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چکیده

مدیریت محیط زیستی سواحل به دنبال سازگار کردن کاربري ها و . امروزه در جهان، حفاظت از مناطق ساحلی و زیستگاه هاي موجود در آنها اهمیت بسیاري دارد
سیت اکوسیستم هاي نوار ساحلی در جنوب کشور، ساختار زیستی به منظور اولویت بندي حسا. فعالیت هاي انسانی با توان و حساسیت هاي منطقه ساحلی است

اکوسیستم هاي مورد مطالعه در منطقه ساحلی شامل؛ جنگل هاي مانگرو، آبسنگ . منطقه ساحلی به تفکیک دو ناحیه ساحلی و ناحیه کرانه مورد بررسی قرار گرفت
تگاه هاي کرانه اي و اکوسیستم هاي ناحیه کرانه شامل جنگل هاي جلگه اي، علفزارهاي جلگه هاي مرجانی، علفزارهاي دریایی، پهنه هاي جلبکی، شاخابه ها، زیس
به منظور طبقه بندي . معیار فرعی انجام شد20معیار اصلی و 10مقایسه این اکوسیستم ها با . اي، تاالب ها، زیستگاه هاي حیات وحش و مناطق تحت حفاظت بود

نتایج بررسی نشان داد جنگل هاي مانگرو داراي حساسیت بیشتري . استفاده شدExpert choiceسله مراتبی و از نرم افزار حساسیت اکوسیستم ها از تحلیل سل
. آبسنگ هاي مرجانی، مناطق تحت حفاظت و علفزارهاي دریایی رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص می دهند. نسبت به سایر اکوسیستم ها می باشد

کرانه، ناحیه ساحل، اکوسیستم هاي حساس، تحلیل سلسله مراتبیناحیه :کلمات کلیدي

مقدمه.1
سواحل از دیر باز نقش غیر قابل جانشینی . ناحیه ساحلی محل پیوند آب و خشکی و فصل مشترك دو اکوسیستم با اختصاصات مجزا از یکدیگر است

در سراسر جهان منابعی جهت تغذیه، حمل و نقل، دسترسی به انرژي و تفرج در اقتصاد و توسعه تمدن ها دارا بودند و به عنوان مدخل ورود به دریا
چنین ویژگی هایی سبب تمرکز انسان و مجموعه خدماتی وابسته به آن در کرانه دریاها گردیده است و . آورده اندبراي شمار روز افزون مردم فراهم

اشکال طبیعی و زیستگاه هاي ویژه آن جاي خود را به سیماهاي انسان ساخته توسعه این روند فضاي ناحیه ساحلی را متحول ساخته و به تدریج
شناسائی مناطق . )1379دانه کار، (کنندفعالیت بشري داده است که هر یک به نحوي آالینده هاي مختلفی را به ناحیه ساحلی و دریا وارد می

ق حساس محیط زیستی سواحل به کار برده می شود و یک راه حل مهم دریایی از جمله روش هایی است که براي حفاظت از مناط-حساس ساحلی
داور و همکاران، (دریایی جدید است-دریایی، معرفی نواحی حفاظت شده ساحلی-براي ترویج استفاده پایدار و حفاظت از تنوع زیستی ساحلی

1387(.
باز اجهان جاز دو دهه است که در ادبیات محیط زیست دریاییاي نامیده می شود کمتر. اس. اصطالح مناطق حساس دریایی که به اختصار اس

مناطق حساس دریایی که می توانند در سواحل آبهاي داخلی، آبهاي سرزمینی، منطقه انحصاري و اقتصادي و آبهاي . )Danehkar,2002(کرده است
یی و یا وابسته به دریا می باشند و این حساسیت به واسطه تنوع آزاد شناسایی و انتخاب گردند، مناطقی هستند که واجد منابع حساس ساحلی و دریا

زیستی، غناي جانداران، وجود گونه هاي در معرض خطر، آسیب پذیر و کمیاب، واقع شدن اجتماعات حیاتی در آستانه تحمل اکولوژیک، حساسیت 
دانه کار، (کسازي از آالینده هاي محیطی ایجاد  می گرددبه آالینده ها، کندي ترمیم زیست محیطی آسیب هاي واردشده و مشکالت ناشی از پا

