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مقدمه 
تیــپ شناســی کرانه هــای ســاحلی، ســه نــوع مســتقل از 
ســواحل را در مقیــاس کالن نشــان می دهــد کــه از حیــث 
فرایندهــای کرانــه ای و لندفــرم ســاحلی با یکدیگــر تفاوت 
دارنــد. پهنه های گلــی )Mud Flats(، دریاکنارهای ماســه ای 
 )Rocky Shores( ــنگی ــای س )Sandy Beaches( و کرانه ه
ایــن ســه دســته هســتند کــه هــر یک بســتر زیســتگاهی 
و معــرف شــکلی از حساســیت و قابلیــت درمنطقه ســاحلی 
ــه طــور کلــی دریاکنــار ماســه ای،  محســوب می شــوند. ب
محل پیوند آب و خشــکی و فصل مشــترک دو اکوسیســتم 
بــا اختصاصــات مجــزا از یکدیگــر اســت. دریاکنار ماســه ای 
در ســواحل رســوبی )Accreting coasts( شــکل می گیــرد، 
جایــی کــه بــه ســبب ویژگی هــای توپوگرافیــک کرانــه، از 
ــدازه  ــا در ان ــرژی امــواج کاســته شــده و محمــوالت دری ان
شــن و ماســه، نهشــته می شــوند. رســوبات نهشــته شــده 
حاصــل فرســایش، ســاییدگی و هوازدگــی بخش هایــی از 
ــا از  ــا و ی ــط رودخانه ه ــد توس ــا می توان ــت و ی ــه اس کران
طریــق دیگــر منابــع رســوبی ســاحل همجــوار دریا توســط 
بــاد بــه ناحیــه کرانه ای رســیده باشــد )مانند انتقال رســوبات 

از تــل ماســه های ناحیــه ســاحلی(.
در دریاکنارهــای ماســه ای فاصله ی عــوارض زمینــی از دریا 
نســبتاً زیــاد اســت و محلی برای نهشــته شــدن ذرات شــن 

و ماســه وجــود دارد و شــیب ایــن منطقــه مالیم اســت. 

ــه  ســایزبندی دانه هــا در حــد ذرات ماســه اســت کــه البت
گاهــی ذرات شــن یــا گــراول هــم در منطقه دیده می شــود. 
انــواع دریاکنارهــای ماســه ای شــامل Mainland )کــه بــه 
صــورت امتــدا پیوســته از بانــد شــنی – ماســه ای اســت(، 
ــا پناهگاه هــای  Pocket beach )در خلیج هــای کوچــک ی

ســاحلی( و Barrier Beach )نوعــی جزیــره ی ماســه ای کــه 
جــوان اســت و هنــگام مــد بــه زیــر آب مــی رود و تکامــل 

ــره ســدی می انجامــد( می باشــند. ــه ایجــاد جزی آن ب
ــیاری از  ــرای بس ــتگاهی ب ــه ای زیس ــای ماس دریاکناره
ــوند و  ــوب می ش ــرگان آب زی محس ــره داران و بی مه مه
از ایــن حیــث ســاختار و سالمتشــان بــرای بقــا آن هــا حائز 
اهمیــت اســت. الک پشــت های دریایــی تنها در این دســته 
ــدگان  ــد و برخــی از پرن از کرانه هــا تخــم گــذاری می کنن
کنــار آب زی در ایــن محــل تغذیــه و گروهــی از پرنــدگان 
دریایــی تنهــا بــر روی آن هــا قــادر بــه تجدیــد نســل هســتند.

ایــن دســته از ســواحل همچنیــن از نظــر توســعه و اقتصــاد 
نیــز از دیربــاز اهمیــت داشــته اســت. ایــن دســته از کرانه ها 
ــک  ــناورهای کوچ ــتقرار ش ــرای اس ــترده ب ــور گس ــه ط ب
صیــادان محلــی، بی نیــاز بــه اســکله، قابــل بهره بــرداری 
بــوده و یکــی از کانون هــای گســترش گردشــگری دریایی 

ــوند. ــوب می ش محس



فرایندهای فیزیکی دریاکنار ماسه ای
دریاکنارهــای ماســه ای محیط هــای پویایــی هســتند که 
در آن ســاختار فیزیکــی زیســتگاه دریایــی بــا تعامل بین 
ــود.  ــن می ش ــد تعیی ــزر و م ــواج و ج ــه، ام شــن و ماس
دریاکنــار ماســه ای بــه دلیــل توانایــی جذب انــرژی موج، 
ــوب  ــاحلی محس ــوط س ــواع خط ــن ان ــی از پویاتری یک
ــت در آوردن آب  ــه حرک ــوج در ب ــرژی م ــود. ان می ش
در منطقــه خیــزاب دریاکنــار صــرف می شــود،که 
در هنــگام طوفــان، شــن و ماســه را نیــز جا به جــا 
ــه  ــارج از کران ــه خ ــش آن را ب ــگام آرام ــد و هن می کن
ــی  ــان دائم ــواحل جری ــیاری از س ــد. در بس برمی گردان
ــد،  ــا می کن ــه را جابه ج ــن و ماس ــادی از ش ــم زی حج
ــیار  ــای بس ــه ای محیط ه ــای ماس ــن دریاکناره بنابرای
پویایــی هســتند کــه در آن شــن و آب همیشــه در 
محیــط   .)Mclachlan & Brown, 2006( حرکت انــد. 
بیــن شــن و ماســه یــک ســاحل از دانه هــای رســوب و 
فضــای منافــذ بیــن آن هــا تشــکیل شــده اســت کــه به 
آن محیــط بینابینــی گفتــه می شــود. ایــن سیســتم بــه 
عنــوان زیســتگاه موجــودات زنــده و بــرای تصفیــه آب 
دریــا مهــم اســت. ذرات رســوبی کــه سیســتم بینابینــی 

را تعریــف می کننــد، معمــواًلً مخلوطــی از چندیــن 
منبــع هســتند کــه غالبــاً از طریــق زمــان زمیــن شناســی 
ــازی و  ــاره بازس ــاحلی دوب ــای س ــدادی از محیط ه در تع
ترکیــب شــده اند. عوامل مختلفــی ابعاد فضاهــای بینابینی 
را کنتــرل می کنند. از خصوصیات رســوبات و اجســام شــن 
و ماســه حاصــل بــرای تعیین محیــط بینابینی میتــوان به 
انــدازه دانــه، ترتیــب قرارگیــری، شــکل، تخلخــل، انــدازه 

منافــذ و نفــوذ پذیــری اشــاره کــرد.

