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 GIS ،AHP دریاي خزر، ،، آلودگی نفتیساحلیمناطق  :کلید واژه
 

 مقدمه -1
ها و آبزیان حساس، این مناطق داراي زیستگاه. و خشکی قرار دارند ند که از دو سو تحت تاثیر اکولوژي دریامناطق ساحلی اراضی حساسی هست

 .آیند هاي معیشتی، شیالت و صنایع حمل و نقل به شمار میو پشتوانه بسیار مهمی براي فعالیتاي بوده مالحظهمنابع معدنی و تفرجگاهی قابل
 از ناشی نفتی مواد نشت کشتیها، شستشوي و توازن آب تخلیه شهري، هايزباله صنعتی، پسابهاي شامل یکل طور به دریایی هايآالینده
 هايزمینه در انتشار نحوه و متفاوت ساختار حیث از آن مشتقات و نفت نشت که ،باشندمی طبیعی عوامل و اتمی هايزباله دریایی، حوادث

 جدي لطمات دچار نیز را انسان سالمت بلکه آبی، زیست محیط تنها نه دریا در نفت وجود. باشدیم اهمیت حائز اقتصادي و سیاسی المللی، بین
 نفت از بخشهایی همچنین. باشدمی نفت از ايالیه با جانداران و گیاهان سنگها، پوشاندن شامل سواحل در نفت آلودگی اثر مهمترین .نمایدمی
 اقتصادي درآمدهاي و توریستی هايجاذبه رفتن بین از باعث و شده پخش جا همه در ،شوندمی اجد نفتی هايلکه از خوردن هوا وسیلههب که
 ].1و2[ گردند می

دریاي . اند به دلیل اهمیت آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته) ها و رودها ها، دریاها، دریاچه اقیانوس(هاي محیطهاي آبی  انواع آلودگی امروزه
باشد و  می) نفت و گاز(حاوي ذخایر غنی انرژي  از آنجایی که این دریا. باشد ها می گترین دریاچه جهان نیز دچار انواع آلودگیخزر به عنوان بزر

 .پذیر است نا اجتنابآلودگی نفتی دریاي خزر  افزونروزخطر اقتصاد کشورهاي جدا شده از شوروي سابق بر روي همین ذخایر بنا نهاده شده، لذا 
توجه به کمتر بودن عمق دریاي خزر در بخش شمالی و بیشتر بودن عملیات اکتشاف و استخراج نفت  دهد که باتحقیقات نشان می مطالعات و

عملیات حمل و نقل مواد نفتی بیشتر به ضرر بخش جنوبی ، )به سمت بخش جنوبی استکه ( در این بخش و با توجه به جهت جریانات آب دریا
 .قرار نگرفته استچندان مورد توجه هرچند که به دلیل بیشتر بودن عمق دریا در بخش جنوبی، این موضوع  باشد؛ران ایو در سواحل  این دریا

هاي نفتی  این که سواحل شمال کشورمان در معرض آلودگیو در نظر گرفتن با توجه به اهمیت دریاي خزر از نظر شیالتی، اقلیمی و اقتصادي 
هاي نفتی انجام نشده است،  یچ اقدامی جهت تعیین مناطق حساس سواحل ایران در دریاي خزر در مقابل آلودگیذکر شده قرار دارد و تاکنون ه

  .ها براي مناطق ساحلی دریاي خزر ضروري است ها و روشسازي معیار ها و بومیهایی جهت توسعه مدلارائه روش
به  )GPS(یاب جهانی و سیستم موقعیت )GIS( 2جغرافیاییالعات ، سیستم اط)RS( 1علوم ژئوماتیک شامل سنجش از دور در حال حاضر

هاي به هنگام و دقیق مربوط به منابع زمینی، دریایی و آوري، تجزیه و تحلیل و کسب دادههاي جمععنوان یکی از مناسبترین و سریعترین روش
سیستم هاي قابلیتکه در این تحقیق از  ،انداطق ساحلی تبدیل شدهاند و به ابزاري کارآمد در مطالعات مربوط به منمحیطی جایگاه ممتازي یافته

