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  دهيچک
 مشخص و از يارهايها و مع  آلوده ساز با مالکيها از کانونالعاده سواحل به دور   فوقيستي زيت سواحل در واقع سنجش غناي حساسيابيارز
 انتخاب مناطق ي سواحل استان براتواناييدن به يت بخشينيت در سواحل استان بوشهر عي حساسيابيند ارزيهدف از فرا. ن شده استييش تعيپ

 طرح يها افتهين يمورد مطالعه با توجه به آخر ةن گام، محدودين منظور در اوليبد. رود ي کشور به شمار مي ساحلةيتحت حفاظت در ناح
 لندست يا ر ماهوارهيک تصاوي فتوموزائةيکردن و ته  موجود و زمين مرجعيها سپس بر اساس داده. دشف ي تعري مناطق ساحلةکپارچيت يريمد
شود و  ي را شامل مي ساحليها  مرز دهستانگذار باال دست که ريثأ تةه در دو محدودي پايها  نقشهةي و تهيي کار شناسا،ينيبرداشت زمو IRS و 

 به يني مدل نويزيق طرح رين تحقيدر ا. صورت گرفت  هکتار۳۸۴۸۱۰  به وسعتيا عرصهدر  )اي يا ناحيه كرانه( مير مستقيثأ تحت تةمحدود
ن مدل يا.  انجام شدArcGISار  و با کمک نرم افزي مراتبةل سلسلي با استعانت از روش تحلينش مناطق تحت حفاظت در نوار ساحليمنظور گز

ت منطقه براي ي حساسيابيت ارزي آلوده ساز و در نهايها  با توجه به کانون، بالفعل منطقهيريب پذي منطقه و آسيت ذاتي سنجش حساسيبرا
 طرح يخط ياضي به صورت مدل رArcGIS ة و تحت برناميياي اطالعات جغرافةن مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست در سامانييتع
ت ي، ارزش و اهميب وزنين ضرايي بلکه با تع،کسان اعمال نشده استيت به صورت يگذار بر حساس ريثأ تعواملن ارزش يدر مدل نو.  شديزير

 هکتار از منطقه با ۲۱/۲۹۹۴، مورد مطالعهةحدودکل، در مدر. ط مشخص شده استيت وارده بر محيزان حساسي با توجه به معواملک از يهر 
 . شديابيارزت کم ي هکتار با حساس۸۰/۲۹۰۰۵۶ت متوسط وي هکتار با حساس۱۹/۴۲۱۲۴اد، يت زي هکتار با حساس۷۶/۲۷۰۱اد،ي زيليت خيحساس

 
   واژهديکل
  ج فارسي خل‐ بوشهر‐ه ساحليي ناح‐يياي سامانه اطالعات جغراف‐يل سلسله مراتبي روش تحل‐تي حساسيابيارز

  
  آغاز سر

ا با ي و دريست بوم خشکيدو ز ي محل تالقي ساحلةيناح
ت ي با موقعي انتقالةي مستقل است که ناحيستي و زيکيزيمختصات ف

 از يياي پوي نواحيمناطق ساحل. سازد ي مشخص را مييايجغراف
ن حال تحت ين، آب و اتمسفر هستند که در عيعملکرد متقابل زم

 ,Beatley et.al( انسان قراردارندي و دستکاريعيرات دائم طبيير تغيثأت

 Kay(رسند يا به هم مي و دري است که خشکييساحل جا. )2002

and Alder, 2000( .از ي را نواري ساحلةي، ناحين اساس برخيبر ا 

 ي آب و اراضيعني همجوار، يايا دريانوس ي اقي خشک و فضاياراض
 به طور يط خشکي محيندهايکنند که در فرا يف ميآب گرفته تعر

 گذار است  آن اثريها  و استفادهييايدر يها نديام بر فريمستق
)Ketchum, 1972 ( .نسبتاً ساحلي ناميد، يتوان كشور ايران را مي 

 درصد كل مرزهاي كشور را مرزهاي ساحلي تشكيل ٣٠زيرا بيش از 
واقعيت اين است كه ساحل در زندگي بشر ). ١٣٨٤عظيمي، (دهند  يم

 معاصر اين نقش ي ليكن در دنيا، ايفا كرده استيهميشه نقش مهم
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محيط زيست ساحلي و دريايي كه . تر شده است به مراتب افزون
 يك اكوسيستم پويا، پناهگاه موجودات متنوع و بسياري منزلة ههمواره ب
 اين علت كره خاكي است كه به  ترين اكوسيستم  از جمله حساساست

توجه  مورد همواره  به دليل وجود منابع ارزنده اقتصاديهمچنينو 
 البته .است گرفته قرار علوم زيستي دانشمندان و ارشناسانك

 گذشته در حفاظت از محيط زيست ةهايي كه طي سه ده  پيشرفت
ساحلي حاصل شده است عموماً محدود به تعداد اندكي از كشورهاي 

 برخي فقطها  توسعه يافته بوده اين در حالي است كه اين پيشرفت
شود و از نظر موضوعي به هيچ  ي محيطي را شامل م هاي زيست زمينه

 قابل توجه آن است كه خطرات ةبه هر حال نكت. عنوان فراگير نيست
 از جمله آلودگي زيست استها  اي كه متوجه سواحل و اقيانوس عمده

برداري بيش از حد و نابخردانه از منابع ساحلي و دريايي   محيطي، بهره
 هاي تالش كه است ليدر حا ساحلي زنده و از دست رفتن زيستگاههاي

طرف كردن آنها در اكثر اين مناطق هنوز به  المللي براي بر و بين ملي
  .قوت خود باقي است

نده و ي آاليها  مناطق حساس به دور از کانونيين رو شناساياز ا
گونه  چين گستره هيت در ايانتخاب آنها به عنوان مناطق تحت حما

  . تابد ي بر نميملأد و تيترد
  قيق تحةسابق

 ناميده )SSA)1اصطالح مناطق حساس دريايي كه به اختصار 
 دهه است كه در ادبيات محيط زيست دريايي سهشود كمتر از  مي

اهميت مناطق حساس دريايي نخستين بار . جهان جاي باز كرده است
و در  )MEPC(2 محيط زيست سازمان جهاني دريانورديةتوسط كميت

ها و جلوگيري  المللي ايمني نفتكش كنفرانس بين ةواكنش به قطعنام
 برنامه ١٩٨٦ از سال 3(IMO). مطرح شد) ١٩٧٨( از آلودگي دريا

. شناسايي و معرفي مناطق حساس دريايي را در دستور كار خود قرارداد
هايي براي شناسايي   منجر به اتخاذ رهنمود١٩٩١اين اقدام تا سال 

 اجتماعي و علمي در ‐ اقتصادي،مناطقي شد كه بنابرداليل اكولوژيكي
المللي از حساسيت و آسيب پذيري  هاي دريانوردي بين برابر فعاليت
 توسط IMO هاي به دست آمده در رهنمودهاي روش. برخوردارند
به تصويب مجمع اين   )٢١( ٨٨٥. Aو  )١٧(٧٢٠ .Aهاي  قطعنامه