انواع دریاکنارهای ماسه ای
دریاکنارهــای ماســه ای محیط هــای پویایــی هســتند که تا 
حــد زیــادی توســط عوامل فیزیکــی ماننــد امــواج، جزرومد، 
ــوند.  ــرل می ش ــیب کنت ــه و ش ــن و ماس ــه ش ــدازه دان ان
فعــل و انفعــاالت ایــن عوامــل می توانــد منجــر بــه طیــف 
گســترده ای از حالت هــای مورفودینامیکــی مختلــف از 
ســواحل، از انعکاســی گرفتــه تــا ســواحل کاهشــی شــوند. 
شــکل 1، الگــوی انــواع ایــن دریــا کنارهــا را نشــان می دهد 
ــه  ــار ب ــا کن ــواع دری )Pinotti & Leonir, 2014(. در ادامــه ان
اختصــار معرفــی می شــود و جــدول 1، ویژگی هــای متمایز 

هریــک را نمایــش می دهــد.
 Dissipative  Beach دریاکنار کاهشی

ایــن دســته از دریاکنارهــا زمانی ایجاد می شــود کــه حرکات 
مــوج قــوی باشــد، ولــی انــرژی مــوج در منطقــه وســیع و 
مســطح مــوج خیــز کــه در فاصلــه ای دورتــر از ســاحل قرار 
دارد، پراکنــده شــود . ایــن عمــل منجــر بــه ایجــاد امــواج 
ــاحل  ــطح س ــود. س ــرم می ش ــم و ذرات ن ــته مالی شکس
دارای شــیب مالیــم بــوده و بیشــترین فرســایش را نشــان 

ــه  ــوبات در منطق ــتر رس ــه بیش ــوری ک ــه ط ــد ب می ده
شکســت امــواج جمــع شــده و توده هــا یا ســدهایی مــوازی 

بــا ســاحل تجمــع می یابنــد.
Reflective  Beach دریاکنار انعکاسی

ایــن دریاکنــار در جایــی ایجــاد می شــود که امواج مســتقیما 
بــه ســطح ســاحل برخــورد کننــد. رســوبات در اینجــا دانــه 
درشــت اند )در حــد شــن(. در قســمت دور از ســاحل ناحیــه 
شکســت امــواج وجــود نــدارد، بنابرایــن امــواج روی خــود 
ســاحل می شــکنند. شــیب ســاحل تنــد اســت بــه طــوری 
کــه آب برگشــتی و مــوج شکســته بــه هــم برخــورد کــرده 
ــرژی امــواج مســتقیما  ــد. ان و رســوبات را ته نشــین می کن
در روی ســطوح ســاحل تخلیــه شــده و ســطوح را صیقلــی 

ــد. می کن
 Intermediate  Beach  دریاکنار بینابینی

ــه ســه زیرتیــپ تقســیم می شــود  ــوع از ســاحل ب ایــن ن
کــه ویژگی هــای مــوج و ذرات ماســه حالــت بینابینــی دارد 

.)Flemming, 1982(

شکل1. انواع دریاکنارماسه ای
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جدول 1. مقایسه انواع سواحل ماسه ای

سیســتم بینابینــی ســاختار فیزیکــی و ابعــادی دارد کــه 
توســط گرانولومتــری شــن و ماســه تعریف شــده اســت. 
ــیون آب از  ــد فیلتراس ــط فرآین ــک آن توس ــا دینامی ام
طریــق نمای ســاحلی مشــخص می شــود. فیلتراســیون 
آب توســط امــواج و جزرومــد انجــام می شــود. ســواحل 
انعکاســی معمــواًلً از شــن و ماســه درشــت تر بــا 
نفوذپذیــری بــاال تشــکیل شــده اند. آن هــا حجــم زیادی 
از آب را بــه ســرعت فیلتــر می کننــد و در نتیجــه میــزان 
اکســیژن مناســبی دارنــد. در مقابــل، ســواحل کاهشــی 
ــر تشــکیل  ــری کمت ــوذ پذی ــا نف ــر ب از شــن های ریزت
شــده و حجــم کمتــری از آب را بــا نــرخ پاییــن ســرعت 
فیلتــر می کننــد. بنابرایــن امــواج در ســواحل انعکاســی 
ــتری  ــت بیش ــی از اهمی ــواحل کاهش ــد در س و جزروم
برخــوردار هســتند. ســاختار تغذیــه ای بینابینــی در وهلــه 
اول بــا پاســخ بــه تعــادل بیــن ورودی اکســیژن و مــواد 
ــدرت  ــی ق ــواحل انعکاس ــود، در س ــن می ش ــی تعیی آل
باالنــس بیشــتر از ســواحل کاهشــی اســت. در ســواحل 
ــاد  ــه ایج ــر ب ــی منج ــواد آل ــازاد ورودی م ــی م کاهش
ــواحل  ــه س ــی ک ــود. در حال ــوازی می ش ــرایط بی ه ش
ــی در  ــت پرآب ــن حال ــادل بی ــاد تع ــی در ایج انعکاس
محیــط بینابینــی هنــگام موج هــای ســنگین و خشــک 
ــوان  ــتند؛ می ت ــر هس ــد پویات ــگام جزروم ــدن در هن ش
نتیجــه گرفــت کــه شــرایط بهینــه برای توســعه فــراوان 
جانــوران بینابینــی، احتمــااًل در ســواحل متوســط وجــود 