 .استفاده شده است )GIS(اطالعات جغرافیایی 

    1   . Remote Sensing 
 . Geographic Information System 2     
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 در نقاط مختلف دنیا در این خصوصاما  ،صورت نگرفتهجامعی  قاتتحقی، GISکارگیري ارزیابی حساسیت نفتی با بهدر زمینه تاکنون در ایران 
انجام محیطی سواحل نیجریه به آلودگی نفتی حساسیت زیستبر روي  یتحقیقات 1981 در سال و همکاران hEric .انجام شده استتحقیقاتی 

 در سال ].4[ است هبر روي سواحل جنوبی ویتنام جهت واکنش به آلودگی نفتی انجام شد پژوهشی 2003 تا 9219 سالهايفاصله در  ].3[دادند 
 ،2000 لدر سا ].5[ نفتی در دریاي بالتیک را مورد بررسی قرار دادآلودگی از محیطی ناشی  اثرات زیست COWIموئسسه  ،1997

Mosbech  زیست با همکاري موئسسه جغرافیایی دانشگاه کپنهاگ، موئسسه منابع طبیعی وزارت انرژي و محیط حمایتتحت  همکارانو
هاي نفتی ت به آلودگیبتعیین مناطق حساس ساحلی نس روي سواحل غربی گرینلند جهتموئسسه هواشناسی دانمارك تحقیقی بر و  گرینلند

سپس هر کدام از  .بندي شدهاي انسانی، بیولوژیکی و فیزیکی تقسیمدر این تحقیق ابتدا ساحل منطقه مورد نظر بر اساس معیار. انجام دادند
ها، نقشه کلی حساسیت و پس از تلفیق تمامی نقشهتولید  GISافزار هاي آن توسط نرم و نقشه شدند دهیها با توجه به اهمیتشان وزنمعیار

 ].6[ هاي نفتی بر اساس اولویت حساسیت به ریزش نفتی تولید شدمنطقه مورد نظر به ریزش
جهت رسیدن به  .بررسی شده است GIS  به آلودگی نفتی با استفاده از استان مازندران محیطی مناطق ساحلی، حساسیت زیستمقالهدر این 

 سپس با استفاده از روشو  شودمی تفکیک یدینامیکی و مورفولوژیکهیدروهاي انسانی، بیولوژیکی، بر اساس معیار یساحلنوار ابتدا  این هدف،
AHP افزار ها در محیط نرمو نقشه مربوط به هرکدام از معیار گیردها وزنی تعلق میبه هر کدام از معیارGIS  در مرحله بعد .شودتولید می 

نتایج نهایی نیز بر هیه و ت ،نفتی آلودگیو نقشه کلی حساسیت منطقه مورد نظر به  شده تلفیق همپوشانی شاخص اي تولید شده با روشهنقشه
 .شوندمیبندي  رتبه نفتی آلودگیبه  حساسیتاولویت اساس 

 
 روند انجام مطالعات -2

ها و پردازش آوري دادهابتدا معیارهاي موثر شناسایی شده و با جمعدر محیطی مناطق ساحلی به آلودگی، به منظور ارزیابی حساسیت زیست
بر اساس  AHPهاي پردازش شده با به کارگیري روش سپس الیه .شودالیه اطالعاتی مورد نظر تهیه می ،براي هر کدام ي اولیههانقشه

درجه حساسیت هر منطقه نسبت به آلودگی نفتی ، GISها در کارگیري مدلهاي تلفیق الیهر مرحله بعد با بهدو شود میدهی وزناهمیت 
در محیط  AHP جهت به دست آوردن وزن پارامترها به روش .شودنمایش داده میبر اساس اولویت  هاي خروجیو در نقشه مشخص

Matlab افزارهاي گذاري و تلفیق آنها نرمها و رویهمسازي الیههمچنین براي آماده. نویسی شده است برنامهArcview3  وArcGIS9  به
 .شده استکار گرفته

