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چکیده
امروزه بسياري از شهرهاي کشور ما با توجه به گسترش نامحدود و بدون برنامهي خود سبب دستاندازي به محيطهاي طبيعي و از بين بردن
آنها شدهاند و در هر دوره زماني و يا در هر مكاني که ايجاد گرديدهاند در پيامد استقرار خود مشكالتي را نيز در محيط زيست ايجاد نمودهاند.
اصو ًال ايجاد شهرهاي جديد به منظور پاسخگويي به نيازهايي همچون جذب سرريز جمعيتي ،تأمين مسكن و بسياري از عوامل ديگر بوده و به
خاستگاه آنها در فرآيند توسعه از ديدگاه برنامهريزي و طرحريزي محيطي توجهي نگرديده است .جزيره مينو در جنوب خرمشهر در '84o 21
الي ' 84o 21طول شرقي و ' 03o 21الي ' 03o 11عرض شمالي در استان خوزستان قرار دارد.
جهت شناخت پتانسيلهاي توسعه شهري در جزيره مينو از روش تجزيه و تحليل سيستمي و مدل اکولوژيكي مخدوم و ابزار  GISاستفاده شده
است .در قالب اين فرآيند ،ابتدا منابع محيطزيستي منطقه شناسايي گرديد .دادههاي رقومي و به همراه ديگر دادههاي توصيفي براي ايجاد پايگاه
دادهها ،به سامانه  Arc GISداده شد .با تلفيق و رويهمگذاري اليههاي اطالعاتي ،در سامانه  Arc GISنقشه يگانهاي اکولوژيكي منطقه به
همراه جدول ويژگيهاي واحد ،ايجاد و نسبت به امكانسنجي منطقه اقدام و مناطق مستعد براي توسعه شهري مشخص گرديد.
نتيجه بررسي نشان ميدهد که با در نظر گرفتن تمامي پارامترهاي اکولوژيكي مدل مخدوم %41 ،منطقه از نظر توسعه شهري داراي توان
مناسب درجه دو و  %28منطقه توان نامناسب دارند .پيشنهاد مي شود در برنامهريزي راهبردي توسعه شهري ،اهداف کالبدي با اهداف اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي تلفيق شده و هماهنگ و همسو پيش رود .در اين راستا محور اصلي برنامهريزي شهري در جزيره مينو با اولويتبندي ارتقاي
ساختار کالبدي و رفاه اجتماعي با توجه به توسعه پايدار محيط زيست و در نهايت توليد ثروت بايستي صورت پذيرد.
کلمات کلیدي :ارزيابي توان ،توسعه شهري ،جزيره مينو.GIS ،

 -2کارشناس ارشد گروه مديريت محيط زيست ،پرديس علوم و تحقيقات خوزستان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز ،ايران.
 -1استاديار گروه محيط زيست ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز ،ايران(* .مسوول مكاتبات)
 -0استاديار گروه جغرافيا ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز ،ايران.
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مقدمه
حفاظت محيط زيست نيازمند ايجاد تعاادل باين توساعه مراکاز و