.)Mclachlan & Brown, 2006( دارد 
دریاکنارهــای ماســه ای بــا ســه فاکتــور عمومــی شــامل 
انــدازه ذرات، حــرکات مــوج و شــیب بــر زیســتگاه های 

کرانــه ای اثرگــذار هســتند. 
اندازه ذرات 

ــودات،  ــی موج ــع و فراوان ــایز ذرات در توزی ــت س اهمی
ــرای  ــی آن ب ــداری آب و توانای ــت آن در نگه ــه اهمی ب
حفــر کــردن بســتگی دارد. ماســه های نــرم بــه 
ــکاف های  ــتری را در ش ــی، آب بیش ــر مویینگ ــت اث عل
ــن های  ــد. ش ــه می دارن ــد، نگ ــام م ــد از اتم ــود بع خ
درشــت و قلــوه ســنگ ها در زمــان جــزر، بــه آب 
ــاد(، از  ــوذ زی ــد )نف ــریع را می دهن ــی س ــازه زهکش اج
آنجایــی کــه موجــودات مناطــق جــزر و مــدی آب زی 
ــی  ــه خوب ــرم ب ــز و ن ــار ماســه ای ری هســتند، در دریاکن
در مقابــل خشک شــدگی مقــاوم بــوده ولــی در ســواحل 
قلــوه ســنگی شــدیداً در معــرض خشــک شــدن قــرار 
ــت  ــنگی جمعی ــوه س ــواحل قل ــن س ــد. بنابرای می گیرن
زیســتی کمتــری را در خــود می پذیرنــد. شــن های 
ریــز همچنیــن قابلیــت حفــر کــردن بیشــتری تــا قلــوه 

ــد. ــخت دارن ــنگ های س س
موج 

چــون امــواج باعــث ایجــاد حرکــت در کــف می شــوند، 
ــری  ــق کمت ــف، ذرات را در عم ــواج ضعی ــت ام گذش
جابه جــا می کنــد در حالــی کــه حــرکات امــواج 
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ــا عمــق بیشــتری تحــت تأثیــر قــرار  ســهمگین، ســطوح را ت
.)Mclachlan & Brown, 2006( می دهــد 

شیب 
ایــن پارامتــر بــر تأثیــرات همزمــان شــن و ماســه، جــزر و مــد و 
امــواج مؤثــر اســت. شــیب کرانــه بــه خصــوص بــرای مقایســه 
ســواحل بــا دامنــه ی جــزر و مــد یکســان بســیارکاربردی اســت.

فرسایش و رسوب گذاری در دریاکنار ماسه ای
ــوب گذاری  ــده رس ــر پدی ــر ب ــای مؤث ــی فرایند ه ــت کل در حال
ــای  ــته جریان ه ــه دو دس ــاحلی ب ــی س ــایش در نواح و فرس
دریایــی و امــواج تقســیم می شــوند. فرســایش ســاحل زمانــی 
ــدن  ــذف ش ــبب ح ــان س ــواج و جری ــه ام ــد ک ــاق می افت اتف
ماســه از سیســتم ســاحلی شــوند. از دســت دادن ماســه ســبب 
باریــک شــدن و عمیــق شــدن ســاحل می شــود. بــا توجــه بــه 
مقــدار پتانســیل رســوبات موجــود در یــک ناحیــه ســاحلی در اثر 
مــوج و جریــان ســاحل می توانــد فرســایش یافتــه یــا رســوب 
گــذاری نمایــد یــا اینکــه در حــال تعــادل باقــی بمانــد . واکنــش 
ســواحل بیشــتر در برابــر عوامــل هیدرودینامیکــی مانند امــواج و 
کشــند بــوده اســت. امــواج ســطحی انــرژی خــود را بیشــتر از باد 
می گیرنــد. مقــدار قابــل مالحظــه از انــرژی امــواج در پایــان در 
ناحیــه نزدیــک ســاحل و روی ســاحل پراکنــده می شــود. امــواج، 
ــرای شــکل دادن ســاحل، رســوبات، رده  ــرژی ب منبــع مهــم ان
بنــدی رســوبات، انتقــال مــواد انتهایی در ســاحل، دور از ســاحل و 

در طــول ســاحل هســتند )ذوقــی و همــکاران ، 1396(.
حمل و نقل شن و ماسه

حرکــت آب منجــر بــه تنــش برشــی در بســتر دریــا می شــود. 
ایــن اتفــاق ممکــن اســت شــن و ماســه را از بســتر بــه داخــل 
آب منتقــل کنــد و در نتیجــه باعــث حمل شــدن آن توســط آب 
شــود. درشــت ترین ماســه ها در حوالــی نقطــه شکســت وجــود 
ــای دور  ــوالًً از بخــش آب ه ــدازه ذرات ماســه ها معم ــد و ان دارن
 )onshore( بــه ســمت آب هــای کرانــه ای )offshore( ــه از کران

متناســب بــا توزیــع ســرعت جریــان ریزتر می شــوند )خوشــروان 
و قاســمی نــژاد ، 1396(.