 
 آنهاسازي و آمادهآوري جمعها، تعیین پارامتر -2-1

هاي محدوده هاي مورد نیاز، بررسی ویژگی مؤثر و داده شامل مراحل شناخت، تعیین معیارهاي محیطیطور کلی فرآیند تعیین حساسیت زیستبه
 .باشد و تهیه و نمایش خروجی می هاي اطالعاتیالیههاي فاکتور، تلفیق  تهیه نقشه ها، سازي داده آوري و آماده مطالعاتی، جمع

مصاحبه با  از طریقهاي مورد نیاز  به همراه دادههاي موثر جهت تعیین حساسیت مناطق ساحلی به آلودگی نفتی در این تحقیق ابتدا معیار
در این مرحله یک تحلیل جامع روي مجموعه . شود تعیین می، ین زمینهاکارشناسان و افراد متخصص و بررسی تجارب کشورهاي دیگر در 

از این  برخی .]7[ گیرد ه جانبه مورد بررسی قرار میپارامترها صورت گرفته و همچنین تاثیر هر یک از پارامترها بر روي سایر عوامل به طور هم
  :عبارتند از به طور کلی هامعیار

 ...و هاي ساحلیتوریستی، بنادر، شهر هايمکان اقتصادي،مناطق ، و باستانی یخیهاي تارمکان :انسانی هايمعیار •
حساسیت  ،اهمیت اکولوژیکی و تنوع زیستی آبزیان و پرندگان دریایی شده،مناطق حساس، مناطق حفاظت :اکولوژیکی هايمعیار •

 ...و ریزش نفتینسبت به 
 ...د وجریانات دریایی، موج، با :دینامیکهاي هیدرومعیار •
 .]6[...و ، پوشش گیاهیاياي، شنی، ماسهصخره: مورفولوژیک و شرایط ساحلیهاي معیار •
ممکن است . شود آوري می هاي مربوط به هر فاکتور از منابع موجود جمع ها و داده با توجه به لیست عوامل تعیین شده در مرحله قبل، نقشهسپس 

ها  آوري داده اي که باید در جمع نکته. هاي متفاوت تهیه شده باشند ها و مقیاس و یا در فرمت هاي مختلف هر بخشی از این منابع توسط ارگان
هاي  ها و شرکت شوند، توسط سازمان هایی که گردآوري می داده. س اطالعات متناسب با نیازها باشداست که ماهیت و مقیا اینبدان توجه شود، 

مقیاس، سیستم تصویر ،  مانند فرمت(هاي متفاوتی  یژگیها غالباً داراي و به همین علت این داده ،وندش ها تهیه می مختلف و براي اهداف آن ارگان
آوري شده به فرمت قابل  هاي جمع افزاري مورد استفاده و نحوه اجراي آنالیزها، الزم است که داده با توجه به هدف پروژه، محیط نرم. هستند..) .و

 .]8[ هاي قابل اطمینانی دست یافت به جواب تا بتوان پس از اجراي آنالیزها اس و سیستم تصویر یکسان درآیندافزار و در مقی استفاده در نرم

۲ 
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براي هر کدام از این و  به فواصل مناسب تقسیم استان مازندران بر اساس تجربیات گذشته و نظرات کارشناسان، خط ساحلی تحقیقدر این 
هایی که در این تحقیق جهت تعیین حساسیت مناطق ساحلی یارمع. شودمی آوريجمع العات مربوطاطو  تعیین مورد نظرهاي فواصل معیار

 :اند عبارتند ازدریاي خزر به آلودگی نفتی مورد استفاده قرار گرفته
 هاي ساحلی شهر و هاي توریستی، بنادرمکان: انسانی هايمعیار •
 ، پرندگان)سیت متوسط، حساسیت زیادحساسیت کم، حسا(مناطق حساس : اکولوژیکی هايمعیار •
 )انرژيانرژي، ساحل کمساحل پر(موج : دینامیکهاي هیدرومعیار •
 هاي سیالبی، دشتشنیساحل : هاي مورفولوژیک و شرایط ساحلیمعیار •