در زمينه اريابي توان شهري مايتاوان باه مطالعاات ارزياابي تاوان

کانونهاي جمعيتي و عرصههاي طبيعي ميباشاد .باروز مشاكالت

اکولوژيک حاشيه شهر تبريز به منظور توسعه شهري را باا اساتفاده

محيطزيستي در ابعاد مختلا ،،ناشاي از عادم رعايات معيارهااي

از رويكرد ارزيابي چندمعياره و در محيط  ،)1( GISارزياابي تاوان

محيطزيستي در ايجاد کاربريهاي مختل ،از جمله توسعه شاهري

اکولوژيک قزوين جهت تعياين نقااط باالقوه توساعه شاهري را باا

است (.)2

استفاده از  ،)7( GISارزيابي توان اکولاوژيكي باه منظاور کااربري

براي رسيدن به توسعه پايدار داشتن برنامهريزي با تكيه بر ارزياابي

توسعه شهري به روش تصميمگيري چنادمعياره فاازي در حاشايه

همهجانبه محيط طبيعي امري ضروري اسات .باا توجاه باه اينكاه

شهر اهواز ( ،)4ارزيابي کيفيت سرزمين با اساتفاده از  GISو روش

محيط زيست طبيعي ،توان اکولوژيكي محدودي را براي اساتفاده-

 MCEدر تانگشان ( ،)1برنامهريزي استفاده از سرزمين در کامپاال

هاي انسان داراسات ،ارزياابي تاوان اکولاوژيكي باه عناوان هساته

با استفاده سيستم اطالعات جغرافيايي براي بهبود زندگي سااکنان

مطالعات محيطزيستي باا پيشاگيري بحارانهااي موجاود ،بساتر

شهري ( )23اشاره نمود.

مناسبي براي برنامهريزي محايطزيساتي فاراهم مايآورد .تحليال

مواد و روشها

قابليت اراضي براي توسعه شهري يكي از اصليترين مقوالتي اسات

موقعیت محدوده مطالعاتی

که برنامهريزان شهري با آن سروکار دارند (.)1

جزيره مينو در گذشته صلبوخ نام داشته و در جنوب خرمشاهر در

با وجود اينكه مناطق انسان ساخت تنها  %0سطح کره زمين را فارا

موقعيت جغرافيايي ' 84o 21الي ' 84o 21طول شارقي از نصا-،

گرفتهاند ،اما در مقياس جهاني و محلي اثرات مهمي را بار شارايط

النهار گريناوي و ' 03o 21الاي ' 03o 11عارض شامالي از خاط

محيطي داشتهاند ( ،)0به عنوان مثاال تجااوز منااطق شاهري باه

استوا قرار دارد .جزيره از شمال به شاهرهاي آباادان و خرمشاهر و

زمينهاي کشاورزي عواقب محيطزيساتي بسايار ناامطلوبي مانناد

غرب به کشور عراق محدود ميشود و مرز طبيعي آن باا رودخاناه

بيابانزايي و فرسايش خاک در برداشته است (.)8

اروندرود است .مساحت تقريبي آن حدود  10کيلومترمرباع ماي-

جزيره مينو به عنوان تنها جزيره ايران که باا آب شايرين محصاور

باشد .اين جزياره داراي  23متار ارتفااع از ساطح درياسات و در

شده است با داشتن نوار ساحلي نه چندان گسترده تنوع زيساتي و

فاصله  23کيلومتري خرمشهر است .بزرگترين قطار جزياره 1/2

زيستگاهي باال جزء يكي از مناطق حساس کشور بهشمار ميآياد و

کيلومتر مي باشد .مينو شهر ،شهر کوچكي اسات کاه در آن قارار

با افزايش روز افزون صنايع و گسترش شهرهاي آبادان و خرمشاهر

گرفته است و بازرگتارين آباادي ايان جزياره اسات .ايان شاهر

به سمت ساحل بقاا و پاياداري ايان ساواحل باا ارزش در معارض

جمعيتي در حدود  21,333نفر دارد که در بين رودخاناه اروناد و

تهديد جدي قرار ميگيرد ( 1و . )2

جرف که شاخهاي از اروند مايباشاد قارار گرفتاه اسات ( 2و .)1

باتوجه به موقيت مرزي و موقعيت اکولوژيكي وياژه جزياره ميناو و

شكل ( )2موقعيت محدوده مطالعاتي را نشان ميدهد.