سو و آسیب از یکبه کار می رود که تلویحاً بیان کننده اهمیت بسیار زیاد آنها) بحرانی(مناطق حساس عموماً مترادف مناطق حیاتی.)1377
).1379مجنونیان،(یري سرشتی آنها از سوي دیگر استپذ

دریایی فراهم آوري سیستمی از مناطق حفاظت شده دریایی معرف جهان براي حفظ و حراست، -حیط زیست ساحلیهدف اولیه حفاظت و مدیریت م
زیست احیا و ترمیم، استفاده خردمندانه، درك و بهره جویی پایدار از میراث هاي دریایی جهان، مدیریت فعالیت هاي انسان و اثرات آن بر محیط 

بدون شک شناخت جنبه هاي گوناگون حاکم بر این گونه مناطق ). Kelleher, 1991(ی حفاظت می باشد دریایی براساس اصول استراتژي جهان
به منظور اولویت بندي حساسیت اکوسیستم هاي موجود در منطقه ).1388دهقانی، (کمک شایانی در تصمیم گیري و برنامه ریزي خواهد داشت 

در این . ی که منطبق با معیارهاي جهانی بوده و با شرایط کشور سازگار باشد، ضروري استساحلی در جنوب کشور شناسایی معیارهاي علمی و عمل
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معیارهاي تعیین مناطق حساس ساحلی، اکوسیستم هاي شناسایی شده در سواحل جنوب کشور با استفاده از این معیارها وزن بررسیمطالعه پس از 
. دهی و اولویت بندي شد

سابقه پژوهش.2
ترغیب احداث ذخیره "تحت عنوان . ان. سی. یو. آي. میالدي باز می گردد1970از زیستگاه هاي ساحلی و دریایی در ایران به دهه موضوع حفاظت

موضوع حفاظت از محیط 1976براي نخستین بار در سال "گاه ها و پارك هاي ملی دریایی در اقیانوس هند شمالی، دریاي سرخ و خلیج فارس
همزمان بررسی هاي اولیه احداث مناطق حفاظت شده دریایی نیز انجام . پیشگامی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح نمودزیست دریایی را با

گرفت، اما متأسفانه نزدیک به سه دهه اهمیت این مناطق از دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست خارج شد و بسیاري از فرصت هاي پیشین از 
میالدي در سازمان منطقه اي 1986پس از این تأخیر طوالنی موضوع مناطق حساس دریایی نخستین بار در سال .)1379مجنونیان، (دست رفت

راپمی در یکی از اسناد . در منطقه فعال شده است، مطرح شد1978که به دنبال کنوانسیون کویت از سال ) راپمی(حفاظت از محیط زیست دریایی
این مناطق . سوب دهنده آلودگی نفتی دریا است، مناطقی را به عنوان مناطق حساس دریایی معرفی کرده استمواد رخود که مرتبط با استفاده از

. )1381و 1380سازمان حفاظت محیط زیست، (ژیک واقتصادي را شامل می شده استبرخی از زیستگاه هاي شناخته شده با اهمیت اکولو
از یک دهه پس از آغاز این برنامه در کمترو) میالدي1994(1373دریایی در ایران در سال نخستین اقدام در ارتباط با شناسایی مناطق حساس 

اما به سبب آنکه در آن هنگام نیز موضوع یاد شده در آیمو مراحل تکاملی . سازمان جهانی دریانوردي در سازمان حفاظت محیط زیست شروع شد
شناخته شده اولیه معرفی این مناطق که مبتنی بود بر جانمایی جنگل هاي مانگرو، خود را سپري می کرد، این شناسایی بر اساس شاخص هاي 

. شدهاي مرجانی، زیستگاه پستانداران و الك پشتان دریایی و پرندگان آبزي و نواحی حائز اهمیت از نظر زادو ولد آبزیان شیالتی، پایه ریزي آبسنگ
حیاتی مناطق ساحلی و دریایی کشور از ابتداي تبیین و تعریف موضوع در سطح ملی با رویکرد این تالش با توجه به اهمیت اکولوژیک زیستگاه هاي 

. ت گرفتفرابخشی و تدوین برنامه حفاظتی براي مقابله با تمام کانون هاي آلوده کننده و یا اقدامات تخریب کننده یا تهدید کننده این نواحی صور
اس دریایی و کانون هاي تهدید کننده آن را با کندي مواجه ساخت اما سبب شد به اهمیت این چنین رویکردي اگرچه روند جانمایی مناطق حس