ساختار زیستی دریاکنار ماسه ای
اگرچــه ممکــن اســت در نــگاه اول دریاکنــار ماســه ای عــاری از 
حیــات بــه نظــر بیایــد امــا در واقــع جوامــع زیســتی منحصــر به 
فــرد متشــکل از گونه هایــی دارد کــه در هیــچ زیســت بــوم دیگر 
یافــت نمی شــود. بــه طــور کلــی، در پهنــه ی ناحیــه ی ســاحلی 
ــوند  ــده می ش ــده دی ــت خواران مصرف کنن ــواران و گوش گیاه خ
و ایــن ناحیــه محــل تخم گــذاری الک پشــت های دریایــی نیــز 
هســت. در ناحیــه ی کرانــه ای از باالتریــن حــد مــد تــا متوســط 
میــزان جزرومــد، پرنــدگان آب زی دیــده می شــوند. در منطقــه ی 
ــای  ــرو )در عرض ه ــگاه های مانگ ــل رویش ــندی، مح بین کش
ــد از آن  ــا( اســت و بع ــش آ ن ه ــرای روی ــی مناســب ب جغرافیای
در ناحیــه ی آب هــای کرانــه ای، علف هــای دریایــی، تغذیــه الک 
پشــتان دریایــی، گاه حضــور آبســنگ های مرجانــی )در آب هــای 
گرمســیر( و محــل فعالیــت برخــی از پســتانداران دریایــی اســت.

در دریاکنار ماسه ای، سه شبکه غذایی کلی وجود دارد:
ــن  ــه ی بی ــه های منطق ــی در ماس ــی بینابین ــبکه غذای 1( ش
کشــندی )شــامل ریــز جلبک هــای کــف زی، باکتری هــا، 

ــا(؛ ــا و مایوفون پروتوزوئ
ــامل  ــزاب ش ــه خی ــی میکروســکوپی در منطق ــبکه غذای 2( ش

ــلولی ها؛ ــک س ــری و ت ــون، باکت ــون، زئوپالنکت فیتوپالنکت
3( زنجیــره غذایــی ماکروســکوپی شــامل ماکروفونــا، ماهــی و 
پرنــدگان. ایــن زنجیــره غذایــی از طریــق اســتفاده ماکروفونــا از 
فیتوپالنکتــون بــه شــبکه غذایــی میکروســکوپی متصل اســت. 
همچنیــن زنجیــره غــذای بینابینــی از طریــق مصرف مشــترک 
جلبک هــای ریــز توســط میوفونــا و ماکروفونــا بــه هــم ارتبــاط 

. )Egmond, 2018( )3 دارد )شــکل

شکل2. 
ساختار زیستی 
و ناحیه بندی 

در دریاکنار 
ماسه ای
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ارتباط تغذیه ای زون ها در دریاکنار ماسه ای 
ــه  ــه ای ب ــار ماس ــودات دریاکن ــی موج ــور کل ــه ط ب
ــا  ــا و میکروفون ــا، میوفون ســه گــروه عمــده ماکروفون
ــدازه و جثــه تقســیم بنــدی می شــوند.  ــر حســب ان ب
ــد  ــر دارن ــر از 0/5 میلیمت ــه ای بزرگت ــا جث ماکروفون
و موجــودات مایوفونــا بــا انــدازه 63 میکــرون و 
 63 از  کوچتــر  بینــی  ذره  موجــودات  میکروفونــا 
ــه ای  ــاحل ماس ــذای س ــبکه غ ــتند. ش ــرون هس میک
ــه ی  ــود و از منطق ــروع می ش ــزاب ش ــق خی از مناط
ــا تپه هــای  بین کشــندی و زیرکشــندی می گــذرد و ت
ماســه ای امتــداد دارد. شــبکه های غذایــی بــاال 
توســط شــکارچیانی مصرف کننــده در ســطوح باالتــر 
بــه هــم متصــل می شــوند. مــواد مغــذی محلــول در 
آب دریــا و نــور خورشــید، تولیــدات فیتوپالنکتون هــا، 
ریــز جلبک هــای کــف زی و علف هــای دریایــی، 
زنجیــره غذایــی ســبز خوانــده می شــود. در منطقــه ی 
ــه  ــف زی ب ــز ک ــای ری ــدی، جلبک ه ــن جزروم بی
دانه هــای ماســه متصل انــد و فیتوپالنکتون هــا در 
ســتون آب توســط فیلترکننــدگان مصــرف می شــوند. 
در منطقــه ی باالکشــندی بقایــای علف هــای دریایــی 
کنــده شــده از دریــا، بــه مصــرف باکتری هــا و 
ــی  ــبکه غذای ــه ش ــه ب ــد ک ــدگان می رس تجزیه کنن
مختلــف  مصرف کننــدگان  معروف انــد.  قهــوه ای 
ــدی و باالکشــندی از  ــن جزروم ــه بی ــه در منطق اولی
ــه  ــه نوب ــد و ب ــه می کنن ــن تغذی ــطوح پایی ــن س ای
خــود توســط شــکارچیان ثانویــه مصــرف می شــوند. 
ــرژی خورشــیدی، مــواد مغــذی کــه از  ــا ان همــراه ب
طریــق پوســیدگی مــواد آلــی در منطقــه باالکشــندی 
در ســطوح مختلــف تغذیــه  ای در دســترس قــرار 
ــرف  ــورد مص ــرانجام م ــت س ــن اس ــد، ممک می گیرن
 Egmond,( گیاهــان تپه هــای ماســه ای قــرار بگیرنــد

.)2018

تولیدکنندگان اولیه دریاکنار ماسه ای 
تولیــد اولیــه در دریاکنــار ماســه ای بــه دلیــل ناپایــدار 
بــودن محیــط بــرای اســتقرار تولیدکننــدگان و 
ــم  ــاحلی، ک ــه های س ــدام ماس ــد و م ــازی کن بازس
اســت. دیاتومه هــا بــه عنــوان تولیدکننــدگان اصلــی 
ــد.  ــه همــراه برخــی گونه هــای جلبــک وجــود دارن ب
ــت  ــه جمعی ــود ک ــث می ش ــه باع ــودن ماس ــات ب م
و  باشــند  متراکــم  ســطح  در  فقــط  دیاتومه هــا 