عدم توجه چنادان باه ايان منطقاه در ساالهااي پاس از جناگ
تحميلي ،انجام اين تحقيق در راستاي توسعه پايدار شهري بايستي
مورد توجه قرار گيرد.
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شکل  -1موقعیت محدوده مطالعاتی (جزیره مینو)

ارزيابي از روشهاي کارآمد در تحقيقات علماي باهوياژه در زميناه

براي ارزيابي توان محيط زيست جزيره مينو در استان خوزساتان از

محيط زيست بوده و مهمترين دستآورد آن کماک باه معيارهااي

سيستم اطالعات جغرافيايي  GISاستفاده شده است .اسااس کاار

علمي و منطقي براي ارزيابي کيفيات موضوع يا زميناه ماورد نظار

بر پايه روش تجزيه و تحليال سيساتمي مخادوم مايباشاد (.)21

است (.)22

الگوريتم اجراي پژوهش در شكل ( )1ارايه شده است.
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گام اول
شناسایی منابع محیطزیستی

منابع اکولوژیکی

منابع اقتصادی -اجتماعی

(منابع فیزیکی -منابع بیولوژیکی)

گام دوم
تجزیه تحلیل وجمع بندی منابع

تهیه نقشههای مورد نیاز با استفاده از
سیتم اطالعات جغرافیایی

تهیه نقشه شکل زمین
(نقشه ارتفاع+نقشه شیب+نقشه جهت)

تهیه نقشه پایه یک محیطزیستی
(نقشه شکل زمین+نقشه خاک شناسی)

(نقشه پایه یک+نقشه تیپ و تراکم
پوشش گیاهی)

نقشه نهایی یگانهای محیطزیستی

گام سوم :ارزیابی توان محیطزیستی
طبق مدل اکولوژیکی مخدوم

شکل  -2الگوریتم اجراي پژوهش مأخذ)21( :
در بررسي حاضر ،فرآيند ارزيابي توان اکولوژيک به شرح زير انجام

الاا )،شناسااايي منااابع مطالعاااتي باار اساااس جاادول ( )2صااورت

شد:

پذيرفت.
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جدول  -1فهرست دادههاي اکولوژیکی
منابع اکولوژیکی
شكل زمين( :ارتفاع از سطح دريا ،درصد شيب ،جهت شيب)
شبكه هيدروگرافي
منابع اراضي و خاکشناسي( :تيپها و واحدهاي اراضي ،ويژگيهاي واحدهاي اراضي)
زمينساخت و زمينشناسي( :واحدهاي زمينشناسي ،حساسيت سازندها به فرسايش،
پهنهبندي خطر نسبي زمينلرزه «تكتونيک منطقه»)
پوششگياهي( :تيپ و تراکم پوشش گياهي )
اقليم( :دما ،بارش ،جهت باد غالب)
منابع آب( :آب سطحي ،آب زيرزميني)
زيستگاه و پراکنش حيات وحش
ب) تجزيه و تحليل و جمعبندي

 -1تلفيق نقشه مقدماتي شكل زمين با نقشه جهت شيب (ايجاد

تهيه نقشههاي منابع اکولوژيک بوسيله GIS

نقشه شكل زمين)

پس از شناسايي منابع اکولوژيک ،نقشهپردازي اطالعات توسط

 -0تلفيق نقشه شكل زمين با نقشه تيپ خاک (ايجاد نقشه واحد

 GISصورت گرفت.گام اوليه براي تهيه نقشهها ،ورود اطالعات

هاي محيط زيستي پايه يک)

خصوصيات اکولوژيک است .داده هايي که بايد در يک سيستم

 -8تلفيق نقشه واحدهاي محيط زيستي پايه يک با نقشه تيپهاي

وارد گردند دو نوع هستند )2 :داده هاي مكاني و  )1داده هاي

گياهي (ايجاد نقشه واحدهاي محيط زيستي پايه دو)

توصيفي(غيرمكاني) ( .)20دراين تحقيق ايجاد نقشهها از طريق

 -1تلفيق نقشه واحدهاي محيط زيستي پايه دو با نقشه تراکم

رقومي کردن  digitizingبراي دادهها صورت گرفت .در اين

پوشش گياهي (ايجاد نقشه نهايي واحدهاي محيط زيستي)

مراحل نقشههاي شكل زمين (ارتفاع ،در صد شيب ،جهت شيب)،

 -2تكميل جدول واحدهاي محيط زيستي با اطالعات مربوط به

خاکشناسي ،پوششگياهي ،زيستگاه حياتوحش ،زمينشناسي و

زمينشناسي ،زلزلهخيزي ،اقليم ،شبكه هيدروگرافي.