مناطق ساحلی به آلودگی  در تعیین حساسیت .گردد GISافزار تا قابل استفاده در محیط نرم ه،سازي شدیکسان موجوداطالعات  این مرحلهدر 
به باشد که در ادامه بسیار مهم می ،هاي محاسبه شده براي آنهادهی به پارامترهاي مؤثر و تلفیق پارامترها با توجه به وزننفتی دو فرآیند وزن

 .پردازیممیآن تشریح 
 

 هابه معیاردهی وزن -2-2
 .گردد محاسبه کمی به صورت نیز کالسها اهمیت میزان باید ،هاآن تأثیر نحوه رسیبر و آنها بنديطبقه و هاي حساسیتمعیار شناسایی از پس

تواند عدم قطعیت قابل توجهی در فرآیند ه می، کباشددهی به معیارها می، مرحله وزنگیريترین مراحل تصمیمترین و مشـکلیکی از مهم
وزن داده شده به صورت یک عدد در . گیري استتخراج معیارهاي تصمیماستخراج و تعیین وزن گامی مهم در اس. گیري ایجاد نمایدتصمیم

 .شود، که این عدد بیانگر اهمیت نسبی آن معیار نسبت به سایر معیارها در شرایط خاص استارزیابی دخالت داده می
ها در اصول تئوري، دقت، سهولت وشگیران وجود دارد که تفاوت این ردهی مختلفی جهت ارزیابی اهمیت معیارها براي تصمیمهاي وزنروش

از مؤثرترین  )AHP(1تحلیل سلسله مراتبی اند که روشکاربردهاي عملی نشان داده. گیران استکاربرد و قابل فهم بودن آنها براي تصمیم
توان به مواردي اي این روش میبطور کلی از مهمترین مزای. باشدگیرد، میانجام می GISگیریهاي مکانی که با استفاده از ها در تصمیمتکنیک

 . ]8[ پذیري و اعتمادپذیري باال اشاره کرددهی و قابلیت انعطافمانند دقت باال در وزن
در این روش جهت . استهاي مختلفی استفاده شدهارایه گردید و از آن در زمینه 1980در سال  Saatyتوسط محققی به نام  AHPروش 

گیرندگان معیارها و زیرمعیارهاي هر پارامتر را فقط به صورت صورت که تصمیمبدین .شودایسه زوجی استفاده میدهی به معیارها از روش مق وزن
ها همه پارامترها بصورت یکجا با که در این روشاز آنجایی. دهی همزمان تمامی معیارها وجود نداردکنند و نیازي به وزندو به دو مقایسه می

درصورتیکه در مقایسه زوجی . گیرددهی با دقت بیشتري انجام میشوند در نتیجه وزنهم مقایسه نشده و معیارها دو به دو با هم مقایسه می
 .]9و10[ توان آنرا تصحیح نمودمعیارها سازگاري وجود نداشته باشد، این عدم سازگاري قابل محاسبه بوده و می

گیري با معیارهاي چندگانه است، زیرا این هاي طراحـی شده براي تصمیمترین سیـستمیکی از جامـع )AHP( فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهاي مختلف کمی و کیفی را تکنیک امکان فرموله کردن مساله را بصورت سلسله مراتبی فراهم می

گیري دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روي معیارها و زیر معیارها را دارد، به هاي مختلف را در تصمیماین فرآیند گزینه. ارددر مساله د
همچنین میزان سازگاري و ناسازگاري تصمیم را نشان . نمایدعالوه بر مبناي مقایسه زوجی بنا نهاده شده، که قضاوت و محاسبات را تسهیل می

بعالوه از یک مبناي تئوریک قوي برخوردار بوده و بر اساس اصول . باشدگیري چند معیاره میاز مزایاي ممتاز این تکنیک در تصمیمدهد که می
 ].9و11[. بدیهی بنا نهاده شده است

