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 1396 مردادتاریخ پذیرش:            1396 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده

)بخش مرکزی(  های ساحلی بندر بوشهربندی و کدبندی زیستگاهطبقه ،( با هدف شناسایی96-1395ماه ) این تحقیق طی یک دوره نه            

انجام  بندی اکولوژیکیعنوان جدیدترین مدل طبقه( بهCMECSبندی اکولوژیک مناطق ساحلی و دریایی )با استفاده از روش استاندارد طبقه

مالی ناشی از های فصلی )جهت مشخص نمودن تأثیرات احتبردارینمونه ،های میدانیبررسی ،اییگرفت. این تحقیق برپایه مطالعات کتابخانه

عاتی های اطالالیه سه گروه از ،صورت گرفت. براساس این مدل GISکارگیری هایی و با بتجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره تغییرات آب و هوایی(،

کار گرفته شد. با توجه به وسعت منطقه ه( بBC( و جزء پوشش زیستی )GC(، جزء ژئومورف سطح )SCشامل جزء سطح بستر ) CMECSمدل 

کد استاندارد برای ناحیه ساحلی بندر بوشهر شناسایی گردید. تنوع  13 ،ایستگاه 20های ژئوموفولوژی ساحلی در مورد مطالعه و براساس ویژگی

باشد که باعث های انسان ساخت میعنوان بخشپایین در ناحیه ساحلی ناشی از افزایش مراکز توسعه صنایع و واحدهای خدماتی و وابسته بهزیستی 

های جانوری و گیاهی های انسان ساخت از عوامل تاثیرگذار بر نوسانات اجتماعات گروهاند. پدیدهمحدود شدن مناطق بکر در ناحیه ساحلی شده
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 مقدمه

نواحی شود که ناحیه ساحلی منطقه بینابینی محسوب می       

ر هستند که در عین حال فب و اتمس، آپویایی از عملکرد متقابل زمین

و  Bealtelyتأثیر تغییرات دائم طبیعی و دستکاری انسان است )تحت 

اجتماعی، -آلودگی دریاها و پیامد توسعه اقتصادی .(2000همکاران، 

چنین هم. دهدمی قرار تأثیر تحت مستقیم طوربه را ساحلی هایزیستگاه

فضای ساحلی  ها،های خدماتی و تمرکز روزافزون انسانمجموعه توسعه

های ویژه جای تدریج اشکال طبیعی و زیستگاهاخته و بهرا متحول س

همین دلیل طراحان دهد. بهبشری می ها و مراکز فعالیتسازه خود را به

گیری ای برای تصمیمهای پیچیدهو مدیران دریایی و ساحلی با چالش

و  Madden) ها و مدیریت منابع مواجه هستنددر مورد حفظ زیستگاه

ای درباره انواع که اطالعات قابل توجها وجود اینب .(2009همکاران، 

های گیاهی و ها برای مراحل مختلف گونهمحیط زیست و اهمیت آن

جانوری ارزشمند در دسترس است، اما دانش مدیران ساحلی و دریایی 

ها ناچیز آن محیطی هایپراکنش و ویژگی زیستگاهی، دامنه درباره تنوع

بر نواحی ساحلی، در جهان رو به توسعه  . فشار(Tyrrell ،2004) است

ای است که در آن تولید خورد و در آستانه رسیدن به نقطهچشم می به

همکاران،  و عشوری) رودمی و عملکرد اکولوژیک ازبین است یافته کاهش

تواند (. مدیریت سواحل از دیدگاه اکولوژی و محیط زیست می1394

آشفتگی باشد. شناسایی و  بهترین راه حل برای کاهش اثرات این

ها، اولین قدم در مدیریت و حفاظت منابع بندی انواع زیستگاهطبقه

بندی زیستگاهی . طبقه(2008و همکاران،  Keefer) باشدطبیعی می

سری توصیفات و اساس یکها را برفرایندی است که انواع زیستگاه

 در اتیحی مرحله سواحل بندیطبقه کنند.می استانداردها، تعیین

ترین و جدیدترین باشد. کاملهای وابسته میمدیریت انواع زیستگاه

 دریایی-ساحلی نواحی بندی اکولوژیکطبقه استاندارد بندی،طبقه روش

(CMECS=Coastal and Marine Ecological Clasification Standard )

