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مقدمه
تیــپ شناســی کرانههــای ســاحلی ،ســه نــوع مســتقل از
سـواحل را در مقیــاس کالن نشــان میدهــد کــه از حیــث
فرایندهــای کرانـهای و لندفــرم ســاحلی با یکدیگــر تفاوت
دارنــد .پهنه های گلــی ( ،)Mud Flatsدریاکنارهای ماسـهای
( )Sandy Beachesو کرانههــای ســنگی ()Rocky Shores
ایــن ســه دســته هســتند کــه هــر یک بســتر زیســتگاهی
و معــرف شــکلی از حساســیت و قابلیــت درمنطقه ســاحلی
محســوب میشــوند .بــه طــور کلــی دریاکنــار ماس ـهای،
محل پیوند آب و خشــکی و فصل مشــترک دو اکوسیســتم
بــا اختصاصــات مجـزا از یکدیگــر اســت .دریاکنار ماسـهای
در سـواحل رســوبی ( )Accreting coastsشــکل میگیــرد،
جایــی کــه بــه ســبب ویژگیهــای توپوگرافیــک کرانــه ،از
انــرژی ام ـواج کاســته شــده و محمــوالت دریــا در ان ـدازه
شــن و ماســه ،نهشــته میشــوند .رســوبات نهشــته شــده
حاصــل فرســایش ،ســاییدگی و هوازدگــی بخشهایــی از
کرانــه اســت و یــا میتوانــد توســط رودخانههــا و یــا از
طریــق دیگــر منابــع رســوبی ســاحل همجـوار دریا توســط
بــاد بــه ناحیــه کرانهای رســیده باشــد (مانند انتقال رســوبات
از تــل ماسـههای ناحیــه ســاحلی).
در دریاکنارهــای ماسـهای فاصلهی عـوارض زمینــی از دریا
نســبت ًا زیــاد اســت و محلی برای نهشــته شــدن ذرات شــن
و ماســه وجــود دارد و شــیب ایــن منطقــه مالیم اســت.

ســایزبندی دانههــا در حــد ذرات ماســه اســت کــه البتــه
گاهــی ذرات شــن یــا گـراول هــم در منطقه دیده میشــود.
ان ـواع دریاکنارهــای ماس ـهای شــامل ( Mainlandکــه بــه
صــورت امت ـدا پیوســته از بانــد شــنی – ماس ـهای اســت)،
( Pocket beachدر خلیجهــای کوچــک یــا پناهگاههــای
ســاحلی) و ( Barrier Beachنوعــی جزیــرهی ماسـهای کــه
جـوان اســت و هنــگام مــد بــه زیــر آب مــی رود و تکامــل
آن بــه ایجــاد جزیــره ســدی میانجامــد) میباشــند.
دریاکنارهــای ماســهای زیســتگاهی بــرای بســیاری از
مهــرهداران و بیمهــرگان آبزی محســوب میشــوند و
از ایــن حیــث ســاختار و سالمتشــان بـرای بقــا آنهــا حائز
اهمیــت اســت .الک پشـتهای دریایــی تنها در این دســته
از کرانههــا تخــم گ ـذاری میکننــد و برخــی از پرنــدگان
کنــار آبزی در ایــن محــل تغذیــه و گروهــی از پرنــدگان
دریایــیتنهــابــررویآنهــاقــادربــهتجدیــدنســلهســتند.
ایــن دســته از سـواحل همچنیــن از نظــر توســعه و اقتصــاد
نیــز از دیربــاز اهمیــت داشــته اســت .ایــن دســته از کرانهها
بــه طــور گســترده بــرای اســتقرار شــناورهای کوچــک
صیــادان محلــی ،بینیــاز بــه اســکله ،قابــل بهرهبــرداری
بــوده و یکــی از کانونهــای گســترش گردشــگری دریایی
محســوب میشــوند.