به منظور . شوده میتشکیل و پارامترها بصورت زوجی با هم مقایسه و اهمیت نسبی آنها سنجید اسبه وزن در ابتدا ماتریس مقایسهبراي مح
هر . شودبیان می... محاسبه وزن نسبی دو معیار نسبت به همدیگر، اهمیت نسبی آنها به صورت عباراتی نظیر کامالً مهمتر، اهمیت خیلی قوي و

در حقیقت مقیاسی  )1( جدول. شودشود که به آنها وزن نسبی گفته میتبدیل می 9تا  1به امتیازي بین  )1(یک از این عبارات مطابق با جدول 
بعد از انجام مقایسه دوتایی، اعداد مقایسه  .شودباشد و با استفاده از این جدول، نظرات کارشناسان به اعداد تبدیل میبراي مقایسه دوتایی می

ام با توجه jام با معیار i نتیجه مقایسه معیار  ijaدر این ماتریس درایه. شوددوتایی حاصل در قالب ماتریسی با عنوان ماتریس مقایسه آورده می
کمتر از  2ها با هم سازگار باشند، چنانچه نرخ ناسازگاريهاي زوجی این است که مقایسهمعیار اصلی براي پذیرفتن مقایسه. باشدمی )1(به جدول 

بعد از آماده شدن ماتریس مقایسه و قابل قبول بودن . دها تجدید نظر نموباشد، سازگاري سیستم قابل قبول است، وگرنه باید در قضاوت 1/0
که  استفاده شده است AHPدهی از روشدر این تحقیق جهت وزن ].9[شودسطح سازگاري آن، وزن پارامترهااز روش بردار ویژه محاسبه می

 :ارائه شده است )2(نتایج حاصل از آن در جدول 
 

1 .Analytic Hierarchy Process 
2 . Inconsistency Ratio 
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 سه دو به دو عوامل معیارهادهی در مقایمقیاس امتیاز :1جدول 

 مقدار عددي اهمیت یک معیار نسبت به دیگري
 9 کامالً مهمتر و یا کامالً مطلوبتر
 7 اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي

 5 اهمیت یا مطلوبیت قوي
 3 کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر
 1 اهمیت یا مطلوبیت یکسان

 2و 4و 6و 8 اهمیت یا مطلوبیت بین فواصل فوق
 
 

 AHPبا روش  هامعیاربه  دهی وزن :2دول ج

 هامعیارزیر هامعیار هاي اصلیپارامتر

 )45/0( انسانی
-  )18/0(بنادر 

-  )52/0(هاي ساحلی شهر
-  )3/0( مناطق توریستی

 )26/0(بیولوژیک 
 )67/0(مناطق حساس 

 )11/0(حساسیت کم 
 )31/0(حساسیت متوسط 
 )58/0(حساسیت زیاد 

-  )33/0(رندگان پ

 )2/0(مورفولوژیک 
-  )67/0(ساحل شنی 

-  )33/0(هاي سیالبی دشت

 )1( موج )09/0(هیدرودینامیک 
 )67/0( انرژيساحل پر
 )33/0( انرژيساحل کم

 
 

 GIS ها درالیه تلفیق 2-3
 روي آنها اجراي نحوه و موجود هاي مدل همه جانبه یابیارز و بررسی از پس و آنها ویژگیهاي و موجود پارامترهاي به توجه با مرحله این در

مدل : هاي شاخص در این زمینه عبارتند ازمدل. گردد می انتخاب هاالیه تلفیق مناسب براي مدل یک، هر دقت نیز و متفاوت پارامترهاي
عملگرهاي مختلف ریاضی و اعمال آنها بر روي مدلهاي تلفیق با استفاده از توابع و . 1منطق بولین، مدل همپوشانی شاخص و مدل منطق فازي

هاي مختلف، این ارزشها را با یکدیگر تلفیق کرده و به این ترتیب ارزش نهایی هر پیکسل با در نظر گرفتن تمام ارزش هر پیکسل در الیه
 .]8[ شودگیري، محاسبه میهاي تصمیم الیه