تكتونيک در محيط نرمافزاري تهيه گرديد.

شايان ذکر است که در ارزيابي توان محيطزيست براي توسعه

ج) تهيه نقشه يگان محيطزيستي و ارزيابي توان اکولوژيكي

شهري در مدل اکولوژيكي مخدوم ،تمامي پارامترهاي ياد شده در

جهت ارزيابي توان اکولوژيک بايد اطالعات منابع اکولوژيک حوضه

مدل هموزن نيستند .برخي از پارامترها به عنوان عامل کليدي

با هم تلفيق گردند .به همين دليل اليههاي اطالعاتي (نقشهها) به

عمل مينمايند .يعني نبودن آنها يا آماده نشدن شرايط مناسب

ترتيب زير و با دستور  Overlayطبق روش تجزيه و تحليل

براي آنها ،حتي اگر ساير پارامترها نيز وجود داشته باشند ،باعث

سيستمي مخدوم تلفيق شده و در نتيجه نقشهاي که بيانگر تمامي

خواهد شد که منطقه مورد بررسي نامناسب ارزيابي گردد ،مانند

خصوصيات اليههاي تلفيق شده است بدست آمد.

پارامتر آب يا سنگ و يا خاک به هر حال جهت آسان شدن

 -2تلفيق نقشه طبقات ارتفاعي با نقشه در صد شيب (ايجاد نقشه

ارزيابي ،شايسته است که پارامترها الويتبندي شوند.

مقدماتي شكل زمين)

درجه اولويت پارامترهاي اشاره شده در مدل اکولوژيكي مخدوم
جهت توسعه شهري از قرار زير است:
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-2کميت آب  -1شيب  -0سنگ و خاک  -8هيدرولوژي -1

زيستي براي برپايي مناطق شهري بر اساس مدل ارايه شده است

سرعت باد غالب  -2جهت دامنه  -7پوشش گياهي  -4ارتفاع از

(.)21

سطح دريا  -1ساير پارامترها .در جدول ( )1نيازمنديهاي محيط-

جدول  -2نیازمنديهاي محیطزیستی براي برپایی مناطق شهري
طبقه 1

طبقه2

نامناسب

ميانگين بارندگي ساالنه133-433:
ميليمتر

اقليم :هر اقليم و آب و هوا (به استثناء شرايطي که

اقليم  :در مسير گردبادها و بادهاي شديد موسمي

ميانگين دماي ساالنه 24-18 :درجه

نامناسب ذکر شدهاند).

سرعت باد غالب بيش از  13کيلومتر در ساعت

سانتيگراد
در صد رطوبت 23-43:درصد
سرعت باد غالب :تا  01کيلومتر در

شيب زمين 2-1 :درجه

شيب :بيش از  1درجه

ساعت
شيب زمين :تا  2درجه
ارتفاع از سطح دريا 833-2133:متر
جهت جغرافيايي (آب و هواي
معتدله) :جنوبي
سنگ مادر :ماسهسنگ ،روانه بازالت،
رسوبات آبرفتي

بافت خاک :لومي ،لومي_ رسي عميق
عمق خاک :عميق
شرايط زهكشي خاک :خوب تا کامل
ساختمان خاک :نيمه تحول يافته تا
تحول يافته با دانهبندي متوسط
کميت آب 111-033 :ليتر در روز
براي هر نفر