انواعدریاکنارهایماسهای
دریاکنارهــای ماسـهای محیطهــای پویایــی هســتند که تا
حــد زیــادی توســط عوامل فیزیکــی ماننــد امـواج ،جزرومد،
انــدازه دانــه شــن و ماســه و شــیب کنتــرل میشــوند.
فعــل و انفعــاالت ایــن عوامــل میتوانــد منجــر بــه طیــف
گســتردهای از حالتهــای مورفودینامیکــی مختلــف از
سـواحل ،از انعکاســی گرفتــه تــا سـواحل کاهشــی شــوند.
شــکل  ،1الگــوی انـواع ایــن دریــا کنارهــا را نشــان میدهد
( .)Pinotti & Leonir, 2014در ادامــه ان ـواع دریــا کنــار بــه
اختصــار معرفــی میشــود و جــدول  ،1ویژگیهــای متمایز
هریــک را نمایــش میدهــد.
دریاکنار کاهشیDissipative Beach
ایــن دســته از دریاکنارهــا زمانی ایجاد میشــود کــه حرکات
مــوج قــوی باشــد ،ولــی انــرژی مــوج در منطقــه وســیع و
مســطح مــوج خیــز کــه در فاصلـهای دورتــر از ســاحل قرار
دارد ،پراکنــده شــود  .ایــن عمــل منجــر بــه ایجــاد امـواج
شکســته مالیــم و ذرات نــرم میشــود .ســطح ســاحل
دارای شــیب مالیــم بــوده و بیشــترین فرســایش را نشــان
فرایندهای فیزیکی دریاکنار ماسهای
دریاکنارهــای ماسـهای محیطهــای پویایــی هســتند که
در آن ســاختار فیزیکــی زیســتگاه دریایــی بــا تعامل بین
شــن و ماســه ،امــواج و جــزر و مــد تعییــن میشــود.
دریاکنــار ماسـهای بــه دلیــل توانایــی جذب انــرژی موج،
یکــی از پویاتریــن انــواع خطــوط ســاحلی محســوب
میشــود .انــرژی مــوج در بــه حرکــت در آوردن آب
در منطقــه خیــزاب دریاکنــار صــرف میشــود،که
در هنــگام طوفــان ،شــن و ماســه را نیــز جابهجــا
میکنــد و هنــگام آرامــش آن را بــه خــارج از کرانــه
برمیگردانــد .در بســیاری از ســواحل جریــان دائمــی
حجــم زیــادی از شــن و ماســه را جابهجــا میکنــد،
بنابرایــن دریاکنارهــای ماســهای محیطهــای بســیار
پویایــی هســتند کــه در آن شــن و آب همیشــه در
حرکتانــد .)Mclachlan & Brown, 2006( .محیــط
بیــن شــن و ماســه یــک ســاحل از دانههــای رســوب و
فضــای منافــذ بیــن آنهــا تشــکیل شــده اســت کــه به
آن محیــط بینابینــی گفتــه میشــود .ایــن سیســتم بــه
عنــوان زیســتگاه موجــودات زنــده و بــرای تصفیــه آب
دریــا مهــم اســت .ذرات رســوبی کــه سیســتم بینابینــی
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میدهــد بــه طــوری کــه بیشــتر رســوبات در منطقــه
شکســت امـواج جمــع شــده و تودههــا یا ســدهایی مـوازی
ییابنــد.
بــا ســاحل تجمــع م 
دریاکنار انعکاسیReflective Beach
ایــن دریاکنــار در جایــی ایجــاد میشــود که امواج مســتقیما
بــه ســطح ســاحل برخــورد کننــد .رســوبات در اینجــا دانــه
درشـتاند (در حــد شــن) .در قســمت دور از ســاحل ناحیــه
شکســت ام ـواج وجــود ن ـدارد ،بنابرایــن ام ـواج روی خــود
ســاحل میشــکنند .شــیب ســاحل تنــد اســت بــه طــوری
کــه آب برگشــتی و مــوج شکســته بــه هــم برخــورد کــرده
و رســوبات را تهنشــین میکنــد .انــرژی ام ـواج مســتقیما
در روی ســطوح ســاحل تخلیــه شــده و ســطوح را صیقلــی
میکنــد.
دریاکنار بینابینی Intermediate Beach
ایــن نــوع از ســاحل بــه ســه زیرتیــپ تقســیم میشــود
کــه ویژگیهــای مــوج و ذرات ماســه حالــت بینابینــی دارد
(.)Flemming, 1982

شکل .1انواع دریاکنارماسهای

را تعریــف میکننــد ،معمــو ًال مخلوطــی از چندیــن
منبــع هســتند کــه غالبـ ًا از طریــق زمــان زمیــن شناســی
در تعــدادی از محیطهــای ســاحلی دوبــاره بازســازی و
ترکیــب شــدهاند .عوامل مختلفــی ابعاد فضاهــای بینابینی
را کنتــرل میکنند .از خصوصیات رســوبات و اجســام شــن
و ماســه حاصــل بـرای تعیین محیــط بینابینی میتـوان به
انـدازه دانــه ،ترتیــب قرارگیــری ،شــکل ،تخلخــل ،انـدازه
منافــذ و نفــوذ پذیــری اشــاره کــرد.

جدول  .1مقایسه انواع سواحل ماسهای

سیســتم بینابینــی ســاختار فیزیکــی و ابعــادی دارد کــه
توســط گرانولومتــری شــن و ماســه تعریف شــده اســت.
امــا دینامیــک آن توســط فرآینــد فیلتراســیون آب از
طریــق نمای ســاحلی مشــخص میشــود .فیلتراســیون
آب توســط امــواج و جزرومــد انجــام میشــود .ســواحل
انعکاســی معمــو ًال از شــن و ماســه درشــتتر بــا
نفوذپذیــری بــاال تشــکیل شــدهاند .آنهــا حجــم زیادی
از آب را بــه ســرعت فیلتــر میکننــد و در نتیجــه میــزان
اکســیژن مناســبی دارنــد .در مقابــل ،ســواحل کاهشــی
از شــنهای ریزتــر بــا نفــوذ پذیــری کمتــر تشــکیل
شــده و حجــم کمتــری از آب را بــا نــرخ پاییــن ســرعت
فیلتــر میکننــد .بنابرایــن امــواج در ســواحل انعکاســی
و جزرومــد در ســواحل کاهشــی از اهمیــت بیشــتری
برخــوردار هســتند .ســاختار تغذیـهای بینابینــی در وهلــه
اول بــا پاســخ بــه تعــادل بیــن ورودی اکســیژن و مــواد
آلــی تعییــن میشــود ،در ســواحل انعکاســی قــدرت
باالنــس بیشــتر از ســواحل کاهشــی اســت .در ســواحل
کاهشــی مــازاد ورودی مــواد آلــی منجــر بــه ایجــاد
شــرایط بیهــوازی میشــود .در حالــی کــه ســواحل
انعکاســی در ایجــاد تعــادل بیــن حالــت پرآبــی در
محیــط بینابینــی هنــگام موجهــای ســنگین و خشــک
شــدن در هنــگام جزرومــد پویاتــر هســتند؛ میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه شــرایط بهینــه برای توســعه فــراوان
جانــوران بینابینــی ،احتمــا ًال در ســواحل متوســط وجــود