 Madden) طراحی شده است NOAAو  Nature Serveکه توسط  است

بندی واحدهای اکولوژیکی هدف اصلی آن طبقه .(2009، و همکاران

کارگیری واژگان رایج هو زیستگاهی با یک شکل استاندارد ساده و ب

ای و آوری شده در سطح ملی، منطقههای جمعکه دادهطوریاست، به

و  Madden) گیردالمللی با یک استاندارد مورد بررسی قرار میبین

کیلومتر نوار ساحلی در جنوب و  3821به با توجه  .(2008همکاران، 

(، 1386پور و عوفی، کشور )شریفی کیلومتر نوار ساحلی در شمال 873

نتایج و مزایای این مدل در سواحل شمالی و جنوبی جزیره قشم، 

(، سواحل جزیره هنگام )مهردوست، 1390رحیمی،؛ 1390، )انصاری

چنین با توجه به ( و هم1392)بهرامی،  ( و سواحل جزیره هرمز1392

 EMP= Envirommentطرح مدیریت زیست محیطی مناطق ساحلی )

Management Planپارچه مناطق ساحلی )( و مدیریت یکICZM یا 

Integrated Coastal Zone Management1387  همکاران، و (،)عوفی ،)

بندی بندی و طبقهپهنه شناسایی، خصوصدر الزم است اقدامات ضروری

 ٬بندیهای با ارزش صورت پذیرد. این طبقهها و زیستگاهاکوسیستم

خلیج فارس است -بندی استاندارد اکولوژیک در بندربوشهراولین طبقه

بندی سواحل بندربوشهر و تاکنون تحقیق و پژوهش در زمینه طبقه

تواند راهکارهای مدیریت این پژوهش می انجام لذا و است نرسیده انجامبه

چنین مدیریت کاربری هم محیط زیستی جزیره وی و مدیریت تشیال

 .نمایدرا جهت توسعه پایدار مشخص حفاظتی آن اراضی و

 

 هامواد و روش

تجزیه و تحلیل اطالعات حاضر  مبنای بر CMECS ماهیت براساس       

 ٬و پیشینه مطالعات انجام شده، اولین گام در انجام در این تحقیق

ه شناخت وضعیت اکوسیستم منطقه بررسی منابع و مآخذ مربوط ب

جوار و مشابه از لحاظ مناطق هم ،مورد مطالعه )زیستی و غیرزیستی(

پایان  ،هاگزارش ،های تخصصیهای تحقیقاتی و مقالههپروژ ،اکولوژیک

منطقه مورد های مربوط به موضوعات سواحل است. ها و کتابنامه

از ناحیه آب فشان  ردلواتا بندر  بوشهربندر مرکزی مطالعه، سواحل 

(spray zone( و تا حداقل جزر )lowest low tideمی )منظور به .باشد

 ،بندی اطالعات و با توجه به وسعت منطقه مورد مطالعهسهولت طبقه

(. تعداد 1)شکل  برداری تعیین گردیدتعداد بیست ایستگاه جهت نمونه

، Vanzalin) خابیانت روش تعیین ایستگاهها بهو موقعیت دقیق ایستگاه

  (.1)جدول  انجام شد (1997

ها و اطالعات در آوری دادهساحلی جهت جمع -پیمایش زمینی       

در هنگام جزر کامل صورت  هوایی و ، در دو نیم سال آب1395-96 سال

های حضور و یا عدم حضور گونه یا گروه CMECS مدل گرفت. براساس

های گرم و شاخص و سرد در دو فصل زیستی پارامترهای عنوانای بهگونه

های زمین چنین ویژگیبندی زیستی و همجغرافیایی منطقه، ناحیه

محیطی  غیرزیستی پارامترهای عنوانبه Geomorphology شناسیریخت

غالب جانوری و گیاهی در منطقه  هایگونه حضوراستفاده گردید. 

ی شد که براساس اطالعات میدانی و تهیه عکس و فیلم مستندساز

در  .ها به آزمایشگاه منتقل شدندنمونه ،جهت تأیید نهایی شناسایی

های اطالعاتی شامل جزء سطح سه گروه از الیه CMECSساختار 

های سطحی شناسی الیهزمینتوصیف صفات اختصاصی -SC) بستر

سیمای مورفولوژی سواحل و طبقات -GCبستر(، جزء ژئومورف سطح )

ترکیب و پوشش زیستی  -BCیستی )کف دریا( و جزء پوشش ز

ها انجام کار گرفته شد و کدبندیههای ساحلی و دریایی( ببنتوز

 گردید.
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 احلیسبرداری در ناحیه های نمونهموقعیت ایستگاه :1 شكل

 

 برداریهای نمونههای محیطی و مشخصات ایستگاه: ویژگی1جدول 

  در بندر بوشهر، خلیج فارس

 