جهت جغرافيايي (آب و هواي معتدله) :غربي _
شرقي
ارتفاع از سطح دريا 2133-2433:متر

ارتفاع از سطح دريا :بيش از  2433متر
جهت جغرافيايي (آب و هواي معتدله) :شمالي

سنگ مادر :سنگ آهک و رس ،گرانيت ،توفهاي

سنگ مادر :گسل پيدا و پنهان ،سنگ مادر مارني،

شكافدار ،روانههاي بين چينهاي  ،آبرفتي

وجود اليه مارن در زير سنگ مادر ،شيست ،تپههاي

(مخروطافكنه ،آبرفتهاي درهساز) ولس

ماسهاي ،دشتهاي سيالبي و مناطق زلزلهخيز

بافت و عمق خاک :شني عميق ،شني لومي کم-
عمق تا عميق ،لومي کمعمق تا متوسط ،لومي
رسي کمعمق تا متوسط
شرايط زهكشي :متوسط تا خوب
ساختمان خاک :نيمه تحول يافته

بافت و عمق خاک :شني کمعمق ،رسي سنگين يا
نيمهسنگين ،خاک هيدرومرف
شرايط زهكشي خاک :ناقص
ساختمان خاک :کم تحول يافته ،دانهبندي
خيلي ريز
کميت آب :کمتر از  213ليتر در روز براي هر نفر

کميت آب 213-111 :ليتر در روز براي هر نفر

هيدرولوژي :بستر خشک رودخانهها ،مسيل ،گذرگاه
آبراهههاي طبيعي

تراکم پوشش درختي :کم تر از %03

تراکم پوشش درختي%03-23 :

تراکم پوشش درختي :بيش از %23

تراکم پوشش علفي :کمتر از % 03

تراکم پوشش علفي :کمتر از %13

تراکم پوشش علفي :بيش از  %13يا کشتزار آبي

مأخذ)21( :
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نتایج
جزيره مينو در انتهاي جنوبغربي دشات خوزساتان کاه يكاي از

اياان واحااد از نظاار زمااين ساااخت صاافحهاي ،قساامتي از صاافحه

کمارتفاعترين و مسطحترين نواحي اين دشت است ،قرار دارد ايان

عربستان محسوب ميشاود .بناابراين تكامال زمينشناساي آن در

جزيره جلگهاي اسات باه ارتفااع  3/1متار تاا  2/1متار از ساطح

ارتباط با فرورفتگي بزرگ حوضه ژئوسنكلينالي زاگرس بوده اسات.

درياست .جزياره ميناو مباداء دلتاايي دارد و باه مارور از تشاكيل

از ويژگيهاي آن وجود رسوبهاي تقريباً سالم مانده از پالئوزوئيک

رسوبات در بستر کارون و اروند پديد آمده و توسعه يافته است که

تا سنوزوئيک و همچنين فقدان آتشفشانهاي سنوزوئيک است که

مرتفعترين نقطه جزيره داراي  1متر ارتفاع ميباشد که ايان نقطاه

تعلق آن را به حوضاه زاگارس باه اثباات ميرسااند .باا توجاه باه

در ضلع جنوبي جزيره در حد فاصال روساتاي شارهان حمادي و

موقعيت خاص جزيره مينو ايان منطقاه توساط آبهااي شايرين

طالب عصفور واقع شاده اسات .در صاورت کلاي ارتفااع پاارهاي از

احاطه شده است .خاک اين جزياره نسابت باه منااطق اطاراف از

عوامل انساانسااخت از قبيال سااختمانها و تاسيساات ،برجهاا و

شوري کمتري برخوردار است که باعث رشد بهتر اناواع گياهاان در

دکلها بسيار بيشتر از ارتفاع نسابي عوامال طبيعاي درون ناحياه

اين منطقه مايشاود .پوشاشگيااهي محادوده مطالعااتي قبال از

است .شكلهاي  2الي  1مدل رقومي ارتفاع و درصد شيب جزياره

جنگ ،نخل  Phoenik dactylifernبوده و آبياري توساط جازر

را نشان ميدهد.