دارد (.)Mclachlan & Brown, 2006
دریاکنارهــای ماسـهای بــا ســه فاکتــور عمومــی شــامل
انــدازه ذرات ،حــرکات مــوج و شــیب بــر زیســتگاههای
کرانـهای اثرگــذار هســتند.
اندازه ذرات
اهمیــت ســایز ذرات در توزیــع و فراوانــی موجــودات،
بــه اهمیــت آن در نگهــداری آب و توانایــی آن بــرای
حفــر کــردن بســتگی دارد .ماســههای نــرم بــه
علــت اثــر مویینگــی ،آب بیشــتری را در شــکافهای
خــود بعــد از اتمــام مــد ،نگــه میدارنــد .شــنهای
درشــت و قلــوه ســنگها در زمــان جــزر ،بــه آب
اجــازه زهکشــی ســریع را میدهنــد (نفــوذ زیــاد) ،از
آنجایــی کــه موجــودات مناطــق جــزر و مــدی آبزی
هســتند ،در دریاکنــار ماس ـهای ریــز و نــرم بــه خوبــی
در مقابــل خشکشــدگی مقــاوم بــوده ولــی در ســواحل
قلــوه ســنگی شــدیداً در معــرض خشــک شــدن قــرار
میگیرنــد .بنابرایــن ســواحل قلــوه ســنگی جمعیــت
زیســتی کمتــری را در خــود میپذیرنــد .شــنهای
ریــز همچنیــن قابلیــت حفــر کــردن بیشــتری تــا قلــوه
ســنگهای ســخت دارنــد.
موج
چــون امــواج باعــث ایجــاد حرکــت در کــف میشــوند،
گذشــت امــواج ضعیــف ،ذرات را در عمــق کمتــری
جابهجــا میکنــد در حالــی کــه حــرکات امــواج
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ســهمگین ،ســطوح را تــا عمــق بیشــتری تحــت تأثیــر ق ـرار
میدهــد (.)Mclachlan & Brown, 2006
شیب
ایــن پارامتــر بــر تأثیـرات همزمــان شــن و ماســه ،جــزر و مــد و
امـواج مؤثــر اســت .شــیب کرانــه بــه خصــوص بـرای مقایســه
سـواحل بــا دامنــه ی جــزر و مــد یکســان بســیارکاربردی اســت.
فرسایش و رسوب گذاری در دریاکنار ماسهای
در حالــت كلــی فرایندهــای مؤثــر بــر پدیــده رســوبگذاری
و فرســایش در نواحــی ســاحلی بــه دو دســته جریانهــای
دریایــی و ام ـواج تقســیم میشــوند .فرســایش ســاحل زمانــی
اتفــاق میافتــد كــه امــواج و جریــان ســبب حــذف شــدن
ماســه از سیســتم ســاحلی شــوند .از دســت دادن ماســه ســبب
باریــك شــدن و عمیــق شــدن ســاحل میشــود .بــا توجــه بــه
مقـدار پتانســیل رســوبات موجــود در یــك ناحیــه ســاحلی در اثر
مــوج و جریــان ســاحل میتوانــد فرســایش یافتــه یــا رســوب
گـذاری نمایــد یــا اینكــه در حــال تعــادل باقــی بمانــد  .واکنــش
سـواحل بیشــتر در برابــر عوامــل هیدرودینامیکــی مانند امـواج و
کشــند بــوده اســت .امـواج ســطحی انــرژی خــود را بیشــتر از باد
میگیرنــد .مقـدار قابــل مالحظــه از انــرژی امـواج در پایــان در
ناحیــه نزدیــک ســاحل و روی ســاحل پراکنــده میشــود .امـواج،
منبــع مهــم انــرژی ب ـرای شــکل دادن ســاحل ،رســوبات ،رده
بنــدی رســوبات ،انتقــال مـواد 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 میشــود.
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 .درشـتترین ماسـهها در حوالــی نقطــه شکســت وجــود
دارنــد و ان ـدازه ذرات ماس ـهها معمــو ًال از بخــش آبهــای دور
از کرانــه ( )offshoreبــه ســمت آبهــای کران ـهای ()onshore