بسیاري از مناطق 1377از آغاز این اقدام تا سال . مناطق فراتر از چارچوب آیمو و به کنترل تهدیدات آن فراتر از عملیات کشتیرانی نگریسته شود
گروه بررسی کننده . وبی، در دو گروه منابع حساس فیزیکی و زیستی به طور مقدماتی شناسایی شدحساس دریایی کشور به ویژه در کرانه هاي جن

ت در دفتر محیط زیست دریایی همواره بر این باور بوده است که شناسائی و جانمائی این دسته از مناطق به تنهایی تضمینی بر حفاظت و مراقب
تأکید داشته است، نخست آنکه جایگاه و حفاظت این دسته از مناطق را در برنامه مدیریت ناحیه ساحلی پیوسته از آنها نیست، لذا همواره بر دو اقدام

ر تدوین کشور تبیین نماید و دوم از همگرائی سازمان هاي دریایی در شتاب بخشیدن به این اقدام سود جوید و از توان کارشناسی و رویکرد تعاملی د
با هدف 1382دفتر محیط زیست دریایی در سازمان حفاظت محیط زیست نیز در سال . )1382دانه کار، (گیردبرنامه اي حفاظتی و کارآمد بهره

پهنه بندي حساسیت زیست محیطی مناطق ساحلی و همچنین به منظور شناسایی مناطق تحت حفاظت در سواحل کشور با امعان نظر به تجربیات 
براي شناسایی ) 1999. (ان. سی. یو. معیارهاي آيبراي شناسایی مناطق حساس ساحلی،) 2001(و جهانی به ویژه معیارهاي ارائه شده توسط آیم

براي انتخاب مناطق حفاظت ) 1995(و معیارهاي سالم و پرایس) 1984(دریایی و همچنین معیارهاي سالم و کالرك -مناطق حفاظت شده ساحلی
استفاده از ). 1383دانه کار و مجنونیان، (معیار فرعی تدوین و معرفی نمود31یار اصلی و مع15شده ساحلی و دریایی، معیارهایی را مشتمل بر 

. معیار هاي کمی و کیفی شیوه اي متداول و آزمون شده در شناسایی زیستگاه هاي حساس و آسیب پذیر و انتخاب مناطق تحت حفاظت است
می شوند و رهنمود کلی نمی تواند بر تمام نی تنها در سطح یک رهنمود کلی مطرحبدیهی است معیارهاي ارائه شده توسط سازمان هاي ذیربط جها

. حتی برخی از این معیارها به دلیل فقدان اطالعات، ممکن است در یک کشور قابل استفاده نباشد. شرایط خاص و متنوع کشورها قابل تعمیم باشد
با و فرهنگی یکی از دالیل اصلی ارائه معیارها به صورت کلی است و کشورها باید وجود طیف وسیع تفاوت هاي بیوفیزیکی و اجتماعی ، اقتصادي 

ـ انسانی سرزمین خود بتوانند این معیارها را از شکل عام خارج کرده و به شرایط خاص خود تطبیق دهندی توجه به تمام ویژگی هاي طبیع
دریایی را به صورت عملی در -و انتخاب مناطق حفاظت شده ساحلیشناساییاین موضوع به خودي خود علت تدوین معیارهاي .)1379مجنونیان، (

.)1383دانه کار و مجنونیان، (ل و دریاي کشورمان توضیح می دهدگستره ساح

روش بررسی.3
22ر ساحلی زیستی در نوابه منظور شناسایی مناطق حساس براي اولویت بندي حساسیت اکوسیستم هاي موجود در ناحیه ساحلی جنوب کشور 

، معیارهاي )1999و 1991(براي انتخاب مناطق حفاظت شدة دریایی IUCNمعیارهاي : که شاملمورد بررسی قرار گرفتمرجع داخلی و خارجی 
IMO 1995(دریایی -، معیارهاي سالم و پرایس براي انتخاب مناطق حفاظت شده ساحلی)2007(براي انتخاب مناطق به ویژه حساس دریایی( ،

، معیارهاي )1970ري، (، معیارهاي انتخاب پارك هاي ملی دریایی )2002(براي تعیین حساسیت محیط زیستی مناطق ساحلی NOAAیارهاي مع
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طبقات فهرست سرخ (، معیارهاي تعیین طبقات سه گانه در خطر تهدید )1990(کنوانسیون رامسر براي شناسایی تاالب هاي مهم بین المللی 
، معیارهاي کلهر و کن چنگتون براي ناحیه بندي مناطق )1370مجنونیان، (، معیارهاي شناسایی و تعیین آثار طبیعی و ملی )1994ان، .سی.یو.آي

