1
2
3
جمع

زیستگاه
15

ارزش زیستگاه
تنوع زیستگاه
گستره زیستگاه
23

5
5
5
160

0
1
1
16

جدول  -2شاخصهای تعیین حساسیتهای محیط زیستی ][2
معیار

امتیاز

شاخص

0
1
3

منطقه فاقد هرگونه کیفیت نادر جغرافیای زیستی است.
جغرافیای زیستی منطقه دارای  1کیفیت نادر جغرافیای زیستی است.
ناحیه ساحلی برای 30-20گونه تجاری /حفاظتی دارای اهمیت است.

جدول  -4خالصه وسعت طبقات شیب در جزیره هرمز

نتایج
کاربریهای متناسب با توان اکولوژیک جزیره هرمز
ارزیااابی تااوان اکولوژیااک جزیااره هرمااز در  16محاادودة
استخراجشده از شابکهبنادی صاورت گرفات .باه تفکیاک
طبقهبندی ارتفاعی ،شیب ،خاک ،پوشاش گیااهی و غیاره
نقشه شکل زمین ارایه شد.
نقشه طبقات ارتفاعی
سطح وسیعی از جزیره دارای ارتفااع  20-0متار باود کاه
علّت آن همجواری با دریاست .ساطح  20تاا  40متار نیاز
دارای وسعت زیادی است که نشان میدهد بخش زیادی از
جزیره دارای ارتفاع زیاد نیست (جدول .)3
جدول  -3خالصه وسعت طبقات ارتفاعی در جزیره هرمز
طبقات

طبقه ارتفاع (متر)

وسعت (متر)

درصد

طبقه 1
طبقه 2

 0تا 20
 20تا 40

9493237
6245027

22/56
14/84

طبقات

طبقه درصد شیب

وسعت (متر)

درصد

1
2

0-5
5-15

14075110
13450294

33/08
31/61

طبقهبندی جهات جغرافیایی
سطحی از جزیره هرماز کاه مساطح باوده و دارای جهات
خاصی نبود در طبقه دشت قرار داده شد (جدول .)5
واحدهای شکل زمین جزیرة هرمز
تهیه نقشههاای شایب ،جهات و ارتفااع باه منظاور تهیاه
واحدهای شکل زمین نشان دهندة این موضاوع اسات کاه
 22درصد از مساحت جزیره ،ارتفاعی بین  0-20متار دارد
و  14/5درصد از مساحت جزیره را ارتفاعهای بین 20-40
و  100-120متر به خود اختصاص میدهند.
تهیه نقشه تیپ خاک
طبقات خاک منطقه در جدول  6ارایه شد (جدول .)6

طبقهبندی شیب
همانگونه که جدول  4نشان میدهد بخاش زیاادی از
جزیره دارای شیب  0تا  5درصد است .این امار نشاان داد
ارتفاعات جزیره دارای شیبهاای مالیام اسات .همچناین
بررسی وسعت طبقات شایب در جزیاره هرماز نشاان داد،
بیشترین وسعت شیب منطقه با در برگارفتن  33درصاد از
وسعت جزیره به شیب  0تا  5درصد قرار دارد.

نقشه واحدهای محیط زیستی
جدول  7اطالعات کاربریهاای نهاایی متناساب باا تاوان
اکولوژیک جزیره هرمز را نشان میدهد.
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جدول  -5خالصه وسعت طبقات جهات جغرافیایی در جزیره
طبقات

جهت جغرافیایی طبقه جهات جغرافیایی وسعت (متر)
E
N
W

طبقه 1
طبقه 2
طبقه 9

شرق
شمال
غرب
جمع

درصد

10/15
4144184
5/26
2149561
11/75
4797522
100 42550162/91

جدول  -6خالصه طبقات خاک جزیره هرمز
تیپ خاک

طبقات

قابلیت ها

محدودیتها

جهااات مصاااالح

اراضی کوهستانی با خاک کم عمق محل مناسب دفع زباله مشکل اسات ،اساااتفاده از سااان
ساختمانی
یا بدون عمق و بیرونزدگی سنگی زهکشی ضعی
اراضی تﭙه مااهوری باا خااک کام جهاااات کشاااااورزی ،مرتعااااداری ،تأمین آب زیرزمینی در سطح کوچک،
کشاورزی و توریسم توان متوسط
جنگلداری توان فقیر
عمق با بافت متوسط تا سبک