روی  ماکروســکوپی  گیاه خــوار  هیــچ  نتیجــه  در 
دریاکنــار ماســه ای وجــود نــدارد. حیواناتــی کــه 
ــذای  ــه غ ــته ب ــد وابس ــی می کنن ــاحل زندگ در س
ــا  ــامل فیتوپالنکتون ه ــه ش ــتند ک ــان هس سطحی ش
و یــا مــواد فرســوده آلــی می باشــد و یــا از جانــداران 
.)Egmond, 2018( ســاحلی دیگــر اســتفاده می کننــد

فاقــد  معمــول  طــور  بــه  ماســه ای  دریاکنــار 
اگرچــه  اســت،  زنــده  آب زی  ماکروفیت هــای 
علف هــای دریایــی می تواننــد در شــرایط پناهــی 
دیــده شــوند. اجتماعــات گیاهــی دریاکنــار ماســه ای 
فیتوپالنکتون هــای  و  جلبک هــا  ریــز  از  معمــواًلً 
منطقــه خیــزاب تشــکیل می شــود کــه هــر دو غالبــًا 
ــای  ــا هســتند. در دریاکناره ــلطه دیاتومه ه تحــت س
در پنــاه )Sheltered beach(، میکــرو فلــورای کــف زی 
معمــواًلً نســبتًا فــراوان هســتند، در حالــی کــه 
دیاتومه هــای منطقــه خیــزاب در دریاکنــار کاهشــی از 
ــار  ــت بیشــتری برخــوردار می باشــند. در دریاکن اهمی
بیناینــی، ممکــن اســت هــر دو بــا نســبت های تقریبــًا 
مســاوی وجــود داشــته باشــند. حرکــت عمــودی آب، 
ــه را  ــای ماس ــه دانه ه ــل ب ــای متص ــد دیاتومه ه رش
ــواحل  ــا در س ــن دیاتومه ه ــد. بنابرای ــدود می کن مح

.)Egmond, 2018( ــد ــور دارن ــتر حض آرام بیش
گیاهــان دریایــی از اجــزای طبیعــی دریاکنار ماســه ای 
بــاز نیســتند و اغلــب در مناطــق کــم عمــق دریاکنــار 
ماســه ای از نــوع پناهــی در مناطــق گرمســیری، نیمه 
گرمســیری و معتــدل وجــود دارنــد. گیاهــان دریایــی 
کفه ای هــا،  دو  اپی فیت هــا،  بــرای  زیســتگاهی 
ــرگ  ــان ب ماهی هــا و میگوهایــی هســتند کــه در می
ــا  ــتر ماهی ه ــد. بیش ــی می کنن ــان زندگ ــن گیاه ای
از بی مهــرگان موجــود در گیاهــان دریایــی بــه ویــژه 
ســخت پوســتان تغذیــه می کننــد. در اغلــب ســواحل 
ــدرت  ــه ن ــزرگ ب ــان ب ــه ای، گیاه ــای ماس و پهنه ه

ــزوی(. ــوند )1393، حم ــاهده می ش مش
مصرف کنندگان دریاکنار ماسه ای 

مصرف کننــدگان ناحیــه بیــن کشــندی شــامل تغذیــه 
ــه ذرات  ــتند و ب ــده( هس ــده )چرن ــدگان فیلترکنن کنن
آلــی، فیتوپالنکتون هــا و ریــز جلبک هــای بنتیــک بــه 
ــًا  ــروه عمدت ــی وابســته اند.این گ ــع غذای ــوان مناب عن
شــامل کرم هــای پلی کیــت و سخت پوســتان اســت. 
جســتجوی غــذا در هنــگام مــد، زمانــی کــه ســتون 
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آب حــاوی ذرات غــذا، منطقــه بیــن جزرومــدی را 
پوشــش دهــد، انجــام می شــود. بــه عنــوان مثــال، 
ــد و  ــی می مان ــود باق ــره خ ــت در حف ــرم پلی کی ک
ــود را از  ــاخک خ ــت ش ــاد اس ــد زی ــه م ــی ک زمان
حفــره بیــرون آورده تــا ذرات آلــی شــناور یــا 
موجــود در رســوب را جمــع آوری کنــد. در ناحیــه ی 
باالکشــندی زنجیــره ی غذایــی، بــه باقــی مانــده ی 
ــه  ــداران وابســته اســت و در ایــن ناحیــه تجزی جان
ــرف  ــده مص ــروه عم ــتند. گ ــال هس ــدگان فع کنن
ــا  ــی پود ه ــرات و آمف ــه حش ــن ناحی ــده در ای کنن

.)Egmond, 2018( هســتند
ماسه ای دریاکنار  بی مهرگان 

دو  بــه  کلــی  طــور  بــه  ســاحلی  بی مهــرگان 
گــروه ماکروفونــا و میوفونــا تقســیم می شــوند 
ــی  ــتان، پل ــخت پوس ــا، س ــن ماکروفون ــه از بی ک
ــتند، در  ــب هس ــواًلً غال ــان معم ــرم تن ــا و ن کیت ه
ــواًلً  ــا معم ــا، نماتده ــان میوفون ــه در می ــی ک حال
بیشــتر در دریاکنــار ماســه ای دیــده می شــوند. 
ــوان  ــه عن ــن ب ــاحلی همچنی ــرگان س ــن بی مه ای
ــه  ــرات زیســت محیطی در نظــر گرفت شــاخص تغیی
شــده اند، چــرا کــه آن هــا زمــان زیــادی در تمــاس 
ــا  ــه و آالینده ه ــن، ماس ــای ش ــا دانه ه ــک ب نزدی