مجمع عمومي  )٢٢(٩٢٧. A ة با قطعنام١٩٩٩سازمان رسيد و در سال 
 آيمو از مناطق يادشده به ،در آخرين تغييرات. ها روزآمد شد موداين رهن

 IMO .برد  نام مي)PSSA(4نام مناطق به ويژه حساس دريايي
 دريايي، آسيب ةهمچنين از شرايط زيست محيطي خاص يک منطق

هاي کشتيراني بين المللي و وجود  پذيري منطقه نسبت به فعاليت

اليت اين سازمان، به عنوان تدابير حفاظتي مرتبط در چارچوب فع
هاي انتخاب و تعيين مناطق دريايي با حساسيت ويژه براي اتخاذ  لفهؤم

  .)IMO/MEPC,2001( تدابير حفاظتي ياد کرده است
ها تأکيد شده بود که شناسائي و  در دستور کار ريو نيز به دولت

 را با الويت  دريايياقدامات حفاظتي در خصوص مناطق حساس
هاي  ها، تاالب خليج هاي مرجاني، خورها و بسنگاکوسيستم آ

ان دريايي و مناطق هاي مانگرو، بستر گياه گرمسيري و رويشگاه
 مناطق .IUCN,1992)(5 ريزي آبزيان به انجام رسانند زادآوري و تخم

توانند در سواحل آبهاي داخلي، آبهاي سرزميني،  حساس دريايي که مي
ند، وشي آزاد شناسايي و انتخاب  و آبها٦منطقه انحصاري و اقتصادي

مناطقي هستند که واجد منابع حساس ساحلي و دريايي و يا وابسته به 
  .هستنددريا 

به كار ) بحراني(مناطق حساس عموماً مترادف مناطق حياتي”
از يكسو و آسيب  كننده اهميت بسيار زياد آنها رود كه تلويحاً بيان مي

 ارزش اين مناطق به تنهايي .پذيري سرشتي آنها از سوي ديگر است
ها تا حد يك  ها و گونه يا به عنوان پشتوانه حمايتي براي ديگر زيستگاه

رساند كه اين دريافت از مناطق  به نظر مي. يابد  مياءمنطقه حياتي ارتق
، گريم كلهر و ريچارد )١٩٨٨(هاي ويليام اودوم حساس متأثر از ديدگاه

اين زيستگاهها . “ي حساس باشدها نسبت به زيستگاه )١٩٩٠(چينگتون
ها را تضمين كنند  قادرند دوره زيستي يك يا اجتماعي از گونه يا گونه

 مجنونيان( دنماينو براي بقأ آنها نقش تعيين كننده و حياتي ايفا 
،١٣٧٩.(  

نخستين اقدام در ارتباط با شناسايي مناطق حساس دريايي در 
يك دهه پس از آغاز اين وكمتراز ) ميالدي١٩٩٤(١٣٧٣ايران در سال 

برنامه در سازمان جهاني دريانوردي در سازمان حفاظت محيط زيست 
اما به سبب آنكه در آن هنگام نيز موضوع ياد شده در . شروع شد

IMOاين شناسايي بر اساس ،كرد  مراحل تكاملي خود را سپري مي 
بر   اوليه معرفي اين مناطق كه مبتنيهاي شناخته شده شاخص
 زيستگاه پستانداران ،هاي مرجاني  آبسنگ،هاي مانگرو ي جنگلجانماي

 و الك پشتان دريايي و پرندگان آبزي و نواحي حائز اهميت از نظر زاد
   . پايه ريزي شد، بودو ولد آبزيان شيالتي

 يياي از مناطق حساس درياري بس١٣٧٧ن اقدام تا سال ياز آغاز ا
 و يکيزيگروه منابع حساس ف، در دو ي جنوبيها ژه در کرانهيکشور، بو

 کننده در دفتر يگروه بررس.  شديي شناساي به طور مقدماتيستيز
 و يين باور بوده است که شناساي همواره بر اييايست دريط زيمح
 بر حفاظت و مراقبت يني تضميين دسته از مناطق بتنهاي اييجانما
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ت، نخست د داشته اسيکأن بر دو اقدام تيست، بنابرايوسته از آنها نيپ
ه يت ناحيرين دسته از مناطق در برنامه مديگاه و حفاظت ايآنکه جا
 در يياي دري سازمان هايين کند و دوم از همگرايي کشور تبيساحل

کرد ي و رويد و از توان کارشناسين اقدام سود جويدن به ايشتاب بخش
کار،  دانه( ردي و کارآمد بهره گي حفاظتيا ن برنامهي در تدويتعامل
ل جلسات آماده يست به دنبال تشکيط زيسازمان حفاظت مح ).١٣٨٢
ل ي و تشک١٣٧٩ کشور در سال يياي دريها ش دهم ارگاني همايساز
ن ي اييايست دريط زيته محي در کمييايته مناطق حساس درير کميز

 از يندگاني و تبادل نظر با نماي چند جلسه مشورتيش، با برگزاريهما
ش دهم ي خود را در همايتاوردها کشور، دسيياي دريارگانها
ن يت اياهم.  ارائه کرد١٣٨٠بهشت ي کشور در ارديياي دريها ارگان

 ١٦ کشور سبب شد بند يياي دري ارگانهايموضوع و درک آن از سو
 کشور و ييايش به لزوم شناخت مناطق حساس درين همايقطعنامه ا

 يدهايتهد و ين برنامه همه جانبه مناطق مذکور در برابر آلودگيتدو
  .ابدي اختصاص يياي منابع دري از بهره برداريناش

 مناطق يکار  گروه١٣٨٠ز سال يين اقدام از اواخر پايبه دنبال ا
ست شروع به کار يط زي کشور در سازمان حفاظت محييايحساس در

 و حفاظت ييس برنامه کار شناساينو شين اقدام، پيکرد و در نخست
ن، يبا بحث و تبادل نظر درباره عناوه و ي را تهييايمناطق حساس در

ن اقدام که يا.  کرديين برنامه را نهايمحورها، موضوعات و مفاد آن، ا
 جامع و يفين بار تعري نخستيافت سبب شد براي تداوم ١٣٨١تا سال 

  : کشور ارائه شوديياي از مناطق حساس دريمل
اي از پهنه دريا يا خط  يك منطقه حساس دريايي گستره” 
  اقتصادي و ، اجتماعي،ي است كه به سبب اهميت اكولوژيكساحل

آموزشي و يا داليل علمي در مقابل شرايط طبيعي يا اقدامات انساني 
هاي دريانوردي آسيب پذير است و نياز به حمايت  به خصوص فعاليت

دفتر محيط زيست دريايي، در ادامه  .)١٣٨٢كار،  دانه( “ويژه دارد
بندي   با هدف پهنه۱۳۸۲ در سال سازمان حفاظت محيط زيست

حساسيت محيط زيستي مناطق ساحلي و همچنين به منظور شناسايي 
 ۱۵مناطق تحت حفاظت در سواحل كشور معيارهايي را مشتمل بر 

كار و  دانه(د كر معيار فرعي تدوين و معرفي ۳۱معيار اصلي و 
. دكر گذاري عددي عمل مي كه از طريق وزن) ١٣٨٣مجنونيان،