و مد جزيره انجام ميشد .ولي بعد به علت خاالي شادن جزياره از

منطقه مورد مطالعه از اقليم خشک برخوردار است و از نظار رژيام

سكنه تراکم نخلها کمتر شده و بيشتار ساطح جزياره از نيزارهاا

آب و هوايي تحت تاثير جريانات مديترانهاي قرار دارد بهعالوه واقاع

 Phragmites sp.پوشيده شده است (.)28

شدن استان خوزستان در سلسله جباال زاگارس منجار باه قارار

اشكال  1الي  1تعدادي از نقشههاي مناابع موجاود جزياره کاه در

گرفتن جزيره در منطقه بياباني گرم شديد بر اسااس طبقاهبنادي

محيط  ArcGISترسيم گشتهاند را ارايه ميکند.

اقليم آمبرژه ميباشد .بارندگي اکثراً در فصل زمستان صورت ماي-

بر اساس مدل اکولوژيكي مخادوم نقشاه تاوان اکولاوژيكي جزياره

گيرد که اغلب شديد ميباشد ميزان متوسط بارندگي  220ميلاي-

مينو ارايه شده است شكل ( %41 .)23منطقه از نظر توسعه شهري

متر در ناحيه است .حاداقل درجاه حارارت سااالنه  -1و حاداکثر

داراي طبقه مناسب درجه دو و  %28منطقه توان نامناسب دارند.

دماااي ساااالنه  10درجااه سااانتيگااراد ماايباشااد .ساااختمان
زمينشناسي جزيره مينو به عنوان بخشي از واحاد زاگارس چاين
نخورده که جلگه خوزستان را در بر گرفته اسات مطالعاه ميشاود.

شکل -3مدل رقومی ارتفاع جزیره مینو

شکل -0درصد شیب جزیره مینو
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شکل -5میانگین بارندگی ساالنه جزیره مینو

شکل -7زمینشناسی جزیره مینو

عماري و همكاران

شکل -9سرعت باد غالب جزیره مینو

شکل -8بافت خاک جزیره مینو

شکل  -6درصد تراکم پوششگیاهی (درختی) جزیره

شکل -14توان اکولوژیک جزیره مینو جهت توسعه

مینو

شهري

بحث و نتیجهگیري
ارزيابي توان محيط زيست براي هر کااربري از مقايساه موجاودي

مينو توان مناسب براي توسعه شهري دارناد .باا توجاه باه اينكاه

منطقه مورد بررسي (ويژگيهاي يگانهاي محيطزيستي) با مادل

منطقه مورد مطالعه دشت و شابه دشات اسات و داراي شايب و

اکولوژيكي آن کاربري به عمل ميآيد .مادلهااي اکولاوژيكي کاه

ارتفاع کم است و بافت خاک عميق است و شرايط زهكشي خااک

براي کاربري متعدد در شرايط اياران سااخته شادهاناد باراي هار

منطقه متوسط تا خوب ميباشد و اکثار شارايط گفتاه شاده در

کاربري ويژگيهاي جداگانهاي دارند ،هرچند در هساته مادل باه

مدل اکولوژيكي مخدوم را دارا مي باشد اين نتيجاه بدسات آماده

همديگر شبيهاند ( .)21بر اساس نتايج حاصله  41درصاد جزياره
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است .مناطقي که تراکم پوشش گياهي باالي  73درصاد دارا ماي

صورت پذيرد .در واقع طرحهاي توسعه شهري ،هم از نظر اهاداف

باشند بر اساس مدل براي توسعه شهري مناسب نمي باشند.