ــتند. هس
ماکروفونا

ــن  ــی مهمتری ــور کل ــه ط ــا : ب ــب ماکروفون ترکی
نــرم  پوســتان،  ســخت  ماکروفونــا  گروه هــای 
تنــان و کرم هــای پلی کیــت هســتند و معمــواًلً 
در  تــوده  زیســت  و  گونه هــا  از   ٪90 از  بیــش 
ــتان  ــخت پوس ــد. س ــکیل می دهن ــواحل را تش س
در انــواع دریاکنــار وجــود دارنــد و معمــواًل در 
کــه  حالــی  در  غالب ترنــد،  انعکاســی  ســواحل 
کرم هــای پلی کیــت نســبت بــه قــرار گرفتــن 
در معــرض شــن و ماســه درشــت حســاس ترند 
ــی  ــواحل کاهش ــی و س ــرایط پناه ــتر درش و بیش
ــرک  ــا تح ــی آن ه ــن ویژگ ــد. بارزتری ــود دارن وج
ــردن  ــوراخ ک ــریع س ــی س ــن توانای ــاال و همچنی ب
جا به جــا  جمعیــت  موجوداتــی  چنیــن  اســت. 
شــونده در مناطــق بیــن کشــندی و منطقــه ی 
ــا  ــد. آن ه ــکیل می دهن ــواحل را تش ــزاب در س خی
ایــن  در  اصلــی  گونه هــای  تمــام  نماینــدگان 

پلی کیــت،  کرم هــای  گرچــه  هســتند،  مناطــق 
غالــب  معمــواًلً  سخت پوســتان  و  نرم تنــان 
 nemerteans, ــامل ــر ش ــای دیگ ــتند. گروه ه هس
 anthozoans, platyhelminthes, sipunculids,

ــن  ــم در ای ــا ه ــرات و اکینودرم ه echiurids، حش

ــا  ــن گروه ه ــی از ای ــد. برخ ــود دارن ــق وج مناط
محــدود بــه ســواحل پناهــی هســتند، اگرچــه 
حشــرات )اغلــب در دریاکنــار ماســه ای نادیــده 
ــر  ــت ه ــه و تح ــس کران ــوند( در پ ــه می ش گرفت
ــی  ــت گاه ــن اس ــد و ممک ــور دارن ــرایطی حض ش
اوقــات فراوان تریــن گــروه موجــود را تشــکیل 

.)Mclachlan & Brown, 2006( دهــد 
نــرم تنــان غالبــًا دوکفه ای هــا وشــکم پایــان 
هســتند. پراکنــش انــواع ماکروفونــا در مناطــق 
ــاًلً مناطــق گرمســیری  مختلــف متفــاوت اســت مث
نســبت  را  ماکروفونــا  از  بیشــتری  گونه هــای 
بــه مناطــق معتدلــه دارنــد. ســخت پوســتان، 
پلی کیت هــا و نــرم تنــان در همــه دریاکنارهــا، 
ســخت  پراکنــش  هســتند.  غالــب  موجــودات 
ــه  ــت. ب ــتر اس ــی بیش ــواحل انعکاس ــتان در س پوس
ــد  ــد، چن ــتان 75 درص ــخت پوس ــول س ــور معم ط
شــاخه ها 15 درصــد و نــرم تنــان 5 درصــد از 
ــامل  ــه ای را ش ــار ماس ــرگان دریاکن ــوع بی مه تن
ــوده را  ــب زیســت ت ــا بیشــترین ترکی می شــوند؛ ام
ــه خصــوص دو کفه ای هــا تشــکیل  ــان و ب ــرم تن ن
ــت  ــر روی جمعی ــن پارامت ــد. تأثیرگذارتری می دهن
ــوج  ــت م ــه ای حرک ــار ماس ــا در دریاکن ماکروفون
اســت کــه ایــن حرکــت از طریــق جابه جــا کــردن 
ــا از خــاک  ــرون کشــیدن آن ه ــن موجــودات، بی ای
ــوالت  ــردن محص ــا ک ــان، جابه ج ــن کردنش ــا دف ی
ــی  ــرل دسترس ــا، کنت ــل آن ه ــد مث ــل از تولی حاص
شــکارچیان بــه ایــن موجــودات، تغییــر در شــکل و 

ــد. ــرل می کن ــودات را کنت ــن موج ــدازه ی ای ان
شکارچیان 

ثانویــه در شــبکه غذایــی  اولیــه و  شــکارچیان 
دریاکنــار ماســه ای وجــود دارنــد. شــکارچیان شــامل 
کرم هــای پلــی کیــت، ایزوپودهــا، خرچنگ هــا، 
بیــن  ناحیــه  میگوهــا، ماهی هــا و پرنــدگان در 
منطقــه  در  پرنــدگان  و  حشــرات  و  جزرومــدی 
.)Egmond, 2018( )3 باالکشــندی هســتند )شــکل
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شکل 3. ارتباط زنجیره های غذایی دریاکنار ماسه ای

جانداران و زنجیره غذایی منطقه خیزاب
دریاکنــار ماســه ای اساســًاً مرتبــط بــا زیرسیســتم های 
ــاکن آن  ــوران س ــع کل جان ــت و در واق ــی اس دریای
ــادالت  ــن، مب ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــی دارن ــأ دریای منش
ــا صــورت  ــا دری ــی و مــواد مغــذی ب عمــده مــواد آل
ــزاب  ــه خی ــادالت منطق ــن مب ــیر ای ــرد. مس می گی
اســت. عــالوه بــر اهمیــت منطقــه خیــزاب در شــکل 
ــع آب  ــواد، منب ــل م ــل و نق ــاحل و حم ــه س دادن ب
ــا و  ــه زئوپالنکتون ه ــی از جمل ــوران متنوع آن از جان
ماهی هــا پشــتیبانی می کنــد. بــه طــور کلــی زیســت 
تــوده در منطقــه شکســت مــوج باالتریــن ســطح را 
دارد و در منطقــه ی خــارج از کرانــه کمتریــن میــزان 
 Schlacher et al .,( ــد ــاص می ده ــود اختص ــه خ را ب