هاي فوق براي مناطق ساحلي كشور مورد بررسي قرار گرفته معيار
 شده يارها پهنه بندين معي سواحل کشور با استفاده از اياست و تمام

 حساس و مناطقهاي كمي و كيفي در شناسايي  معيارگريداز  .است
 تعيين توان به معيارهاي آسيب پذير و انتخاب مناطق تحت حفاظت مي

، معيارهاي تعيين (IMO/MEPC,2003)مناطق ويژه حساس دريايي
، (NOAA7,2001)حساسيت محيط زيست دريايي به آلودگي نفتي

، )IMO,2001(  براي انتخاب مناطق حساس درياييIMO معيارهاي
براي انتخاب مناطق حفاظت شده دريايي  IUCNمعيارهاي 

)IUCN,1999( ،ريزي شده براي مناطق ثبت شده در  معيارهاي طرح
، معيارهاي (Davis,1994)ها  و ساير تاالبيون رامسرفهرست كنوانس

عيارهاي م، )(Norse,1993هاي تنوع زيستي تعيين مناطق كانون
، )۱۳۷۹مخدوم،( ارزيابي توان اكولوژيك جهت تعيين كاربري حفاظت
، )١٣٧٠مجنونيان، (معيارهاي شناسايي و تعيين آثار طبيعي و ملي

هاي مهم  يي تاالبسامعيارهاي كنوانسيون رامسر براي شنا
چهارمين كنفرانس كشورهاي عضو كنوانسيون رامسر، (المللي بين

 ،)١٣٦٩مجنونيان،( ضوابط تعيين مناطق شكار ممنوع ،)١٩٩٠
 و )Evans,1994( پرندگان معيارهاي انتخاب مناطق مهم

(Grimmett,1989) ، انتخاب مناطق قابل حفاظت بر اساس معيارهاي
معيارهاي اهميت  وحش و و حياتروش ارزشيابي زيستگاهها 

، )١٣٧٩و١٣٦٦كيابي و همكاران،(هاي كشور از نظر تنوع زيستي  تاالب
 و همچنين )Salm and Clark,1984(سالم و كالرك معيارهاي 

براي انتخاب مناطق  )Salm and Price,1995(سالم و پرايس 
 معيارهاي انتخاب مناطق حساس حفاظت شده ساحلي و دريايي،

يست كره، گاههاي ز ، ضوابط تعيين ذخيره(Wait,1984)دريايي
 گاهي و ضوابط تعيين مناطق چهارگانه ضوابط تعيين منابع ذخيره

(IUCN,1980) ، چهارگانه معيارهاي تعيين مناطق 

(IUCN/WCMC,1976& 86) هاي ملي   معيارهاي انتخاب پاركو
ده توسط بديهي است معيارهاي ارائه ش .اشاره كرد، )١٩٧٠ري، (دريايي
 هاي ذيربط جهاني تنها در سطح يك رهنمود كلي مطرح سازمان
تواند بر تمام شرايط خاص و متنوع  شوند و رهنمود كلي نمي مي

  .كشورها قابل تعميم باشد
  مواد و روش ها

 از يکيق، سواحل استان بوشهر ين تحقي مورد مطالعه در اةمنطق
 يل خط ساحل با آبهالومتر طويک ٤٩/٧٤٤ران با ي اي جنوبيها استان
 مورد مطالعه در اين بررسي با توجه ةمحدود. ج فارس استي خليشمال

 ٨هاي طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور  به آخرين يافته
)ICZM(د قرار يئأز مورد تي که در سند ساماندهي سواحل كشور ن

. دشتعيين ) ۱۳۸۳سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، (گرفته است
گيرنده بخشي از كرانه است   مورد مطالعه در برة اين اساس محدودبر

بر اساس بيشترين ) ۹ه پسکرانهيال يمنته(كه مرز جبهه خشكي آن 

  ٩١                                               ........ .........با توجه محيطي سواحل شمالي خليج فارس ارزيابي حساسيت زيست



 تعيين ١٠ميزان پيشروي آب دريا در خشكي و بر اساس خط داغ آب
اين خط آن بخش از خشكي مجاور دريا است كه در شرايط . شود مي

بنابراين گيرد،  تأثير مستقيم آب دريا قرار ميطوفاني و امواج دريا تحت 
هاي تحكيم نيافته كرانه است و محل استقرار تل  دربرگيرنده بخش

هاي آن است و به  ها و پوشش گياهي خشكي يكي از نشانه ماسه
اي  همين واسطه و با تشخيص چشمي با استفاده از تصاوير ماهواره

IRS Panو لندست  ETM يي قرار گرفت مورد شناسا۲۰۰۴ سال .
 مورد مطالعه نيز با توجه به مطالعات يادشده خط ةمرز دريايي محدود

ن يي با ساحل تعي موازيگذار ه رسوبي متر منطبق بر ناح۱۰هم عمق 
 وزن گذاري براي ارزيابي حساسيت در اين ة محدودبنابراين. شده است

و  ۱۱انهشکري مشتمل بر پسکرانه، پيا  کرانهةيمحدوده در برگيرنده ناح
هاي  در اين مطالعه براي بررسي واحد . است۱۲آبهاي نزديك ساحل

هاي  هاي جاري در محدوده  بالقوه و بالفعل، فعاليتةتهديد كنند
تفكيك شده مجاور نيزمورد توجه قرار گرفت، بنابراين بررسي كاربري 

هاي ساحلي مالک عمل قرار  دهستان اراضي در بخش خشكي تا مرز
. دهد هاي مورد بررسي را نشان مي  محدوده)۱(ارة شم ةنقش. گرفت

  .است  هکتار۳۸۴۸۱۰ مورد مطالعه مشتمل برةوسعت محدود
  

  
   مورد مطالعهة محدود):١(شمارة  ةنقش

اد شده ي ةبررسي و شناخت منابع محيط زيست در دو محدود
   ماهوارهTMدر اين خصوص از تصاوير سنجنده . انجام پذيرفت

 IRS ماهواره  Panر سنجنده ي متر و تصاو٣٠فكيك لندست با قدرت ت
ر به فرمت يابتدا فرمت تصاو. دش متر استفاده ٨/٥با قدرت تفكيك 

ر ي تصاويح هندسيتصح ل شد، ي تبدERmapperسازگار با نرم افزار 
، يني به عنوان نقاط کنترل زم١:٢٥,٠٠٠ ي توپوگرافيها نقشهبا کمک 

 يها ک دادهيکپارچه، فتوموزائيد ي دانجام گرفت و در ادامه به منظور
ر به کمک نرم افزار ي تصاويبهبود و بارزساز. دست آمد ه بيا ماهواره

ها،  ص بهتر پديدهيهايي با قدرت تشخ  نقشهة تهييانجام شد و برا
 حال حاضر يت، نقشه کاربري در نهادند،ش ۱۳قير فوق، تلفيتصاو
ه با استفاده از روش  مورد مطالعة در محدودي و لندفرم ساحلياراض
 بر آورد يدانيد مي استخراج شد و با بازديا ر ماهوارهي از تصاويچشم

 رياضي خطي وزن داده شده براي   در خصوص ارايه مدل.دشصحت 
هاي سنجش  مشخصهارزيابي حساسيت منطقه، نخست الزم بود 