متناســب بــا توزیــع ســرعت جریــان ریزتر میشــوند (خوشــروان
و قاســمی نـژاد .)1396 ،
ساختارزیستیدریاکنارماسهای
اگرچــه ممکــن اســت در نــگاه اول دریاکنــار ماسـهای عــاری از
حیــات بــه نظــر بیایــد امــا در واقــع جوامــع زیســتی منحصــر به
فــرد متشــکل از گونههایــی دارد کــه در هیــچ زیســت بــوم دیگر
یافــت نمیشــود .بــه طــور کلــی ،در پهنـهی ناحیـهی ســاحلی
گیاهخــواران و گوشــتخواران مصرفکننــده دیــده میشــوند
و ایــن ناحیــه محــل تخمگـذاری الکپشـتهای دریایــی نیــز
هســت .در ناحیـهی کرانـهای از باالتریــن حــد مــد تــا متوســط
میـزان جزرومــد ،پرنــدگان آبزی دیــده میشــوند .در منطقـهی
بینکشــندی ،محــل رویشــگاههای مانگــرو (در عرضهــای
جغرافیایــی مناســب ب ـرای رویــش آنهــا) اســت و بعــد از آن
در ناحیـهی آبهــای کرانـهای ،علفهــای دریایــی ،تغذیــه الک
پشــتان دریایــی ،گاه حضــور آبســنگهای مرجانــی (در آبهــای
گرمســیر) و محــل فعالیــت برخــی از پســتانداران دریایــی اســت.
در دریاکنار ماسهای ،سه شبکه غذایی کلی وجود دارد:
 )1شــبکه غذایــی بینابینــی در ماســههای منطقــهی بیــن
کشــندی (شــامل ریــز جلبکهــای کــفزی ،باکتریهــا،
پروتوزوئــا و مایوفونــا)؛
 )2شــبکه غذایــی میکروســکوپی در منطقــه خی ـزاب شــامل
فیتوپالنکتــون ،زئوپالنکتــون ،باکتــری و تــک ســلولیها؛
 )3زنجیــره غذایــی ماکروســکوپی شــامل ماکروفونــا ،ماهــی و
پرنــدگان .ایــن زنجیــره غذایــی از طریــق اســتفاده ماکروفونــا از
فیتوپالنکتــون بــه شــبکه غذایــی میکروســکوپی متصل اســت.
همچنیــن زنجیــره غـذای بینابینــی از طریــق مصرف مشــترک
جلبکهــای ریــز توســط میوفونــا و ماکروفونــا بــه هــم ارتبــاط
دارد (شــکل . )Egmond, 2018( )3

شکل.2
ساختار زیستی
و ناحیه بندی
در دریاکنار
ماسهای
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ارتباط تغذیهای زونها در دریاکنار ماسهای
بــه طــور کلــی موجــودات دریاکنــار ماســهای بــه
ســه گــروه عمــده ماکروفونــا ،میوفونــا و میکروفونــا
بــر حســب انــدازه و جثــه تقســیم بنــدی میشــوند.
ماکروفونــا جثــهای بزرگتــر از  0/5میلیمتــر دارنــد
و موجــودات مایوفونــا بــا انــدازه  63میکــرون و
میکروفونــا موجــودات ذره بینــی کوچتــر از 63
میکــرون هســتند .شــبکه غــذای ســاحل ماســهای
از مناطــق خیــزاب شــروع میشــود و از منطقــهی
بینکشــندی و زیرکشــندی میگــذرد و تــا تپههــای
ماســهای امتــداد دارد .شــبکههای غذایــی بــاال
توســط شــکارچیانی مصرفکننــده در ســطوح باالتــر
بــه هــم متصــل میشــوند .مــواد مغــذی محلــول در
آب دریــا و نــور خورشــید ،تولیــدات فیتوپالنکتونهــا،
ریــز جلبکهــای کــفزی و علفهــای دریایــی،
زنجیــره غذایــی ســبز خوانــده میشــود .در منطقـهی
بیــن جزرومــدی ،جلبکهــای ریــز کــفزی بــه
دانههــای ماســه متصلانــد و فیتوپالنکتونهــا در
ســتون آب توســط فیلترکننــدگان مصــرف میشــوند.
در منطقـهی باالکشــندی بقایــای علفهــای دریایــی
کنــده شــده از دریــا ،بــه مصــرف باکتریهــا و
تجزیهکننــدگان میرســد کــه بــه شــبکه غذایــی
قهــوهای معروفانــد .مصرفکننــدگان مختلــف
اولیــه در منطقــه بیــن جزرومــدی و باالکشــندی از
ایــن ســطوح پاییــن تغذیــه میکننــد و بــه نوبــه
خــود توســط شــکارچیان ثانویــه مصــرف میشــوند.
همــراه بــا انــرژی خورشــیدی ،مــواد مغــذی کــه از
طریــق پوســیدگی مــواد آلــی در منطقــه باالکشــندی
در ســطوح مختلــف تغذیــهای در دســترس قــرار
میگیرنــد ،ممکــن اســت ســرانجام مــورد مصــرف
گیاهــان تپههــای ماس ـهای قــرار بگیرنــد (Egmond,
.)2018
تولیدکنندگان اولیه دریاکنار ماسهای
تولیــد اولیــه در دریاکنــار ماسـهای بــه دلیــل ناپایــدار
بــودن محیــط بــرای اســتقرار تولیدکننــدگان و
بازســازی کنــد و مــدام ماســههای ســاحلی ،کــم
اســت .دیاتومههــا بــه عنــوان تولیدکننــدگان اصلــی
بــه همــراه برخــی گونههــای جلبــک وجــود دارنــد.
مــات بــودن ماســه باعــث میشــود کــه جمعیــت
دیاتومههــا فقــط در ســطح متراکــم باشــند و