شوند که اعداد و یا هردو تشکیل می ،کدهای این مدل از حروف       

پذیر است )شکل ها، امکانی انواع زیستگاهوسیله این کدها شناسایهب

، ابتدا ArcGISها در محیط برای ترسیم نقشه مکانی از زیستگاه (.2

های های مورد نیاز اضافه گردید، سپس الیهالیه ArcMapدر محیط 

بندی تعریف شده در سیستم طراحی و با دست آمده براساس رنگبه

 خروجی ناحیه ساحلی ترسیم شد. TIFفرمت 

 نتایج
آوری شده از منطقه مورد مطالعه های جمعدر این مرحله داده       

 CMECSهای اطالعاتی مدل الیه در سه گروه از CMECSبرطبق 

( و جزء پوشش GC، جزء ژئومورف سطح ) (SC)شامل جزء سطح بستر

ها به ها تهیه گردید که این نقشهبندی و نقشه آن( طبقهBCزیستی )

های انسان ساخت را در مناطق ها و سازهترتیب پراکنش بیوتاپ

(. در 10و  8، 6، 4، 2 هایدهد )شکلساحلی استان بوشهر نشان می

با سیزده کد استاندارد برای  (2 )جدول هشت بیوتاپ مجموع

وشهر و دلوار تعیین گردید )جدول های بین جزر و مدی بندر بزیستگاه

3.) 

 

اهایستگ نام ایستگاه  موقعیت محلی 

 1 خور مولیات

ای جزر و مدی سواحل شنی ماسه

 )زیستگاه خور(

 2 خور سه دندون

 3 خور برالی

 4 انتهای خور سلطانی

 6 دماغه هلیله

 5 دهانه خور شکسته

 13 پارک ساحلی دلوار

 ساخت و سواحل انسان

  کاری شدهدست

 (گریگردش -تفریحی)

 15 موزه مردم شناسی

نطقه تفریحی بندرگاهم  14 

 11 پارک شغاب

 12 پارک صدف

 20 نیروگاه
 ساخت و سواحل انسان

 )اداری( کاری شدهدست

 7 جزیره شیف
 ساخت و سواحل انسان

 )مناطق مسکونی( کاری شدهدست

وبروی گمرکر -جزیره نگین   ساخت و سواحل انسان 8 

 کاری شدهدست

 (صنعتی -تجاری)

سازیجتمع کشتیم -جزیره صدرا  9 

 10 جزیره صدف

 16 موج شکن بندر دلوار
ساخت و سواحل انسان  

کاری شدهدست  

 (ها و ابنیه ساحلیسازه)

  12 اسکله بندرگاه

 18 اسکله جاللی

 17 اسکله جفره

 
 

 (2008و همکاران،  Madden)CMECS نحوه کددهی در مدل  :2شكل
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 CMECSبندی های ناحیه بین جزر و مدی بندر بوشهر براساس طبقهبیوتاپ: 2جدول 

 

 

 

 

دریایی نواحی بندر -( منطقه ساحلیBC( و جزء پوشش زیستی)GC) (، جزء ژئومورف سطحSC) ها و کدهای جزء سطح بسترزیستگاه: 3 جدول

 CMECSاساس مدل بوشهر و دلوار بر

    Iotic 
 BC   

CMECS Code Community (Biotop) Group Subclass Class 

b: FB1.mb./ Sol bre/Cercin/Call sp/. 

Solen brevis 

Cerithidea cingulate 
Callista spp. 

Mussel Bed [MB]  
Soft Sediment Fauna [2] 

 

 
Faunal Bed [FB] 

b:SSF1.tt./Pha car/Larfus/ Larich 
Phalacrocorax carbo 

Larus fuscus 

Larus ichthyaetus 
Tracks and Trails[TT] 

b: FB.2.tm. Periwal Periophtalmus waltoni Tunneling megafauna[tm] Mobile Epifauna [2] 

b: AB1.ae./ Cop sp /. Colpomenia sp. Attached Ephemeral Macroalgae [ae]] Macroalgae [1] Aquatic Bed [AB] 
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 (3، 2، 1های تگاهایس-در ناحیه ساحلی )خوریات ها پراکنش بیوتاپ :2شكل 

 

 
 ساخت در ناحیه ساحلی)جزایر(های انسانپراکنش سازه :3شكل 
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ساخت در ناحیه ساحلی شهر بوشهرهای انسانپراکنش سازه :4شكل   

 

 
ساخت در ناحیه جنوبی شهر بوشهرهای انسانها و سازهوتاپپراکنش بی: 5شكل   
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 های ساحلی در نوار ساحلی شهر دلوار: پراکنش سازه6شكل 

 