بر بنابراين . دوشحساسيت مورد نياز به روش مناسب و علمي انتخاب 
هاي مورد استفاده در ايران و جهان و شرايط  مشخصهتجميع اساس 

هاي   كه از روش١۴خاص منطقه و با استفاده از روش دلفي سنتي
 ةهايي به نام پرسشنام شناخته شده تئوري فازي است پرسشنامه

هاي  مشخصهريزي شد و كار شناسايي  نظرسنجي متخصصان طرح
موافقت، مخالفت و  ةندده  که نشانيياصلي و فرعي در قالب پرسشها

 يريب پذيت و آسي سنجش حساسيد براي جدمشخصةا اضافه شدن ي
 ينيکنترل زم نقطه ٥٠ها در  مشخصهاين . رفتيمنطقه بود انجام پذ

سپس بر اساس روش تجزيه و تحليل . شناسايي و برداشت شدند
اصالح شده بر اساس   ١٦EC و با استفاده از نرم افزار ١٥سلسله مراتبي 

ن يا. دشها محاسبه  مشخصهاز، الويت بندي وتعيين ضرايب اهميت ين
ن امکان را يگيري چند معياره است، ا هاي تصميم روش که از روش

ت معيارها ي پيچيده تصميم گيري، اولويها آورد که در محيط يفراهم م
مراحل ). ١٣٧٦زاده و ديگران،  طيب(د كرن ييهاي مختلف را تع و گزينه
  :ن روش عبارتند ازياساس ا كار بر انجام

  ايجاد درخت سلسله مراتب تصميم

در . گيري است ترين سطح اين درخت، هدف تصميم ابتدايي
گيري و سپس معيارهاي فرعي  ثر بر تصميمؤ، معيارهاي ميسطوح بعد

  .با درجات متفاوت قرار دارد
   زوجيهاي همقايس

از ثر، بر اساس هر يك ؤدر اين مرحله با توجه به عوامل م
ها با  در هر يك از ماتريس. شوند معيارها ماتريس زوجي تشکيل مي

استفاده از يك مقياس خاص كه از ترجيح يكسان تا بينهايت مرجح 
 تجربه نشان داده است. پذيرند ها صورت مي طراحي شده است، مقايسه
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تصميم گيرنده را جهت انجام مقايسه به  ۹  تا۹/۱استفاده از مقياس
  .سازد ري توانا ميت  گونه مطلوب

 و نرمـال سـازي و تعيـين         ECها به نرم افـزار       ورود داده 

  ها اولويت

، ين هندسـ  يانگيـ ، روش م  ن مرحله نرم افـزار بـا اسـتفاده از         يدر ا 
ب ين ضـر  يـي نکه با تع  ي، ضمن ا  كند  ين م ييارها را تع  يت مع يب اهم يضر

ز يـ  انجـام شـده را ن      يها  در قضاوت  ي سازگار يامکان بررس ،  يسازگار
الزم به ياد آوري است كه بـراي دوري از اعمـال نظـر              .آورد ياهم م فر

هـاي تهيـه     هاي تعيين شده، ماتريس    مشخصهدهي به    شخصي در وزن  
شده بر اساس روش تجزيه و تحليل سلسله مراتبـي نيـز، بـه صـورت                

 مـورد مطالعـه قـرار       ةن آشـنا بـه منطقـ      صاپرسشنامه در اختيار متخص   
ن يـ ا.  شـدند  ي پهنه بنـد   ArcGISافزار  ارها در نرم    ي مع يتمام. گرفت

ل فاصـله و بـا      يـ ه روش تحل  ي بر پا  يا  نقطه يارهاي مع ي برا يپهنه بند 
 بر اساس يگون ي پليارهاي معي و براStraight lineاستفاده از ماژول 

. ل فاصـله صـورت گرفـت     يـ گون و استفاده از مـاژول تحل       يمحدوده پل 
 مثبـت و بـار      يها  شاخص يکبار برا يف شده   يسپس براساس مدل تعر   

 ة نقــشةدرادامــ.  شــديســاز  نقــشهي منفــيهــا  شــاخصيگــر بــرايد
ت يـ د و در نها   ش کـسر  ي منفـ  يهـا   مثبت از نقشه شاخص    يها شاخص
 يريب پـذ  يت منطقه با توجـه بـه آسـ        ي حساس ةدهند  که نشان  يا نقشه

 مـورد مطالعـه     ة فوق در محـدود    ةنقش. دست آمد  هبالفعل منطقه است ب   
  .)۱شمارةشکل (دش يندبرش داده شد و طبقه ب

  
  ساختار روش مورد استفاده در ارزيابي):١(شمارةشکل 

  حساسيت سواحل

  ها  افتهي

ن شده جهت سنجش يي تعيارهايبر اساس روش ذکر شده مع
 ۲۲، ي اصلمشخصه ۷ت منطقه با هدف حفاظت شامل يحساس

 يارهاي مع ودو ة درجي فرعمشخصه ۲۵وک ي درجه يفرع مشخصه
 منطقه با هدف شناخت يريپذ بيت سنجش آسن شده جهييتع

 ۲۵ و ي اصلمشخصه ۱۰کننده شامل  ديساز و تهد  آلودهيها کانون
 يها سي ماتر).۲و۱ شمارةجداول( ندهست کي درجه ي فرعمشخصه

ل شده توسط متخصصان پس از يها، تکم مشخصه يسات زوجيمقا
 اساس د تا برش وارد ECشان، به نرم افزار ي نظر ايي نهايجمع بند
ت يارها محاسبه شده و اولويت معيب اهمي ضراين هندسيانگيروش م

ب ين ضراييارها و تعي معيبند تيبر اساس اولو. آنها مشخص شود
ن يي حفاظت با هدف تعيت مدل خطيدر نها، مشخصهت هر ياهم

ب يت بالقوه منطقه و آسي با توجه به حساسينقاط مناسب حفاظت
  :ر به دست آمديالعه به صورت ز بالفعل محدوده مورد مطيريپذ

CSM= K(0/044 CU + 0/319 CH + 0/157 SA + 
0/13 RA + 0/148 RP + 0/02 TO + 0/107 PA) – 
(0/217 IN + 0.021 AG + 0/319 OG + 0/128 RS 
+ 0/095 GA + 0/045 ES + 0/034 SE + 0/033 
FR + 0/052 CP + 0.042 CWP) 

  :كه در آن

کبار يد، شها اعمال  هي به الArcGISمدل با استفاده از نرم افزار 
که نشاندهنده ) ۲( شمارة نقشه مثبت يها  شاخصيبند نقشه پهنه

 يبند گر نقشه پهنهيدست آمده و بار د ه باست منطقه يت ذاتيحساس
 آلوده يها دهنده کانون که نشان) ۳( شمارة نقشه ي منفيها شاخص

ت يه حساسيال.  حاصل شداست بالفعل منطقه يريپذ بيساز و آس
 در محدوده مورد  نقاط بحران کم شد ويبند بالقوه منطقه از نقشه پهنه