در نتیجــه هیــچ گیاهخــوار ماکروســکوپی روی
دریاکنــار ماســهای وجــود نــدارد .حیواناتــی کــه
در ســاحل زندگــی میکننــد وابســته بــه غــذای
سطحیشــان هســتند کــه شــامل فیتوپالنکتونهــا
و یــا مــواد فرســوده آلــی میباشــد و یــا از جانــداران
ســاحلی دیگــر اســتفاده میکننــد (.)Egmond,2018
دریاکنــار ماســهای بــه طــور معمــول فاقــد
ماکروفیتهــای آبزی زنــده اســت ،اگرچــه
علفهــای دریایــی میتواننــد در شــرایط پناهــی
دیــده شــوند .اجتماعــات گیاهــی دریاکنــار ماس ـهای
معمــو ًال از ریــز جلبکهــا و فیتوپالنکتونهــای
منطقــه خیــزاب تشــکیل میشــود کــه هــر دو غالبـ ًا
تحــت ســلطه دیاتومههــا هســتند .در دریاکنارهــای
در پنــاه ( ،)Sheltered beachمیکــرو فلــورای کـفزی
معمــو ًال نســبت ًا فــراوان هســتند ،در حالــی کــه
دیاتومههــای منطقــه خیــزاب در دریاکنــار کاهشــی از
اهمیــت بیشــتری برخــوردار میباشــند .در دریاکنــار
بیناینــی ،ممکــن اســت هــر دو بــا نســبتهای تقریبـ ًا
مســاوی وجــود داشــته باشــند .حرکــت عمــودی آب،
رشــد دیاتومههــای متصــل بــه دانههــای ماســه را
محــدود میکنــد .بنابرایــن دیاتومههــا در ســواحل
آرام بیشــتر حضــور دارنــد (.)Egmond, 2018
گیاهــان دریایــی از اجــزای طبیعــی دریاکنار ماسـهای
بــاز نیســتند و اغلــب در مناطــق کــم عمــق دریاکنــار
ماسـهای از نــوع پناهــی در مناطــق گرمســیری ،نیمه
گرمســیری و معتــدل وجــود دارنــد .گیاهــان دریایــی
زیســتگاهی بــرای اپیفیتهــا ،دو کفهایهــا،
ماهیهــا و میگوهایــی هســتند کــه در میــان بــرگ
ایــن گیاهــان زندگــی میکننــد .بیشــتر ماهیهــا
از بیمهــرگان موجــود در گیاهــان دریایــی بــه ویــژه
ســخت پوســتان تغذیــه میکننــد .در اغلــب ســواحل
و پهنههــای ماســهای ،گیاهــان بــزرگ بــه نــدرت
مشــاهده میشــوند ( ،1393حمــزوی).
مصرفکنندگان دریاکنار ماسهای
مصرفکننــدگان ناحیــه بیــن کشــندی شــامل تغذیــه
کننــدگان فیلترکننــده (چرنــده) هســتند و بــه ذرات
آلــی ،فیتوپالنکتونهــا و ریــز جلبکهــای بنتیــک بــه
عنــوان منابــع غذایــی وابســتهاند.این گــروه عمدت ـ ًا
شــامل کرمهــای پلیکیــت و سختپوســتان اســت.
جســتجوی غــذا در هنــگام مــد ،زمانــی کــه ســتون
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آب حــاوی ذرات غــذا ،منطقــه بیــن جزرومــدی را
پوشــش دهــد ،انجــام میشــود .بــه عنــوان مثــال،
کــرم پلیکیــت در حفــره خــود باقــی میمانــد و
زمانــی کــه مــد زیــاد اســت شــاخک خــود را از
حفــره بیــرون آورده تــا ذرات آلــی شــناور یــا
موجــود در رســوب را جمـعآوری کنــد .در ناحیـهی
باالکشــندی زنجیــرهی غذایــی ،بــه باقــی مانــدهی
جانــداران وابســته اســت و در ایــن ناحیــه تجزیــه
کننــدگان فعــال هســتند .گــروه عمــده مصــرف
کننــده در ایــن ناحیــه حشــرات و آمفــی پودهــا
هســتند ( .)Egmond, 2018
بیمهرگان دریاکنار ماسهای
بیمهــرگان ســاحلی بــه طــور کلــی بــه دو
گــروه ماکروفونــا و میوفونــا تقســیم میشــوند
کــه از بیــن ماکروفونــا ،ســخت پوســتان ،پلــی
کیتهــا و نــرم تنــان معمــو ًال غالــب هســتند ،در
حالــی کــه در میــان میوفونــا ،نماتدهــا معمــو ًال
بیشــتر در دریاکنــار ماســهای دیــده میشــوند.
ایــن بیمهــرگان ســاحلی همچنیــن بــه عنــوان
شــاخص تغییــرات زیس ـتمحیطی در نظــر گرفتــه
شــدهاند ،چــرا کــه آنهــا زمــان زیــادی در تمــاس
نزدیــک بــا دانههــای شــن ،ماســه و آالیندههــا
هســتند.
ماکروفونا
ترکیــب ماکروفونــا  :بــه طــور کلــی مهمتریــن
گروههــای ماکروفونــا ســخت پوســتان ،نــرم
تنــان و کرمهــای پلیکیــت هســتند و معمــو ًال
بیــش از  ٪90از گونههــا و زیســت تــوده در
ســواحل را تشــکیل میدهنــد .ســخت پوســتان
در انــواع دریاکنــار وجــود دارنــد و معمــو ًال در
ســواحل انعکاســی غالبترنــد ،در حالــی کــه
کرمهــای پلیکیــت نســبت بــه قــرار گرفتــن
در معــرض شــن و ماســه درشــت حســاسترند
و بیشــتر درشــرایط پناهــی و ســواحل کاهشــی
وجــود دارنــد .بارزتریــن ویژگــی آنهــا تحــرک
بــاال و همچنیــن توانایــی ســریع ســوراخ کــردن
اســت .چنیــن موجوداتــی جمعیــت جابهجــا
شــونده در مناطــق بیــن کشــندی و منطقــهی
خیــزاب در ســواحل را تشــکیل میدهنــد .آنهــا
نماینــدگان تمــام گونههــای اصلــی در ایــن
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مناطــق هســتند ،گرچــه کرمهــای پلیکیــت،
نرمتنــان و سختپوســتان معمــو ًال غالــب
هســتند .گروههــای دیگــر شــامل nemerteans,
anthozoans, platyhelminthes, sipunculids,