.)2014

تولیــد اولیــه در مناطــق ســاحلی بیشــتر مربــوط بــه 
ــه  ــی اســت ک ــای کــف زی و پالنکتون های دیاتومه ه
در منطقــه خیــزاب دریاکنــار زندگــی می کننــد. ایــن 
ــوبات  ــودی در رس ــب بصــورت عم ــا اغل میکروفوناه
می کننــد  مهاجــرت  رســوبات  و  آب  بیــن  یــا  و 

ــار  ــی در دریاکن ــبکه های غذای ــزوی، 1393(. ش )حم
ــای  ــد بقای ــع دریایــی مانن ــه مناب ماســه ای وابســته ب
دیاتومه هــای  و  میکروفیتوبنتــوس  موجــودات، 
ــتقل  ــورت مس ــه ص ــه ب ــت ک ــزاب اس ــه خی منطق
ــتیبانی  ــی را پش ــه ی بینابین ــی منطق ــره ی غذای زنجی
می کننــد وعــالوه بــر آن اســاس هــرم غذایــی 
میکروبــی منطقــه ی خیــزاب ســاحلی و زنجیره هــای 
)Schlacher et al . 2014( ماکروســکوپی نیزهســتند

مهره داران 
ــه ای  ــار ماس ــره داران از دریاکن ــروه از مه ــن گ چندی
ــل  ــازی و تولیدمث ــه س ــذا، الن ــتجوی غ ــرای جس ب
عنــوان  بــه  پشــت ها،  الک  می کننــد.  اســتفاده 
ــه  ــاحل الن ــه س ــس کران ــی، در پ ــره داران دریای مه
حتــی  و  زمینــی  خزنــدگان  می کننــد.  ســازی 
دوزیســتان هــم ممکــن اســت در هنــگام جســتجوی 
غــذا گاهــی اوقــات در پــس کرانــه ســرگردان باشــند. 
ــی و  ــر فراوان ــره داران از نظ ــن مه ــدگان مهمتری پرن
ــاحلی  ــتم های س ــا در اکوسیس ــش آن ه ــوع و نق تن
ــده می شــوند.  ــار ماســه ای دی هســتند کــه در دریاکن
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بعضــی از پرنــدگان از ســواحل فقــط بــرای پناهــگاه 
ــا  ــا از دری ــه آن ه ــد و تغذی ــتفاده می کنن ــبانه اس ش
ــن کشــندی و  ــه بی ــدگان دیگــر در منطق اســت. پرن
بــاال کشــندی حضــور دارنــد و النه ســازی آن هــا در 
منطقــه ی پس کرانــه اســت. دو گــروه از پســتانداران 
ــروه اول  ــد؛ گ ــتفاده می کنن ــه ای اس ــار ماس از دریاکن
پســتانداران دریایــی از جملــه فــک دریایــی و ســایر 
بالــه پایــان بــرای النه ســازی، تولیدمثــل و پــرورش 
ــوند.  ــا می ش ــا جابه ج ــواحل و دری ــن س ــدان بی فرزن
ــتفاده  ــه اس ــه از پس کران ــتانداران ک ــروه دوم پس گ
ــه  ــرای تغذی ــه ب ــد، خشــکی زی ها هســتند ک می کنن
ــته  ــن دس ــد. ای ــار می آین ــمت دریاکن ــه س ــی ب یاب
شــامل ســمورهایی اســت کــه از ســاحل عبــور 
می کننــد و بــه دریــا می رونــد و چندیــن گونــه 
دیگــر کــه از بقایــای جانــداران دیگــر در ایــن منطقــه 
ــه  ــندی تغذی ــن کش ــه ی بی ــرگان منطق ــا از بی مه ی
ــغال،  ــامل ش ــول آن ش ــای معم ــد. نمونه ه می کنن
گربه هــای وحشــی، راکون هــا، میمــون و حتــی 
ــد  ــی مانن ــات اهل ــت. حیوان ــزرگ اس ــانان ب گربه س
گوســفندان و گاوهــا نیــز ممکــن اســت بــرای تغذیــه 
از جلبــک دریایــی بــه ســواحل بیاینــد. سیســتم های 
پســتانداران  از  غنــی  اغلــب  ماســه ای  تپه هــای 
ــه  ــتند ک ــدگان هس ــا و جون ــد موش ه ــک مانن کوچ
ــه  ــمت پس کران ــه قس ــه ب ــردن طعم ــدا ک ــرای پی ب
می رونــد. از نظــر اســتفاده منظــم از ســواحل و 
ــد، الک پشــت ها  ــداران دارن ــن جان ــه ای ــی ک تأثیرات
ــتند  ــوردار هس ــتری برخ ــت بیش ــدگان از اهمی و پرن

.)Egmond, 2018(
حساسیت  و  آسیب پذیری دریاکنار ماسه ای 

ــل  ــایر عوام ــل انســانی و س ــی از عوام ــواع مختلف ان
خارجــی بــر دریاکنــار ماســه ای در مقیاس هــای 
می گذارنــد.  تأثیــر  مکانــی  و  زمانــی  مختلــف 
آلودگــی، فعالیت هــای تفریحــی، گســترش جمعیــت 
ــی  ــرات جهان ــار تغیی ــری در کن ــر کارب انســانی، تغیی
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــر می گذارن ــواحل تأثی ــه روی س هم
ایــن، فرآیندهــای طبیعــی ماننــد طوفــان و ســونامی 
می تواننــد تأثیــرات چشــمگیری داشــته باشــند. 
تأثیــرات  جملــه  از   .)Mclachlan & Brown, 2006(
روی دریاکنــار ماســه ای، آلودگــی و تغییــر در میــزان 
ــم  ــت. حج ــی اس ــر جابه جای ــواحل در اث ــه ی س ماس