CSM =مناطق مدل رياضي حفاظت در 

  ١٧استان بوشهر ساحلي

K = ۱۰۰۰۰ضريب ثابت  

CU =١۸عوارض و ناهمواري هاي ساحل  

CH =١٩زيستگاههاي ساحلي  

SA =٢٠گروههاي جانوري حساس  

RA =٢١جانوران حفاظتي نادر  

RP =٢٢گياهان حفاظتي نادر  

TO =٢٣گردشگري  

PA =٢٤سابقه حفاظت  

IN =٢٥صنايع  

AG =٢٦کشاورزي  

OG =٢٧تاسيسات نفت وگاز  

RS =٢٨ورود فاضالب به دريا  

GA =٢٩مراکز دفع زباله  

ES =٣٠بهره برداري از منابع زنده دريا  

SE =٣١سکونتگاه ها  

FR =٣٢بنادر صيادي  

CP =٣٣بنادر تجاري  

CWP =٣٤ساحلي آب هاي آلودگي  
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از هر يار امتيمطالعه برش داده شد و بر اساس روش انحراف از مع
 در يطيست محي صورت گرفت تا مناطق حساس زيبند سلول، طبقه

ف گردند، ياد، متوسط و کم تعرياد، زي زيليت خيچهار سطح، حساس
ز مشخص شد ياد، متوسط وکم ني زيريپذ بيکه مناطق با آس نيضمن ا

ب به مناطق حساس ين آسينده کمترين مناطق، در آيت ايريتا با مد
ها،   فرصت)۳(شمارة، جدول )۴(ة شمارة  وارد شود نقشيطيمح ستيز

د مطالعه در ر مويها  ک از محدودهيت هريزان حساسيها و م تيمحدود
  .دهد ي را نشان مي ساحليها شهرستان

  

ير گذار منفيثأ تيها مشخصه ):۱ ( شمارةجدول

  تيب اهميضر  کي درجه يار فرعيمع  تيب اهميضر  ي اصليار هامعب  فيرد
  )٤٩٢/٠(  نيروگاه

  )١٢١/٠(  )شيالتي( صنايع غذايي 

  )٢٣٦/٠(  )نفت و گاز( صنايع شيميايي 

  )٠٣٦/٠(  )دامپروري( صنايع كشاورزي 

  )٠٦٢/٠(  ها آب شيرين كن

  
  
۱  

  
  
  صنايع

  
  

)٢٢١/٠(  

  )٠٥/٠(  )لنج سازي(صنايع سلولزي
  )٥٥/٠(  زراعت آبي

  )٢٠٩/٠(  نخيالت

  
۲  

  
  كشاورزي

  
)٠٢٣/٠(  

  )٢٤٠/٠(  آبزي پروري

  )١٥٦/٠(  پااليشگاه

  )١٥٦/٠(  پتروشيمي

  )١٠٥/٠(   چاه–سكو 

  
۳  

  
  تاسيسات نفت و گاز

  
)٣٢١/٠(  

  )٥٨٠/٠(   بندر نفتي–ترمينال 

  )١٢٨/٠(  الب به درياضمحل ورود فا  ۴

  )٠٩٥/٠(  راكز دفع زبالهم  ۵

    

  )٠٤٦/٠(  بهره برداري از منابع زنده دريايي  ۶  )١٦٦/٠(  صيد سنتي

  )٨٣٣/٠(  يصيد صنعت

  )٤٥١/٠(  مركز استان

  )٢٠٣/٠(  مركز شهرستان

  )١٤٤/٠(  شهر
  )٠٦٥/٠(  مركز دهستان

  )٠٣٤/٠(  روستا

  )٠٤٥/٠(  مراكز نظامي

  
  
  
۷  

  
  

  
  
  
  ها سكونتگاه

  
  
  

)٠,٠٣٧(  

  )٠٥٥/٠(  شهرك و سكونتگاههاي مراكز صنعتي

  )٠٣٣/٠(  بنادر صيادي  ۸

 )٠٥٢/٠( بنادر تجاري  ۹

    

  )٠٤/٠(  يکيزي فيآلودگ

  )٤١/٠(  نيفلزات سنگ

    ي ساحلي آبهايآلودگ  ۱۰
)٠٤٢/٠(  

  )٥٥/٠(  دروکربورهاي و هيمواد آل

   ٢٥   ١٠  جمع
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  گذار مثبتريثأ تيها مشخصه ):۲( شمارةجدول
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ب يضر   دوة درجيار فرعيمع  تيب اهميضر  کي ة درجيار فرعيمع  تيب اهميضر  ي اصليها اريمع  فيرد

  )٠٨١/٠(  خور
  )٥٤٩/٠(  مصب
  )٢٣١/٠(  خليج

  
  فرم هيدرولوژيك

  

  
)٧٥/٠(  

  )١٣٧/٠(  هتاالب حل
  )٤١٢/٠(  صخره اي

  )٠٩٦/٠(  قلوه سنگي

  )٠٥٥/٠(  اي سنگريزه

  )٠٨٩/٠(  شني

  )١٠٤/٠(  يا ماسه

  
  
  
۱  

  
  
  

  
  
  
   ساحليهايعوارض و ناهموار
  

  
  
  

)٠٣٧٧/٠(  
    

  
  جنس كرانه

  

  
  

)٢٥/٠(  

  )٢٤١/٠(  يگل

  )٣٠٣/٠(  مانگرو

  )٤٧٧/٠(  هاي مرجاني آبسنگ

  )١١٨/٠(  علف دريايي

  )٠٥٣/٠(  جلبك دريايي

  
۲  

  
  زيستگاههاي ساحلي

  

  
)٣٨١/٠(  

  )٤٦/٠(  يعلفزار تاالب

    

  )٦٢٥/٠(  الك پشت دريايي  )١٦٦/٠(  محل تغذيه

  )٨٣٣/٠(  محل تخم گذاري

Sea Bird  )٠٧٨/٠(  پرندگان آبزي )٣٣٣/٠( 

Water fowl  )٦٦٦/٠( 

      )٠٨٩/٠(  ها ماهي

  )۷۵/۰(  نهنگ

  
  
۳  

  
  

  گروه هاي جانوري حساس
  

  
  

)١٦٥/٠(  

  )٢٠٦/٠(  پستانداران دريايي

  )۲۵/۰(  دلفين

  )٦١٤/٠(  جبير

  )٢٦٨/٠(  گربه كاراكال

    پستانداران حفاظتي
)٦٦٦/٠(  

  )١١٧/٠(  گربه جنگلي

  )١٣١/٠(  هوبره

  )٣٣٤/٠(  نشاه خالدارگيال
  )٢٧٤/٠(  درنا

  )٠٨٥/٠(   بحري– شاهين –باالبان 

  )٠٨٧/٠(  اردك سر سفيد مرمري

  
  
  
  
۴  

  
  

  
  
  

  هاي جانوري حفاظتي گروه
  

  
  
  

)٠,١٣٦٥(  
    پرندگان حفاظتي

  
)٣٣٣/٠(  

  )٠٨٧/٠(  دراج و جيرفتي
  )٧٤٥/٠( گونه حرا
  )١٥٦/٠(  انار شيطان

۵    
  هاي گياهي حفاظتي گونه

  
)١٥١/٠(  

  )٠٩٨/٠(  انجير معابد

    