1
2

جاادول  -7اطالعااات کاااربریهااای نهااایی متناسااب بااا تااوان
اکولوژیک جزیره هرمز
طبقات

کاربری متناسب توان
اکولوژیک

مساحت
(کیلومتر مربع)

درصد

1
2
3
4

توسعه شهری
توسعه معدنی
توان حفاظت
تفرج

5/5
7/8
11/3
14/9

13/09
18/57
26/9
41/44

خشکی زیستگاه جبیار اسات کاه در کال جزیاره باه جاز
منطقه مسکونی پراکنش دارد.
نتایج ارزیابی محیط زیستی منطقه
غلظت ( )ppmفلازات سانگین در رساوبات ایساتگاههاای
مورد پژوهش در جدول  8ارایه شده است.
نتایج میزان فلزات سنگین کادمیوم ،سرب ،نیکل در

زیستگاههای جزیره شاامل زیساتگاههاای مرجاانی ،گلای،
ماسهای ،دشتی و کوهستانی است که آبسن های مرجاانی
با  125هکتار در جنوب شرقی جزیره در موقعیات 17/45
 27 03عرض شمالی و  56 30 03/83طول شرقی که این
زیسااتگاه ،مکااان مناساابی باارای الکپشااتان دریااایی و
همچنین زیستگاه باکالنها مایباشاد .منااطق کوهساتانی
زیستگاه عقاب مااهیگیار ،دلیجاه ،بحاری باوده و بخاش

ایستگاههای مورد پژوهش
بیشااترین میاازان کااادمیوم در ایسااتگاه چهااار در آبهااای
سااحلی جنااوب هرماز و کمتاارین آن در ایسااتگاه سااه در
فاصله سه کیلومتر شمال غرب هرماز و ایساتگاه یاازده در
فاصااله  2کیااومتری شاامال شاارق جزیااره هرمااز بااود.

جدول  -8غلظت ( )ppmفلزات سنگین در رسوبات ایستگاههای مورد پژوهش
گذرگاه
( 1شمال غرب
جزیره)
شاهد (جنوب شرق)

نام ایستکاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

کادمیوم

نیکل

سرب

آهن

1
2
3
13

56 26 40/9
56 26 20/1
56 25 41/3
56 29 31/6

27 05 29
27 06 3/6
27 06 0/6
27 01 17/3

0/075
4/05

ND1

40/57
0/82
172
35/07

4760
4423/7
4720/8
4606/9

8/75

ND

ND

2/626

ND
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جدول  -9مقایسه میانگین متغیرهای اندازهگیری شده در ایستگاههای مورد پژوهش
خطا

عنصر

3/84
کادمیوم
4
نیکل
11/98
سرب
هیدروکربنهای نفتی 1/81
0/001
فسفات
0/0004
نیتریت
0/05
کل مواد آلی
11/51
آلودگی میکروبی

درجه آزادی

حداقل

11
14
12
11
15
13
11
12

0/075
8/75
./82
0/5
0/005
0/008
0/022
0

حداکثر میانگین انحراف معیار
44
8/75
172
19/4
0/021
0/015
0/71
150

5/71
8/75
37/66
5/83
0/01
0/011
0/099
13/15

*

12/76
0
**
43/20
6/02
0/004
0/001
0/183
**
41/52

*در سطح احتمال  %95و ** در سطح احتمال  %99معنی دار است.

یافته های جدول  9بیانگر این امر اسات کاه تغییارات
کادمیوم در سطح  95درصد دارای اختالف معنایدار باین
ایستگاههای نمونهبرداری شده و سرب و آلودگی میکروبای
در سطح  99درصد دارای اختالف معنیدار با یکدیگر باود.
بررسی همبستگی متغیرهاای انادازهگیاری شاده از روش

ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین کل مواد آلای
و فساافات بااا اطمینااان  95درصااد همبسااتگی داشااته و
اختالف معنایدار اسات .در آخار  16ناحیاه ارزشگاذاری
عددی حساسیت محیط زیستی گردید (جدول .)10

جدول  -10خالصه ارزشگذاری عددی حساسیت زیست محیطی نواحی بیابانی تفکیک شده در مناطق جزیره هرمز
*

معیار

پستانداران دریایی
سابقه حفاظت
بهره برداری انسانی
یادمانهای تاریخی

ناحیه  1ناحیه  2ناحیه  3ناحیه  4ناحیه  5ناحیه  6ناحیه  7ناحیه  8ناحیه  9ناحیه 10
1
1
1
0

1
1
2
0

1
1
2
5

1
1
1
0

1
1
1
1

0
1
1
0

0
1
1
3

1
1
2
0

1
1
1
0

0
1
1
0

* 16 :ناحیه ارزشگذاری و نتایج آن موجود است.