این وزن . گیرداس اهمیت و نقش آنها و با توجه به نظرات کارشناسی، وزنی تعلق میدر مدل همپوشانی شاخص ابتدا به فاکتورهاي مؤثر بر اس 
در این روش عالوه بر اعمال وزن هر فاکتور نسبت به دیگر فاکتورها، به هر یک از . شودبه صورت عددي و در بازه مشخصی تعیین می

1.Fuzzy Logic Model 
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دهی، بعد از اتمام عملیات وزن. گیردنظرات کارشناسان وزنی تعلق میها و واحدهاي مکانی موجود در فاکتور، بر اساس اهمیت نسبی و  کالس
  .آید ها در نقشه خروجی بدست می شوند و مقادیر مربوط به ارزش پیکسلبا یکدیگر تلفیق می )1(فاکتورها بر اساس رابطه 

 
 )1( 

 
 

. امین نقشه استiامین کالس از jامتیاز  ijSامین نقشه ورودي و iوزن  iW باشد،میارزش هر واحد پیکسلی در نقشه خروجی  Sدر این رابطه، 
باشند، در نتیجه  بندي بر اساس مقادیر حاصله می هاي خروجی قابل اولویت ها و روش اجراي مدل همپوشانی شاخص، پیکسل با توجه به ویژگی

بندي  ها و رتبه در مقایسه با مدل منطق بولین این مدل انعطاف پذیري بیشتري در ترکیب ورودي. ب ارزش بیشتري دارندهاي مناسموقعیت
هاي موجود در هر فاکتور، از جمله معایب آن ها دارد، ولی ماهیت خطی و عدم توانایی آن در تعیین تغییرات وزنی مربوط به مرز کالس خروجی

ها با توجه به دقت مورد نیاز و به تبع  شود، کاهش بازه تعریف کالس هایی که براي کاهش این خطا پیشنهاد می حل هبرخی را. شوندمحسوب می
 .باشددهی و تلفیق پارامترها می کارگیري مدل هاي فازي براي وزنها و یا به آن افزایش تعداد کالس

و از تلفیق شوند  می توسط مدل همپوشانی شاخص با یکدیگر تلفیق دار شده وزن ها، الیه هاي بعد از منتقل کردن اوزان به الیه ،تحقیقدر این 
 .شود آنها میزان مناسبت براي تمام نواحی منطقه مطالعاتی تعیین می

 
 هاو یافته نتایج -3

 اختیارشود و در اده مید نمایش محیطی هر ناحیه با مقدار آنهاي خروجی حساسیت زیستنقشه قالب درهاي تلفیق، نتایج مدل اجرايپس از 
استان در محدوده حساسیت نسبی آنها   را به همراه GISافزار ها توسط نرمتلفیق الیه حاصل از نتایج )1(شکل  .گیردمی قرار گیرندگان تصمیم

 50/0تا  25/0معرف حساسیت نسبی کم، شاخص بین  25/0کمتر از  در نتایج به دست آمده، شاخص حساسیت .دهدنشان میمازندران 
دهنده نشان 75/0معرف حساسیت زیاد و شاخص حساسیت باالتر از  75/0تا  50/0 دهنده حساسیت متوسط، شاخص حساسیت بین نشان

داراي حساسیت متوسط مازندران بیشتر مناطق ساحلی همانگونه که در نقشه مشخص است  .باشدد نسبت به آلودگی نفتی میاحساسیت خیلی زی
 .کنار داراي حساسیت خیلی زیاد نسبت به آلودگی نفتی هستندبه بندر نوشهر و بندر فریدونمناطق نزدیک و  

 

 
 مازندران به آلودگی نفتیاستان محیطی مناطق ساحلی نقشه حساسیت زیست :1شکل

 
 گیرينتیجهبحث و  -4

ها با و تلفیق الیه AHPگذار با روش هاي تاثیرعیاردهی به ممازندران به آلودگی نفتی با وزناستان در این مقاله، حساسیت مناطق ساحلی 
یک نرم افزار جامع و کامل و  GIS افزاردهد نرمارزیابی شد، که نتایج به دست آمده نشان می GISافزار روش همپوشانی شاخص توسط نرم