  )٥٨٢/٠( هاي تاريخيكانون
  )٣٤٨/٠(  هاي فرهنگي كانون

  
۶  

  
   گردشگريهاي كانون

  
)٠٢١/٠(  

  )٠٦٩/٠(  هاي ساحلي گردشگاه

    

  )٧/٠(   دريايي–پارك ملي 

  )٢٤٣/٠(  حفاظت شدهةمنطق

۷    
   حفاظتةسابق

  
)١٠٨/٠(  

  )٠٥٦/٠(  شكار ممنوعةمنطق

    

    ٢٥   ٢٢   ٧  جمع
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   مطالعاتيةحساسيت بالقوه منطق): ٢(شمارةنقشة 

  
   مطالعاتيةآسيب پذيري بالفعل درمحدود): ۳( شمارةنقشة

  
  هاي آلوده ساز پهنه بندي حساسيت به دور از کانون): ۴(نقشه شمارة
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 های ساحلی استان ه در شهرستان مورد مطالعةک محدوديت به تفکيزان حساسيها و م  تيها، محدود فرصت): ٣(جدول شمارة
 بوشهر

  ا نقاط ضعفيت يمحدود
 )  حفاظت (

  ا نقاط قوت يفرصت 
 )حفاظت(

   تمساح (%)تيزان حساسيم
  )هکتار(

  شهرستان
محدوده (

  )ساحلی

سط كم
متو

 

زياد زياد
لي 

خي
 

وجود اسكله تعميراتي تبن و اسكله صيادي هاله در 
اسكله صيادي بندر عسلويه و اسكله صيادي و ، نايبند

هاي شيرينو،  ن منطقه، اسكلهباربري نخل تقي در اي
پرك در بندر طاهري، وجود اسكله صيادي و باربري 

هاي موجود، احداث  يروبي در اسكلهالبندر كنگان و 
  و جاده از ميان جنگلهاي حرا در منطقه نايبند
هاي  استحصال زمين از دريا، آلودگي ناشي از استخر

پرورش ماهي و ميگو و فاضالب خانگي و منطقه 
انرژي پارس عسلويه، شامل پااليشگاه گاز، ويژه 

 سيسات خدماتي و صنايع جانبي آنأپتروشيمي، ت

هاي دريايي و جلبك دريايي، سواحل  وجود علفزار
صخره اي، وجود الك پشت درياي در پارك ملي 

 پستانداراني همچون گاو دريايي و دريايي نايبند ،
رجاني هاي م  گونه حرا در خليج نايبند و آبسنگدلفين،

در بندر طاهري ، پارك ملي دريايي نايبند به عنوان 
زيستگاه پليكان خاكستري و گيالنشاه خالدار و 

هاي حراي خورهاي  زيستگاه گونه گياهي حرا، جنگل
وجود بيش از عسلويه، بساتين و هاله در منطقه نايبند، 

 و  گونه پرنده مهاجر در پارك ملي دريايي نايبند32
تي مانند بندر تاريخي ناي بند در هاي توريس جاذبه

 دماغه ناي بند و منطقه سيراف در بندر طاهري

75/36 92/24 81/30 31/8 

72/19612    
 كنگان

هاي  هاي صيادي بردخون كهنه و اسكله وجود اسكله
صيادي و باربري بندر دير و اولي جنوبي، اليروبي در 

ح متانول بندر دير، هاي موجود، طر اسكله
 هاي خانگي و رواناب هاي كشاورزي فاضالب

هاي دريايي، جنگلهاي حرا در بندر دير و  وجود علفزار
سواحل مل گنزه، زيستگاه الك پشت دريايي در جزاير 
نخيلو، ام الگرم و سواحل مل گنزه، وجود گونه در 
معرض خطر انقراض گيالنشاه خالدار، زيستگاه جبير، 

 14گان حمايت شده در جزيره نخيلو، وجود وجود پرند
 گونه ماهي شناسايي شده در آبهاي استان 20گونه از 

گونه آندميك و حمايت شده، 5در رودخانه مند، شامل 
، جنس كرانه كه بيشتر وجود منطقه حفاظت شده مند

هاي جزر و مدي وگلي است، جنگلهاي  از نوع پهنه
ن رخنموني از حرا، مصب زيارت و پوزه ماشه به عنوا

ثير عوامل طبيعي كه داراي چشم انداز أساحل تحت ت
 ند هستزيبابه لحاظ جذب توريسم و گردشگر 

  دير  90/126490  04/1  21/1  13/20  24/77
  
  
  
  

 ةوجود استخر پرورش ماهي وميگو، وجود اسكل
  هاي موجود صيادي الورو اليروبي در اسكله

يشي نادر و  روةهاي دريايي به عنوان يك منطق علفزار
  پهنه هاي جزر و مدي

  دشتي  98/6992  12/0  25/0  82/8  79/90

هاي صيادي بندر عامري، محمد عامري و  اسكله
هاي موجود، وجود لكه  رستمي، اليروبي در اسكله

هاي خانگي واستخر  هاي نفتي در منطقه، فاضالب
  پرورش ماهي و ميگو

ي  رويشةهاي دريايي به عنوان يك منطق وجود علفزار
نادر در منطقه و خانه رئيس علي دلواري به عنوان 

  كانوني براي گردشگري

  تنگستان  1/44267  06/0  04/0  06/1  39/93

وجود نيروگاه ساحلي در دست ساخت بوشهر، وجود 
هاي نفتي در  هاي صيادي و تجاري، وجود لكه اسكله

هاي نفتي از منطقه خارك،  منطقه، ناشي از برداشت
هاي  ي و دفع زباله، روانابهاي خانگ فاضالب

هاي صنعتي، تخريب و تبديل  كشاورزي، فاضالب
هاي  هاي غير مجازو شيوه برداري اراضي، بهره

 نامناسب تفرجي 
  

هاي دريايي به عنوان يك منطقه رويشي نادر،  علفزار
پهنه هاي جزر و مدي، تاالب ارزشمند حله به عنوان 

گاه يك تيپ زيستي كوچك منحصر به فرد، زيست
 گونه 20 ماهي از ة گون7پرندگان حمايت شده، حضور 

گونه آندميك  5ماهي شناسايي شده درآبهاي استان و 
هاي   حله، مكانة حفاظت شدة منطقو حمايت شده،

آب انبار  ،فيرامنطقه باستاني سگردشگري همچون 
، مقبره ژنرال انگليسي، خانه قديمي قاضي، قوام

كليساي مسيح ، نمسجد شيخ سعدو، گورستان شغاب
  و مصب فراكه رودخانه مند و مقدس

  بوشهر  32/83299  -  13/0  51/9  32/83

هاي صيادي و  ريزش فاضالب خانگي به دريا، اسكله
هاي موجود، استخر  باربري و اليروبي در اسكله

پرورش ماهي و ميگو و انتشار آلودگي نفتي خصوصا 
  نزديكي به بندر امام حسن

  گناوه  35/62960  -  -  28/0  35/83  اي گلي و نوار باريك ماسههاي جزرو مدي و پهنه

هاي صيادي و باربري،  فاضالب خانگي، اسكله
هاي موجود واستخر پرورش ماهي  اليروبي در اسكله