و مقاصد و هم از نظر روشها و وسايل اجرايي باياد در انطبااق باا

تاثير عوامل فرهنگي و اجتماعي در شهرسازي و برنامهريازيهااي

طبيعت پويا و تحولپذير شهر و شهروندان ،تهيه شاده و باه اجارا

شهري ،آنچنان گسترده است کاه هاي ياک از عناصار مختلا،

درآيد ( .)27در اين راساتا محاور اصالي برناماهريازي شاهري در

شهري را نميتوان بدون تاثير چنين عاواملي دانسات .هار فارم و

جزيره مينو با اولويتبندي ارتقاء ساختار کالبدي و رفاه اجتمااعي

مجموعه شهري ،همانطور که متاثر از عوامال اقليماي و طبيعاي

با توجه به توسعه پايدار محيط زيسات و در نهايات تولياد ثاروت

است ،نتيجه عاليق و خصوصيات اجتماعي و فرهنگي مردم اسات.

بايستي صورت پذيرد.

بنابراين در طرح و تدوين هر برنامه براي توسعه شهر يا نوسازي و

پیشنهادات

بهسازي شهري و باالخره طراحي هار سااختمان شاهري ،ارتبااط

پيشنهاد ميگردد که فرآيند ارزيابي توان اکولوژيک باا معيارهااي

چنين برنامههايي از نظر فرم و سيماي شهري و محلهاي و فارم و

بينالمللي موجود در دنيا باا اساتفاده از روشهااي  MCDMدر

تيپ ساختمانها در رابطه با اقليم به نحوي باشد که ناوع خاصاي

جزيره مينو صورت پذيرد تاا بتاوان نتاايج تحيقياق حاضار را باا

از ساختمانها را مطرح سازد .ولي اگر چنين بناهايي با روحياات

پژوهش آتي مقايسه نمود .همچنين استفاده از روشهاي ،AHP

مردم مغاير باشد ،امكان استفاده از ساختمانها را در حد مطلاوبي

منطااق فااازي ،روش ترکيااب خطااي وزندار (،OWA ،)WLC

قرار نميدهد .اين مورد تنها در زمينه نوع ساختمانهاي شهري و

 TOPSISIو الكتر جهات انجاام ارزياابي و پهناهبنادي توساعه

محالت شهري نيست .بلكه در طراحي بسياري از عوامل فيزيكاي

شهري در جزيره مينو و غيره توصيه ميگردد.

ماننااد پاالهااا ،راههااا و معااابر ،ارتفاااع و مساااحت ساااختمانها ،و
موقعيت آنها بر يكديگر تاثيرگذار است .طراحي چنين مجموعه-
هايي بايستي با مطالعه دقيق در عوامل اجتماعي و فرهنگي باشاد
( .)22در رابطه با بررسي تعامالت اجتماعي و تااثير آن بار فيااي
کالبدي جزيره مينو ،بايد باه ايان مسااله توجاه نماود کاه هماه
ساکنان از قوم عرب هستند ولي مناسبات طايفهاي خاص خاود را
دارند و به همين دليل رفتار آنها تااثير باارزي بار روي فيااي
شهري دارد .در راستاي توسعه پايدار شهري بايستي به پراکندگي
بافت شهري و عدم تمرکز روستايي در جزيره ميناو توجاه نماود.
ساخت و سازهاي پراکنده و بيبرنامه ،سبب بروز بينظمي و عادم
انسجام در ساختار کالبدي جزيره شده و ميشوند به همين جهت
تدوين ضوابط و مقاررات سااخت و سااز بار مبنااي پهناهبنادي
پيشنهادي و اجراي اين ضوابط ضروري بهنظر ميرسد.
الزم است در برنامهريازي راهباردي ،اهاداف کالبادي باا اهاداف
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي تلفيق شاده و هماهناگ و همساو
پيش رود و انعطافپذيري در طراحي گزينههاي مختل ،و تعياين
اولويتها در انتخاب گزينههاي برتار در راساتاي توساعه شاهري
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