ــرژی  ــواج پران ــادی از شــن و ماســه، به وســیله ام زی
ــرژی، گــردش  ــم ان ــل می شــوند. در شــرایط ک منتق
ــواد، از  ــی م آب محــدود اســت و در نتیجــه پراکندگ
ــی  ــش گیاه ــت. پوش ــته اس ــا آهس ــه آالینده ه جمل
ــی  ــه بی ثبات ــی در نتیج ــه راحت ــه ای ب ــای ماس تپه ه
تپه هــا آشــفته و پراکنــده می شــوند. از جملــه عوامــل 
ــوان  ــای ماســه ای می ت ــه دریاکناره ــده ب آســیب زنن
ــد،  ــماندهای جام ــی، پس ــار آلودگ ــرج، انتش ــه تف ب
تهاجــم  ماســه،  و  شــن  بهره بــرداری  الیروبــی، 
زیســتی )بویــژه معرفــی گونه هــای بیگانــه(، توســعه 
ــرات آب  ــار تغیی و مهندســی ســاحل، کان کنــی و آث
ــواحل  ــزوی، 1393(. در س ــود )حم ــاره نم ــوا اش و ه
ــوارد  ــتر از م ــی بیش ــرات آلودگ ــااًل اث ــی احتم پناه
دیگــر اســت زیــرا آالینده هــا، کــه بیشــتر ســواحل را 
ــرژی  ــر قــرار می دهــد در شــرایط کــم ان تحــت تأثی
ــوند. از  ــده می ش ــختی پراکن ــه س ــاحل ب ــودن س ب
ــترین  ــگری بیش ــای گردش ــر، فعالیت ه ــرف دیگ ط
تأثیــر را بــر روی تپه هــای ماســه ای و پوشــش 
گیاهــی تپه هــای ماســه ای داشــته اند )شــایان و 

همــکاران ، 1393(.
نتایج

ــه  ــل یافت ــتم تکام ــک سیس ــه ای ی ــار ماس دریاکن
پیچیده تریــن  و  غنی تریــن  برگیرنــده ی  در  و 
زمیــن  کــره ی  روی  بــر  مولــد  اکوسیســتم های 
کــه  علــت  ایــن  بــه  ناحیــه  ایــن  می باشــد. 
ــدت  ــه ش ــود ب ــوب می ش ــی محس ــه ی انتقال منطق
آســیب پذیر و از آن جــا کــه آخریــن پذیرنــده  ی 
آالینده هــای خشــکی و دریــا می باشــد از نظــر 
ــرار  ــی ق ــد دائم ــرض تهدی ــا در مع ــع آالینده ه تجم
ــبب  ــاوری س ــعه فن ــت و توس ــش جمعی دارد. افزای
ــت و  ــده اس ــواحل ش ــن س ــرداری از ای ــد بهره ب رش
ــق  ــا در مناط ــته بهره برداری ه ــه گذش ــد ده در چن
ســاحلی و توســعه غیــر اصولــی آن در قالــب کاربــری 
و  شــیالت  و  معدنــی  بهره برداری هــای  اراضــی، 
بنــدرگاه ســبب آســیب های محیطــی مختلــف و 
نیــز افزایــش مخاطــرات طبیعــی شــده اســت. بــرای 
ــداری  ــادل و پای ــری و کاهــش آســیب ها و تع جلوگی
آن، اجــرای صحیــح مدیریــت مناطــق ســاحلی 
ضــروری می باشــد. در ایــن بیــن برنامــه ی مدیریــت 
ــش  ــت بخ ــرای مدیری ــن روش ب ــه، بهتری یکپارچ
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ســاحلی اســت )دانــه کار و کبریایــی، 1385(. 
خطــوط  مدیریــت  بــرای  کلــی  پیشــنهادهای 
دریاکنارهــای ماســه ای شــامل : 1- پیشــرفت و 
گســترش تحقیقــات علمــی در مــورد امــواج نزدیــک 
ــا طراحــی  ــرل فرســایش ســواحل ب ســاحل، 2- کنت
ســازه های ســاحلی، 3- نظــارت بــر پروژه هــای 
گیری هــای  انــدازه  طریــق  از  ســاحل  مختلــف 
گوناگــون محلــی، 4- اســتفاده از مصالــح ســنگی بــا 
چگالــی مناســب بــر اســاس قــدرت و شــدت مــوج، 
کاربــردی ســازه های  بــه جنبه هــای  توجــه   -4
ــای  ــن جنبه ه ــز در نظــر گرفت ــداث و نی ــد االح جدی

اجــرای  عــدم   -5 توریســتی،  و  زیســت محیطی 
ــت  ــل تح ــکونی در مح ــی و مس ــازه های صنعت س
تأثیــر جزرومــد و مــوج، 6- اســتفاده از پوشــش های 
و  آب  بــه شــوری  توجــه  بــا  مناســب  گیاهــی 
ــرای حفاظــت در  ــده ب همچنیــن تنــوع گیاهــی رویی
مقابــل فرســایش ســاحل، 7- ترمیــم ســازه های 
ــری از شکســتگی  ــرای جلوگی ــود ب ــرا شــده موج اج
شــدیدتر و تخریــب بیشــتر اســت )انصــاری الری و 

ثروتــی، 1388(.
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