  و ميگو

  ديلم  90/41734  -  -  01/0  06/30  هاي جزرو مدي وگلي پهنه
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  يريجه گي و نتبحث

خطي حفاظت زيست محيطي كاربرد تحليل سلسله مراتبي، مدل 
در نوار ساحلي استان بوشهر در جنوب ايران و سواحل شمالي خليج 

 ساحلي، يها يهايي همچون ناهموار مشخصهفارس را مشتمل بر 
 ي حساس، جانوران حفاظتي جانوري، گروههاي ساحليها ستگاهيز

 ساحلي، ارزش ساحل ة حفاظت ناحية نادر، سابقياهان حفاظتينادر، گ
هاي   همچون كاربرييعوامل، و متأثر از يعاليت گردشگربراي ف

، بنادر يسات نفت وگاز، بنادر تجاريسأت ، وجوديصنعتي و کشاورز
 از يبردار ا، مراکز دفع زباله، بهرهي، نواحي ورود فاضالب به درياديص

 نشان ي ساحليها  آبيا، موقعيت سکونتگاهها، آلودگيمنابع زنده در
  . داد

محيطي در ارزش حفاظتي   زيستمشخصهترين  ثرا اين بررسي پر
مناطق ساحلي بوشهر را وجود زيستگاههاي حساس ساحلي شامل 

هاي علف دريايي،  هاي مرجاني، رويشگاه جنگلهاي مانگرو، آبسنگ
  . جلبك دريايي و علفزارهاي تاالبي ساحلي نشان داد
هاي مرجاني و  در ميان زيستگاههاي يادشده نيز آبسنگ

  . ترين تشخيص داده شد  مانگرو با اهميتهاي رويش
هاي جانوري حساس و  هاي حساس ساحلي، گروه پس از زيستگاه

 ساحلي ةهاي منطق ترين ويژگي گياهان حساس در پسكرانه با اهميت
  . براي گزينش مناطق تحت حمايت محيط زيست شناسايي شد

 پشتان هاي جانوري حساس در نوار ساحلي نيز الك از ميان گروه
هاي حفاظتي  گذاري آنها مهمترين شاخص دريايي بويژه مناطق تخم
  . در منطقه ساحلي تعيين شد

درختان حرا نيز مهمترين اجتماع گياهي نوار ساحلي محسوب 
 اهميت بعدي براي ةگروههاي جانوري حمايت شده نيز درج. شوند مي

ترين  گذاري حفاظتي منطقه ساحلي بوشهر هستند كه بااهميت ارزش
 نها به ترتيب جبير در پسكرانه و گيالنشاه خالدار در نوار ساحليآ

  . شناسايي شد
 حفاظت نوار ساحلي نيز ويژگي ديگري در حساسيت زيست ةسابق

  . محيطي منطقه ساحلي شناخته شد
هاي ساحلي نيز به سبب فراهم آوري  ها يا لندفرم ناهمواري
نوار ساحلي داراي گاهي و دربرگرفتن كفزيان متنوع در  شرايط زيست

هاي هيدرولوژيك  اند كه در ميان عوارض شناسايي شده، فرم اهميت
  . ها بيش از جنس كرانه اهميت حفاظتي دارند بويژه مصب

اي و پس  هاي صخره درميان انواع جنس ساحل نيز اهميت كرانه
  .ها تشخيص داده شد هاي گلي بيش از ساير جنس از آن پهنه

هاي مرتبط با نفت و گاز مهمترين  فعاليتدر سواحل استان بوشهر
ها تشخيص داده شد و درميان  هاي تأثيرگذار منفي بر كرانه فعاليت

ها و بنادر نفتي به  انواع تأسيسات مرتبط با نفت و گاز وجود ترمينال
  . سيسات تعيين شدأمراتب بيش از ساير ت
رين ت  ساحلي بويژه نيروگاهها و صنايع شيميايي مهمةصنايع منطق

  . هاي داراي آثار منفي زيست محيطي شناسايي شد كاربري
هاي يادشده، نواحي ورود فاضالب به دريا، مراكز  پس از كاربري

برداري از منابع  هاي بندري، بهره دفع زباله در منطقه ساحلي، فعاليت
زنده دريا بويژه به طريق صيد صنعتي، آلودگي آبهاي ساحلي بخصوص 

، سكونتگاههاي ساحلي، بنادر صيادي و سرانجام به مواد هيدروكربني
هاي منفي بر گزينش  هاي كشاورزي به ترتيب بيشترين فعاليت فعاليت

  . ندشو  ساحلي محسوب ميةمناطق تحت حفاظت در منطق
 اهميت آنها نه تنها معرف ةهاي برشمرده و درج فعاليت

لي  ساحةهاي مديريت زيست محيطي توسعه اقتصادي در منطق اولويت
 آن است كه صرف توجه به ةدهند شود، بلكه نشان  استان محسوب مي

هاي زيست   حساسيتةدهند تواند نشان هاي بالقوه ساحلي نمي ظرفيت
تواند در  محيطي در يک منطقه ساحلي باشد، بلكه اين حساسيت مي

هاي انساني همجوار دستخوش تغيير شود و اولويت  ارتباط با فعاليت
 ساحلي استان را منتفي و ة حفاظت در كرانتوسعه مناطق تحت

محيطي در نوار ساحلي بويژه بر محور   مديريت زيستةضرورت توسع
  . هاي نفت و گاز را خاطر نشان سازد توسعه فعاليت

 ٨٧/٧٠كيلومتر است كه  ٤٩/٧٤٤طول نوار ساحلي استان بوشهر 
م و كيلومتر آن پيرامون جزاير خارك، خاركو، شيف، نخيلو، ام الگر

  . نخل ناخدا قرار دارد
 ساحلي ة منطقه تحت حفاظت در منطق۳با توجه به استقرار 

كيلومتر  ٨٧/٣٧ ساحلي نايبند كه –استان بوشهر شامل پارك ملي 
 مند و حله كه به ترتيب هر ةخط ساحلي دارد، مناطق حفاظت شد

 ٢٣كيلومتر خط ساحلي دارند، درحال حاضر  ٣٢/٢٧و  ٠١/١٠٨كدام 
 ساحلي استان بوشهر در تماس با آبهاي شمالي ة از كران درصد%

  .خليج فارس تحت حفاظت قرار دارد
كيد بر اينكه سواحل جنوبي استان بويژه در أ اين مطالعه با ت

هاي كنگان و دير حساسيت بالقوه باالتري نسبت به  شهرستان
هاي شمالي استان دارند، اما هيچ منطقه جديدي را مناسب براي  كرانه

 مناطق تحت حفاظت در نوار ساحلي استان بوشهر ةورود به شبك
تشخيص نداد و افزايش كيفيت محيط زيست مناطق موجود را 

هاي زيست محيطي نوار  ترين توصيه مديريتي براي حفظ ارزش مهم
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بديهي است افزايش نيروي انساني، تسهيالت . داند ساحلي بوشهر مي
توانند  مي باني محيط هاي پاسگاه مناطق و افزايش مراقبت از و سركشي
  . اي از اين رويكرد باشند نمونه