 بحث

نواحی ساحلی بندربوشهر  در هازیستگاه بندیطبقه حاصل از نتایج       

برای منطقه مورد  CMECSبندی ، سیزده کد از سیستم طبقهو دلوار

شناسی سطح نشان ناسایی گردید. بررسی کدهای جزء زمینمطالعه ش

شناسی داشته است و بستر دهد که سواحل بندربوشهر منشأ زمینمی

ها با ساختارهایی حاصل از فعالیت موجودات یک از ایستگاهدر هیچ

 بندی نگردیده است.  زنده طبقه

ش افزایبندری و  -عنوان قطب صنعتینقش استان بوشهر به       

منظور زیباسازی در ساحل بهمراکز توسعه صنایع و واحدهای خدماتی 

احداث ساحلی بوشهر(،  های نوارایستگاهسازی )و ساحل شهری مبلمان

)اسکله ها تردد کشتی، خدمات حمل و نقل دریاییهای ساحلی سازه

منجر به محدود شدن های انسانی همانند دیگر فعالیتشکن( و موج

طبیعی و تنوع پایین زیستگاهی در این منطقه شده مناطق بکر و 

های بخش شمالی جزیره قشم بیوتاپکه در مقایسه با طوریاست به

)چهل بیوتاپ(، جزیره هرمز  جنوبی جزیره قشم )شصت بیوتاپ(، بخش

)بیست و یک بیوتاپ(، جزیره هنگام )سی و یک بیوتاپ( تنها هشت 

سامانه نوع زیستی در یک بومت بیوتاپ اختصاصی را در برگرفته است.

آبی بیش از هر عاملی به ثبات فیزیکی آن اکوسیستم بستگی دارد. 

ها های ساحلی بشر، ورود پسابوجود هرگونه، منابع آلودگی، فعالیت

های تواند اجتماعات زیستی موجود در زیستگاهسواحل می در فاضالب و

های ناشی فعالیت. (2004و همکاران،  Loya) ساحلی تاثیرگذار باشد

های های روستانشینی و فعالیتترکیبی از پدیدهاز صید و صیادی، 

 و روستایی و شهری هایپساب انتقال شیالتی، -صنعتینیمه

های هایی ساکنین روستا )ایستگاه جزیره شیف(، فعالیتپایگردی

ساختمانی )سایت صدرا، جزیره نگین و صدف(  -واحدهای صنعتی

تاثیر قرار داده شدت تحتوع زیستی ساحلی را بهمحیط ساحلی و تن

کنند که مواردی مانند بیان می( 1389)سواری و همکاران  است.

های انسانی در ساحل، ورود فاضالب و پساب، آلودگی ناشی از فعالیت

ازجمله عوامل تاثیرگذار در پارامترهای  حضور افراد بومی احتماالً

میزان تحمل هر است که بسته بهکیفی آب )شوری، کدورت، آلودگی( 

گونه، اجتماعات زیستی ساحلی از طریق تغییر در ترکیب و فراوانی 

ای که نوار ساحلی . به گونهدهندبه این شرایط واکنش نشان مینسبت 

  ها فاقد فون گیاهی و جانوری ثابتی هستند.این ایستگاه

سب، دوری از هر با توجه به فضای منادر نوار ساحلی بندر دلوار        

گونه ناحیه صنعتی و در دسترس بودن، رفت و آمدهای انسانی و 

تواند تاییدی بر نامطلوب های تفریحی، فقر تنوع زیستی میفعالیت

بودن شرایط محیطی بر اجتماعات زیستی منطقه باشد. ورود هر گونه 
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عامل برهم زننده محیط زیست در بستر، موجب کاهش تنوع و در 

عبارتی دیگر بهگردد. بسیاری موارد عدم تنوع زیستی موجودات می

این مناطق باعث ساخت در های انسانتمرکز مراکز روستایی و پدیده

 CMECSاساس مدل مناطق بر که بیوتاپ مشخصی برای این است هشد

های انسان ساخت شناخته شوند. عنوان زئوفرمتعریف نشود و تنها به

های انسان ساخت با ماهیت مسکونی، تجاری و پدیدهعبارت دیگر به

چنین عدم اجتماعات بر نوسانات و همصنعتی از عوامل تاثیرگذار 

 استان دریایی -ساحلی هایزیستگاهدر های جانوری و گیاهی گروه

 هاایستگاهکه اجتماعاتی جانوری که در این طوریهب باشد.می بوشهر
تنان و تنها تعداد محدودی از نرمقابل مشاهده هستند محدود به 

 شوند. هده میصورت فصلی در این مناطق مشاپرندگان است که به

 

 و قدردانیتشکر 
 کیاکولوژ بندیطبقهعنوان  با طرح پژوهشی مستخرج از مقاله این       

اساس بر)ناحیه مرکزی(  دریایی استان بوشهر  -های ساحلیگاهزیست

کارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی هو با ب (CMECS) استانداردمدل 

(GIS) باشد که با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان می

 واحد بوشهر به اتمام رسیده است.
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