، معیارهاي انتخاب مناطق مهم پرندگان )1383کیابی و همکاران، (، معیارهاي اهمیت تاالب هاي کشور از نظر تنوع زیستی )1992(دریایی استرالیا 
)Evans, 1994(،دریایی ایران -معیارهاي دانه کار و مجنونیان براي تعیین مناطق تحت حفاظت ساحلی)معیارهاي انتخاب میراث هاي )1383 ،

، )1978(، معیارهاي کنوانسیون بین المللی پیشگیري از آلودگی ناشی از کشتی ها براي مناطق ویژه دریایی )1975(طبیعی و فرهنگی جهان 
، معیارهاي انتخاب مناطق براساس روش ارزشیابی زیستگاه ها و حیات )1980(هاي حفاظت شده در مقایسه با یکدیگر معیارهاي تعیین زیستگاه 

، معیارهاي بالنکو و گابالدون براي ارزشگذاري )1989توندي آگاردي، (، معیارهاي انتخاب ذخیره گاه هاي زیستکره )1366کیابی و زهزاد، (وحش 
براي تعیین مناطق Lord Donaldson، معیارهاي )1370مجنونیان، (عیارهاي شناسایی و تعیین آثار طبیعی و ملی ، م)1992(مناطق حفاظت شده 

، معیارهاي تعیین مناطق )1379مخدوم، (، معیارهاي ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین براي حفاظت )1994(با احتمال خطر باال در محیط دریایی 
پس از مطالعه و . بود) 2011(، معیارهاي مناطق حفاظت شده در کانادا )1379مجنونیان، (ولوژیک حفاظت ویژه زیستی براساس مدل توان اک

زیر معیار براي شناسایی و پهنه بندي مناطق حساس 15معیار اصلی و 6استخراج معیارهاي به کار رفته در این پژوهش ها، با تجمیع معیارها 
اهمیت معیار اهمیت علمی، معیار اهمیت فرهنگی، معیار ، معیار گونه،معیار زیستگاه: معیار اصلی شامل6. ساحلی مورد شناسایی قرار گرفت

انحصاري بودن، زیبایی شناختی، طبیعی : شامل شاخص هاي(معیارهاي فرعی در برگیرنده زیستگاه هاي مهم.بوداهمیت اجتماعی معیار اقتصادي و 
شاخصِ تنوع، جمعیت و درجه 3شامل (آبزیانو ، پرندگان، پستانداران، خزندگان)پارچگی فیزیکی و وسعتبودن، بکر بودن، تنوع ساختاري، یک

اهمیت آموزشی، اهمیت پایشی، وابستگی صنعتی، وابستگی تولید زیستی، وابستگی صیادي، تاریخی، اهمیت پژوهشی، -، میراث فرهنگی)حفاظتی
دشوار و تا حدودي غیر ممکن می مکانی کردن این معیارها بسیار با توجه به اینکه . تگاه ها بودوابستگی گردشگري، وابستگی زیرساختی و سکون

ي تعیین ضریب اهمیت اکوسیستم اکوسیستم هاي موجود در ناحیه ساحل و کرانه شناسایی و از این معیارها برابراي ساده تر شدن بررسی، ، نمود
از مطالعات کتابخانه اي و اطالعات موجود در پژوهش اکوسیستم هاي منطقه ساحلی با استفاده ینو تعیشناسایی. منطقه ساحلی استفاده شدهاي

ضوابط و معیارهاي استقرار "تحت عنوان ) 8/03/1390در تاریخ (مصوبه هیأت وزیران به پشتوانه هاي صورت گرفته در بخش ساحل جنوبی کشور و 
هم وزن کردن یا استانداردسازي . دریایی توسط این مصوبه صورت گرفت-مناطق حساس ساحلیو تعریف"واحدها و فعالیت هاي صنعتی و تولیدي

به همین منظور در این . ساحلی ضرورت تعیین ضریب اهمیت معیارها را روشن می سازداکوسیستم هاي حساسمعیارها براي مقایسه آنها در تعیین 
با توجه به معیارهاي اولویت بندي اکوسیستم هاي موجود در منطقه ساحلی سپسعیارها ومبررسی پس از شناسایی معیارهاي فوق، استانداردسازي 