هاي  هايي از حساسيت  لكه)۴(ة شمارةهمچنين مطابق نقش
توان در سواحل شهرستان  زيست محيطي با ارزش حفاظتي را مي

د، كرهاي نفتي پارس جنوبي مشاهده   نفوذ فعاليتةكنگان و در محدود
هاي تهديد و توسعه  احي در مجاورت كانونكه اين نو اما با توجه به اين

اند و عمالً  ها منقطع و غير يكپارچه شده قرار دارند و توسط اين كانون
اي شدن هستند، از مطلوبيت الزم براي گزينش  در معرض جزيره

توانند به عنوان  ند و تنها مييستمناطق تحت حفاظت برخوردار ن
  .قرار گيرندهاي پايش زيست محيطي مورد توجه  ايستگاه

شود نواحي يادشده در آينده نزديك در  بيني مي   از آنجا كه پيش
هايي كه اين  هاي توسعه اقتصادي قرار گيرند و ارزش معرض آسيب

ده است را از دست بدهند، بنابراين انجام كرتحقيق براي آنها شناسايي 
مطالعات شناخت محيط زيست به منظور دستيابي به اطالعات الزم 

 اجراي عمليات بهسازي محيط زيست بر پايه مطالعات تطبيقي براي
  . شود پيشنهاد مي

 ساحلي ةهاي نفتي در منطق همچنين با توجه به چيرگي فعاليت
 دانش فني ةمحيطي، توسع هاي زيست ترين آسيب به عنوان مهم

زيست محيطي در ارتباط با مديريت زيست محيطي صنايع باالدستي و 
گاز و تهيه طرح مديريت زيست محيطي نفت و پايين دستي نفت و 

  . شود گاز در منطقه ساحلي پيشنهاد مي 
بديهي است تهيه استانداردهاي حفظ كيفيت محيط زيست آبهاي 

 محسوب محيطي دار زيست از اقدامات اولويت اي نمونه تواند ساحلي مي
  شود

  
  

  ها يادداشت

  

1- Sensitivity Sea Area 
2- Marine Environment Protection Committee 
3- International Maritime Organization  
4- Particularly Sensitive Area 

5- International Union Conservation Nature 
and Natural Resources 
6- Exclusive Economic Zone 
7- National Oceanic and Atmospheric 
Administration 
8- Integrated Coastal Zone Management 
9-Back shore 
10- Set back line 
11- Fore shore 
12-Near shore 
13-Image Fusion 
14- Delphi Method 
15- Analytic Hierarchy  Process 
16- Expert Choice 
17-Coastal Sensitivity Model 
18- Coastal U….. 
19- Coastal Habitat 
20- Sensitivity Animal 
21- Rare Animal 
22- Rare Plant 
23- Tourism 
24- Protected area 
25- Industry 
26- Agriculture 
27- Oil & Gas Installation 
28- Residential Sewage 
29- Garbage 
30- Exploitation of Live Sea Sources 
31- Settlements 
32- Fishery Ports 
33- Commercial Ports 
34- Coastal Water Pollution 
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  مورد استفادهمنابع 

 
 ة، مناطق حفاظت شد١٣٨١در هنريك مجنونيان، پرستو ميراب زاده، .  روابط بين مناطق حفاظت شده ساحلي و منابع ژنتيك آبزيان دريايي.١٩٨٨ .اودوم، و 

  .ص٤٠٦ها و كاركردها، سازمان حفاظت محيط زيست،  ارزش: ساحلي ـ دريايي

  

  .ص٤٢٦محيط زيست،  ، سازمان حفاظت١٣٨٠ترجمه هنريك مجنونيان، ). گزارش كنگره كاراكاس(ها براي زندگي  پارك.١٩٩٢ .نا. سي. يو. آي 

 
: مناطق حفاظت شده ايران. المللي هاي مهم بين راهنماي معيارهاي مربوط به شناسايي تاالب. در هنريك مجنونيان.  طبقات فهرست سرخ.١٩٩٤ .ان. سي. يو. آي

  .٤٢٩‐٤١١: ١٣٧٩سازمان حفاظت محيط زيست، تهران، . ٢٤ها و مناطق، پيوست  و تدابير حفاظت از پاركمباني 

  

راهنماي معيارهاي مربوط به شناسايي . در هنريك مجنونيان). مناطق تحت حفاظت( ماتريس تعيين حساسيت ذاتي واحدهاي مديريت.١٩٩٢ .بالنكو و گابالدون

‐٤٦٩: ١٣٧٩سازمان حفاظت محيط زيست، تهران، . ٣٥ها و مناطق، پيوست  مباني و تدابير حفاظت از پارك: طق حفاظت شده ايرانمنا. تاالبهاي مهم بين المللي

٤٧٠.  

 
ر سازمان حفاظت محيط زيست، دفت. سواحل استان گلستان:  درياي خزري حساسيت اكولوژيك سواحل جنوبة پهنه بندي و تعيين درج.۱۳۸۳ . ا و همكاران،كار دانه

  .ص۱۰۶محيط زيست دريايي، 

 
 معيارهاي پيشنهادي براي ارزيابي مناطق ساحلي ـ دريايي ايران به منظور تعيين مناطق تحت حفاظت ساحلي ـ دريايي .۱۳۸۳. و هنريك مجنونياناكار،  دانه

  .۳۲تا۹): ۱۳۸۳پائيز ( ۳۵م، شماره محيط شناسي، سال سي ا ة فصلنامارزيابي مناطق تحت حفاظت سواحل درياي خزر،:  مورديةايران، مطالع

 
. المللي هاي مهم بين راهنماي معيارهاي مربوط به شناسايي تاالب. در هنريك مجنونيان. هاي ملي دريايي  معيارهاي الزم در انتخاب پارك.١٩٧٠ . ري، ك

  .٤٥٩تا٤٥٨: ١٣٧٩اظت محيط زيست، تهران، سازمان حف. ٣٣ها و مناطق، پيوست  مباني و تدابير حفاظت از پارك:  ايرانةمناطق حفاظت شد.

  

، ١٣٨١در هنريك مجنونيان، پرستو ميراب زاده، .  درياييةهاي سياسي و اجتماعي براي احداث مناطق حفاظت شد  پويش.١٩٩٠ .كلهر، گ و ريچارد كن چنگتون

  .ص٤٠٦ها و كاركردها، سازمان حفاظت محيط زيست،  ارزش:  ساحلي ـ درياييةمناطق حفاظت شد

  

راهنماي . در هنريك مجنونيان. گذاري هاي ايران به ترتيب اهميت از نظر تنوع زيستي بر اساس روش وزن راهنماي فهرست تاالب.١٣٧٩ .كيابي، ب و همكاران

سازمان حفاظت . ٩٢ پيوست ها و مناطق، مباني و تدابير حفاظت از پارك:  ايرانةمناطق حفاظت شد .المللي هاي مهم بين معيارهاي مربوط به شناسايي تاالب

  .٦٩٨ تا ٦٩٧ :١٣٧٩محيط زيست، تهران، 

  

 . انتشارات دانشگاه تهرانيياي اطالعات جغرافيها ست با استفاده از سامانهيط زي محيزير  و برنامهيابي ارز.١٣٨٠ . و همکاران، ممخدوم
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