 ،echiuridsحشــرات و اکینودرمهــا هــم در ایــن
مناطــق وجــود دارنــد .برخــی از ایــن گروههــا
محــدود بــه ســواحل پناهــی هســتند ،اگرچــه
حشــرات (اغلــب در دریاکنــار ماســهای نادیــده
گرفتــه میشــوند) در پــس کرانــه و تحــت هــر
شــرایطی حضــور دارنــد و ممکــن اســت گاهــی
اوقــات فراوانتریــن گــروه موجــود را تشــکیل
دهــد ( .)Mclachlan & Brown, 2006
نــرم تنــان غالبــ ًا دوکفهایهــا وشــکم پایــان
هســتند .پراکنــش انــواع ماکروفونــا در مناطــق
مختلــف متفــاوت اســت مث ـ ً
ا مناطــق گرمســیری
گونههــای بیشــتری از ماکروفونــا را نســبت
بــه مناطــق معتدلــه دارنــد .ســخت پوســتان،
پلیکیتهــا و نــرم تنــان در همــه دریاکنارهــا،
موجــودات غالــب هســتند .پراکنــش ســخت
پوســتان در ســواحل انعکاســی بیشــتر اســت .بــه
طــور معمــول ســخت پوســتان  75درصــد ،چنــد
شــاخهها  15درصــد و نــرم تنــان  5درصــد از
تنــوع بیمهــرگان دریاکنــار ماســهای را شــامل
میشــوند؛ امــا بیشــترین ترکیــب زیســت تــوده را
نــرم تنــان و بــه خصــوص دو کفهایهــا تشــکیل
میدهنــد .تأثیرگذارتریــن پارامتــر روی جمعیــت
ماکروفونــا در دریاکنــار ماســهای حرکــت مــوج
اســت کــه ایــن حرکــت از طریــق جابهجــا کــردن
ایــن موجــودات ،بیــرون کشــیدن آنهــا از خــاک
یــا دفــن کردنشــان ،جابهجــا کــردن محصــوالت
حاصــل از تولیــد مثــل آنهــا ،کنتــرل دسترســی
شــکارچیان بــه ایــن موجــودات ،تغییــر در شــکل و
انــدازهی ایــن موجــودات را کنتــرل میکنــد.
شکارچیان
شــکارچیان اولیــه و ثانویــه در شــبکه غذایــی
دریاکنــار ماسـهای وجــود دارنــد .شــکارچیان شــامل
کرمهــای پلــی کیــت ،ایزوپودهــا ،خرچنگهــا،
میگوهــا ،ماهیهــا و پرنــدگان در ناحیــه بیــن
جزرومــدی و حشــرات و پرنــدگان در منطقــه
باالکشــندی هســتند (شــکل .)Egmond, 2018 ( )3