ضریب .استفاده شدExpert choice11از نرم افزاربراي انجام تحلیل سلسله مراتبی . از طریق تحلیل سلسله مراتبی انجام شدشناسایی شده، 
.قابل قبولی است، براي تحلیل سلسله مراتبی ضریبضریباین.بود04/0ناسازگاري حاصل از نتایج تحلیل سلسله مراتبی 

نتایج .4
مطالعه و استخراج معیارها و بررسی ضریب اهمیت آنها نشان داد معیار زیستگاه و گونه داراي بیشترین اهمیت در تعیین مناطق حساس و شاخص

پس از تعیین ضریب اهمیت معیارها، ضریب ). 2و 1نمودار (مناطق هستند انحصاري بودن و بکر بودن داراي بیشترین ضریب اهمیت در تعیین این 
اهمیت اکوسیستم هاي منطقه ساحلی تعیین و نتیجه حاصلضرب ضریب اهمیت معیارها در ضریب اهمیت اکوسیستم هاي حساس منطقه ساحلی به 

هاي حساس با توجه به ضریب حساسیت مناطق تعیین و در اولویت بندي اکوسیستم . عنوان ضریب حساسیت اکوسیستم هاي این مناطق تعیین شد
داراي بیشترین 164/0با  ضریب جنگل هاي هاي مانگرو 3با توجه به شکل ). خروجی تحلیل سلسله مراتبی(نشان داده شده است 3شکل

.ساسیت کمتري هستندنسبت به سایر اکوسیستم هاي نوار ساحلی داراي ضریب ح042/0با ضریب حساسیت و علفزارهاي جلگه اي 

اولویت ضریب اهمیت معیارهاي تعیین مناطق حساس ساحلی-1نمودار 
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اولویت ضریب اهمیت شاخص هاي تعیین مناطق حساس ساحلی-2نمودار

ضریب اهمیت اکوسیستم هاي حساس شناسایی شده در منطقه ساحلی- 3شکل
جمع بندي و نتیجه گیري.5

این نوع . حل مستلزم تجزیه و تحلیل حساسیت و آسیب پذیري سیستم ها و اکوسیستم هاي منطقه ساحلی استمدیریت محیط زیستی سوا
چالش . مدیریت، سازگار کردن کاربري ها و فعالیت هاي انسانی با توان و حساسیت هاي منطقه ساحلی و هماهنگی میان کاربري هاي مختلف است

. رگونی محیط زیست ساحلی و ناهماهنگی فعالیت هاي انسانی و ظرفیت هاي محیطی را را در پی داردمیان بهره وران مناطق ساحلی، تخریب و دگ
مطالعات جامع و یکپارچه و بهره گیري از تجربیات داخل و بوده که مستلزم ی مناطق حساس یابمکانمقابله با چنین فرایندهایی در گرو شناسایی و 

، آبسنگ هاي )هزار هکتار20با گستره زیستگاهی حدود (مطالعه جنگل هاي مانگرو . اطالعاتی استکاهش شکاف هاي خارج از کشور به منظور 
با (، پستانداران دریایی )گونه تخم گذار در سواحل کشور2با (، الك پشتان دریایی )گونه2با (هاي دریایی ، گستره علف)گونه30با حدود (مرجانی 

کنار شمار بسیار متعددي از بی مهرگان کف زي ساحلی و بستر دریا از منابع زیستی انحصاري در محیط هاي ، پهنه جلبک هاي دریایی در )گونه12
این مطالعه با در نظر گرفتن مطالعات داخل و . دریایی محسوب می شوند که حفظ شرایط زیستی هر یک به تخصص و نگرش ویژه نیازمند است

پیشنهاد . صین آشنا به منطقه ساحلی ضریب حساسیت اکوسیستم هاي منطقه ساحلی را تعیین نمودخارج کشور و با بهره مندي از تجربیات متخص
تعیین مناطق . می شود در مطالعات آینده با استفاده از این نتایج این مطالعه مناطق حساس نوار ساحلی جنوب کشور به صورت مکانی تعیین شود

ق در برابر تنش هاي موجود در منطقه ساحلی که می تواند منشأ طبیعی یا انسانی داشته باشد حساس زمینه را براي تعیین آسیب پذیري این مناط
.را فراهم خواهد کرد
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