بحث و نتیجهگیری
با استفاده از مدل اکولوژیکی مخدوم ] [6پهنههای مناسب
حفاظت ،گردشگری و توساعه شاهری شناساایی شاد .بار
اساااس نتااایج ،بخااش شاامالی جزیااره بااا مساااحت 5/5
کیلومترمربع توان توسعه شهری ،قسمت شارق جزیاره باا
مساحت  11/3کیلومترمربع به دلیل وجود مرجان ،سواحل
ماسهای با قابلیت امکان تخمگاذاری الکپشاتان دریاایی،
حضور جبیر و جمعیّتای از پرنادگان باالقوه تاوان منطقاه
حفاظت شده را دارد .این منطقه مورد توجّه اکولوژیساتها
بوده که از نظر حفاظتی ،آموزشی و پژوهشی حائز اهمیات
است و بقیه سطح جزیره قابلیت تفرج گسترده دارد.
رونااد ارزیااابی و نقشااهسااازی منااابع مشااابه پااژوهش
سرهن زاده و مخادوم ] ،[13پاورابراهیم و یااوری ]،[11
پرورش ] ،[8رضایی ( )2017است .نتاایج پاژوهش حاضار

مشابه یافتههاای محماودی ] [5و رضاایی ] [12باود کاه
برای استفاده از ارزیابی کااربری از  GISاساتفاده شاد .در
یافتههای حاضر ،نقاش شاکل زماین باا اساتفاده از نقشاه
ارتفاع ،شیب و جهت تهیه گردید که از این نظار باا یافتاه
های پیر محمدی ] [9که ابتادا شایب و جهات را در نظار
گرفتند مغایرت دارد.
یافتههای این پژوهش موید نتایج پرورش ] [8و رضایی
] [12اساات .ویسااکوپوا ] [16آساایبپذیری و حساساایت
چشمانداز را بررسی نموده و اثر آن را به عنوان ابزاری برای
توسعه اکوتوریسم استفاده نماوده اسات .نتاایج وی مانناد
یافتههای این تحقیق در یک راستا است .هر دو ماورد ،باه
حفاظت و جلاوگیری از آسایب منطقاه بارای توساعه امار
تفرّجی تکیه داشتند .قسمت مرکزی جزیره به دلیل وجود
طبقات ارتفاعی بیشتر جهات کوهناوردی مناساب باوده و
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گسترده در جزیره بیشتر جهت بازدیاد گردشاگرانی اسات
، تااریخی، باومشناسای،که عالقهمند به علوم زمینشناسی
.فرهنگی و کاربریهای انسان ساخت (از قبیل معدن) است

بخش جنوبی جزیاره باه دلیال وجاود غارهاای دریاایی و
سواحل زیبا از نظر جذب گردشگر و عالقهمندان باه علاوم
 کااربری تفارّج، در آخار.زمینشناسی بسیار اهمیات دارد
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Abstract
Hormoz Island is one of the most important islands with unique geomorphological capabilities in
the Middle East due to the presence of beautiful salt domes and red soil, which unfortunately its
attractions are not used in accordance with its ecological and environmental conditions. The curent
study was conducted in the area of Hormoz Island with the aim of assessing the feasibility of
economic and social development and protection of biologically sensitive areas of the island. For
this purpose, the method of assessing ecological potential and land use planning with the principles
of mapping in environmental units and using the system method in ArcGIS 9.2 software and slope,
aspect, height, soil, vegetation, wildlife distribution and activity data layers Socio-economic
conditions were integrated and a map of ecological potential and landscaping of Hormoz Island was
prepared. According to the results, it was found that 5.5 square kilometers of the island area
(equivalent to 13.1%) of urban development capacity, 7.8 square kilometers (18.6%) of the island
area of mineral development capacity, 11.3 square kilometers of capacity Conservation (equal to
26.9%) and the remaining 41.4% of the island has a wide recreational capacity. Result showed that
the Hormoz Island is not able to develop centralized recreation and it is necessary to consider the
tourism program based on the physical development of Bandar Abbas and only for the
implementation of one-day programs. Of course, with the organization of some rural houses.
Keywords: Protected areas, mineral development, open recreation, natural
geomorphological.

attraction,