شکل  .3ارتباط زنجیرههای غذایی دریاکنار ماسهای

جانداران و زنجیره غذایی منطقه خیزاب
دریاکنــار ماسـهای اساسـ ًا مرتبــط بــا زیرسیســتمهای
دریایــی اســت و در واقــع کل جانــوران ســاکن آن
منشــأ دریایــی دارنــد .عــاوه بــر ایــن ،مبــادالت
عمــده مــواد آلــی و مــواد مغــذی بــا دریــا صــورت
میگیــرد .مســیر ایــن مبــادالت منطقــه خیــزاب
اســت .عــاوه بــر اهمیــت منطقــه خیــزاب در شــکل
دادن بــه ســاحل و حمــل و نقــل مــواد ،منبــع آب
آن از جانــوران متنوعــی از جملــه زئوپالنکتونهــا و
ماهیهــا پشــتیبانی میکنــد .بــه طــور کلــی زیســت
تــوده در منطقــه شکســت مــوج باالتریــن ســطح را
دارد و در منطقـهی خــارج از کرانــه کمتریــن میــزان
را بــه خــود اختصــاص میدهــد (Schlacher et al .,
.)2014
تولیــد اولیــه در مناطــق ســاحلی بیشــتر مربــوط بــه
دیاتومههــای ک ـفزی و پالنکتونهایــی اســت کــه
در منطقــه خیــزاب دریاکنــار زندگــی میکننــد .ایــن
میکروفوناهــا اغلــب بصــورت عمــودی در رســوبات
و یــا بیــن آب و رســوبات مهاجــرت میکننــد

(حمــزوی .)1393 ،شــبکههای غذایــی در دریاکنــار
ماس ـهای وابســته بــه منابــع دریایــی ماننــد بقایــای
موجــودات ،میکروفیتوبنتــوس و دیاتومههــای
منطقــه خیــزاب اســت کــه بــه صــورت مســتقل
زنجیــرهی غذایــی منطقــهی بینابینــی را پشــتیبانی
میکننــد وعــاوه بــر آن اســاس هــرم غذایــی
میکروبــی منطق ـهی خیــزاب ســاحلی و زنجیرههــای
ماکروســکوپی نیزهســتند ()Schlacher et al . 2014
مهرهداران
چندیــن گــروه از مهــرهداران از دریاکنــار ماســهای
بــرای جســتجوی غــذا ،النــه ســازی و تولیدمثــل
اســتفاده میکننــد .الک پشــتها ،بــه عنــوان
مهــرهداران دریایــی ،در پــس کرانــه ســاحل النــه
ســازی میکننــد .خزنــدگان زمینــی و حتــی
دوزیســتان هــم ممکــن اســت در هنــگام جســتجوی
غــذا گاهــی اوقــات در پــس کرانــه ســرگردان باشــند.
پرنــدگان مهمتریــن مهــرهداران از نظــر فراوانــی و
تنــوع و نقــش آنهــا در اکوسیســتمهای ســاحلی
هســتند کــه در دریاکنــار ماس ـهای دیــده میشــوند.
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بعضــی از پرنــدگان از ســواحل فقــط بــرای پناهــگاه
شــبانه اســتفاده میکننــد و تغذیــه آنهــا از دریــا
اســت .پرنــدگان دیگــر در منطقــه بیــن کشــندی و
بــاال کشــندی حضــور دارنــد و النهســازی آنهــا در
منطق ـهی پسکرانــه اســت .دو گــروه از پســتانداران
از دریاکنــار ماســهای اســتفاده میکننــد؛ گــروه اول
پســتانداران دریایــی از جملــه فــک دریایــی و ســایر
بالــه پایــان بــرای النهســازی ،تولیدمثــل و پــرورش
فرزنــدان بیــن ســواحل و دریــا جابهجــا میشــوند.
گــروه دوم پســتانداران کــه از پسکرانــه اســتفاده
میکننــد ،خشــکیزیها هســتند کــه بــرای تغذیــه
یابــی بــه ســمت دریاکنــار میآینــد .ایــن دســته
شــامل ســمورهایی اســت کــه از ســاحل عبــور
میکننــد و بــه دریــا میرونــد و چندیــن گونــه
دیگــر کــه از بقایــای جانــداران دیگــر در ایــن منطقــه
یــا از بیمهــرگان منطقــهی بیــن کشــندی تغذیــه
میکننــد .نمونههــای معمــول آن شــامل شــغال،
گربههــای وحشــی ،راکونهــا ،میمــون و حتــی
گربهســانان بــزرگ اســت .حیوانــات اهلــی ماننــد
گوســفندان و گاوهــا نیــز ممکــن اســت بــرای تغذیــه
از جلبــک دریایــی بــه ســواحل بیاینــد .سیســتمهای
تپههــای ماســهای اغلــب غنــی از پســتانداران
کوچــک ماننــد موشهــا و جونــدگان هســتند کــه
بــرای پیــدا کــردن طعمــه بــه قســمت پسکرانــه
میرونــد .از نظــر اســتفاده منظــم از ســواحل و
تأثیراتــی کــه ایــن جانــداران دارنــد ،الک پش ـتها
و پرنــدگان از اهمیــت بیشــتری برخــوردار هســتند
(.)Egmond, 2018
حساسیت و آسیبپذیریدریاکنارماسهای
انــواع مختلفــی از عوامــل انســانی و ســایر عوامــل
خارجــی بــر دریاکنــار ماســهای در مقیاسهــای
مختلــف زمانــی و مکانــی تأثیــر میگذارنــد.
آلودگــی ،فعالیتهــای تفریحــی ،گســترش جمعیــت
انســانی ،تغییــر کاربــری در کنــار تغییــرات جهانــی
همــه روی ســواحل تأثیــر میگذارنــد .عــاوه بــر
ایــن ،فرآیندهــای طبیعــی ماننــد طوفــان و ســونامی
میتواننــد تأثیــرات چشــمگیری داشــته باشــند.
( .)Mclachlan & Brown, 2006از جملــه تأثیــرات
روی دریاکنــار ماسـهای ،آلودگــی و تغییــر در میــزان
ماســهی ســواحل در اثــر جابهجایــی اســت .حجــم
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زیــادی از شــن و ماســه ،بهوســیله امــواج پرانــرژی
منتقــل میشــوند .در شــرایط کــم انــرژی ،گــردش
آب محــدود اســت و در نتیجــه پراکندگــی مــواد ،از
جملــه آالیندههــا آهســته اســت .پوشــش گیاهــی
تپههــای ماســهای بــه راحتــی در نتیجــه بیثباتــی
تپههــا آشــفته و پراکنــده میشــوند .از جملــه عوامــل
آســیب زننــده بــه دریاکنارهــای ماس ـهای میتــوان
بــه تفــرج ،انتشــار آلودگــی ،پســماندهای جامــد،
الیروبــی ،بهرهبــرداری شــن و ماســه ،تهاجــم
زیســتی (بویــژه معرفــی گونههــای بیگانــه) ،توســعه
و مهندســی ســاحل ،کان کنــی و آثــار تغییــرات آب
و هــوا اشــاره نمــود (حمــزوی .)1393 ،در ســواحل
پناهــی احتمــا ًال اثــرات آلودگــی بیشــتر از مــوارد
دیگــر اســت زیــرا آالیندههــا ،کــه بیشــتر ســواحل را
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد در شــرایط کــم انــرژی
بــودن ســاحل بــه ســختی پراکنــده میشــوند .از
طــرف دیگــر ،فعالیتهــای گردشــگری بیشــترین
تأثیــر را بــر روی تپههــای ماســهای و پوشــش
گیاهــی تپههــای ماســهای داشــتهاند (شــایان و
همــکاران .)1393 ،
نتایج
دریاکنــار ماســهای یــک سیســتم تکامــل یافتــه
و در برگیرنــدهی غنیتریــن و پیچیدهتریــن
اکوسیســتمهای مولــد بــر روی کــرهی زمیــن
میباشــد .ایــن ناحیــه بــه ایــن علــت کــه
منطقــهی انتقالــی محســوب میشــود بــه شــدت
آســیبپذیر و از آن جــا کــه آخریــن پذیرنــدهی
آالیندههــای خشــکی و دریــا میباشــد از نظــر
تجمــع آالیندههــا در معــرض تهدیــد دائمــی قــرار
دارد .افزایــش جمعیــت و توســعه فنــاوری ســبب
رشــد بهرهبــرداری از ایــن ســواحل شــده اســت و
در چنــد دهــه گذشــته بهرهبرداریهــا در مناطــق
ســاحلی و توســعه غیــر اصولــی آن در قالــب كاربــری
اراضــی ،بهرهبرداریهــای معدنــی و شــیالت و
بنــدرگاه ســبب آســیبهای محیطــی مختلــف و
نیــز افزایــش مخاطــرات طبیعــی شــده اســت .بــرای
جلوگیــری و كاهــش آســیبها و تعــادل و پایــداری
آن ،اجــرای صحیــح مدیریــت مناطــق ســاحلی
ضــروری میباشــد .در ایــن بیــن برنامـهی مدیریــت
یکپارچــه ،بهتریــن روش بــرای مدیریــت بخــش