 .باشدآن می ابمقابله ریزش نفتی و نحوه  مناطق حساس ساحلی به تعیینابزاري جهت 
 بسیار زیاد اهمیت به توجه باباشد، که هاي اجتماعی و اقتصادي میاثرات مهم آلودگی نفتی، اثر بر روي اکوسیستمهاي طبیعی، محیط بیشترین

 .و باید به طور جدي در نظر گرفته شود دارد خاصی اهمیت آن پایدار توسعه راستاي در مناطق این مناسب مدیریت ،دریاي خزر ساحلی مناطق

∑
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با توجه . وجود دارد... باشد، همواره احتمال احتمال ریزش نفتی در حین استخراج، حمل ونقل ودریاي خزر داراي منابع عظیم نفتی میاز آنجا که 
با طول نسبتاً زیاد همواره در معرض اثرات منفی ناشی از ریزش نفتی قرار دارد، بنابراین تعیین مناطق  ایران به این که نوار ساحلی شمالی

دهد بیشتر مناطق ساحلی مازندران داراي حساسیت متوسط و مناطق نتایج نشان می. هاي نفتی بسیار ضروري استحلی به آلودگیحساس سا
کنار داراي حساسیت خیلی زیاد نسبت به آلودگی نفتی هستند، که بایستی راهکارهاي الزم جهت حفاظت نزدیک به بندر نوشهر و بندر فریدون

 .لودگی نفتی در نظر گرفته شودآ در هنگاماین مناطق 
کارشناسان جهت شناسایی  در اختیارهایی ابزار به عنوان تواندمی ،هاي تعیین حساسیتو نقشه محیطی به آلودگی نفتیحساسیت زیستمدل 

در  را ترطق حساسو حفاظت از منا واکنش مناسب جهت پاکسازي آلودگی ،مناطقاین بندي اولویتبا  تا ،گیردقرار  منابع در معرض خطر
 .دهندانجام کوتاهترین زمان ممکن 

 با اندنموده سعی کشورها بیشتر نیز المللیبین سطح در بلکه ،نیست ملی مسأله یک تنها ساحلی مناطق در یکپارچه مدیریت اعمال به نیاز
 به توجه با. دشو وارد زیستمحیط به آسیب لحداق که ،دهند انجام طوري ساحلی هايعرصه در را خود فعالیتهاي یکپارچه مدیریت برقراري
 که گرفته قرار توجه مورد ملل سازمان نظیر المللیبین سازمانهاي و مجامع طرف از سواحل یکپارچه مدیریت موضوع مسئله، این اهمیت
 و مطالعه بدون ساحلی مناطق امعج مدیریت براي ریزيبرنامه این، بنابراست جهانی سطح در طبیعی منابع حفظ موضوع واالي جایگاه نشانگر
که این تحقیق در راستاي  نیست پذیرامکان اثرات بینیپیش و ارزیابی زیست،محیط مهندسی مالحظات طبیعی، شرایط و وضعیت عمیق بررسی

 .این هدف صورت گرفته استتحقق بخشیدن به 
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Environmental Sensitivity to Oil Pollutants in Coastal Areas Based on GIS

F. Vafaee, 
V. Hadipour,
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 A. Mousavi

Abstract 

Coastal areas are highly sensitive zones which are exposed to ecological conditions 

of land and sea. These zones form habitats for sensitive aquatics and provide 

remarkable mineral resources as well as a tourism destination. A wide range of 

human activities are ongoing in such areas from transportation to fishery. Oil 

pollutants can negatively affect both human and animal life. Oil pollution destroys 

animal habitats and affects human activities as well as their food resources. Such 

pollution is far more important in oceans. Today Caspian Sea is considered to be 

one of the most polluted seas in the world. Since it contains huge reserves of gas 

and oil, its neighboring states have focused on such matters recently. This article 

intends to have a study on the environmental sensitivity (especially, marine 

environment) against oil pollutants. Authors seek to unveil dire consequences of 

such events in coastal areas. 

Keywords: coastal area, sensitivity, ecological conditions, oil pollution 
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