ســاحلی اســت (دانــهکار و کبریایــی.)1385 ،
پیشــنهادهای كلــی بــرای مدیریــت خطــوط
دریاکنارهــای ماســهای شــامل  -1 :پیشــرفت و
گســترش تحقیقــات علمــی در مــورد امــواج نزدیــك
ســاحل -2 ،كنتــرل فرســایش ســواحل بــا طراحــی
ســازههای ســاحلی -3 ،نظــارت بــر پروژههــای
مختلــف ســاحل از طریــق انــدازه گیریهــای
گوناگــون محلــی -4 ،اســتفاده از مصالــح ســنگی بــا
چگالــی مناســب بــر اســاس قــدرت و شــدت مــوج،
 -4توجــه بــه جنبههــای كاربــردی ســازههای
جدیــد االحــداث و نیــز در نظــر گرفتــن جنبههــای

زیســتمحیطی و توریســتی -5 ،عــدم اجــرای
ســازههای صنعتــی و مســكونی در محــل تحــت
تأثیــر جزرومــد و مــوج -6 ،اســتفاده از پوش ـشهای
گیاهــی مناســب بــا توجــه بــه شــوری آب و
همچنیــن تنــوع گیاهــی روییــده بــرای حفاظــت در
مقابــل فرســایش ســاحل -7 ،ترمیــم ســازههای
اجــرا شــده موجــود بــرای جلوگیــری از شكســتگی
شــدیدتر و تخریــب بیشــتر اســت (انصــاری الری و
ثروتــی.)1388 ،
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.1
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