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 چکیده

ن مناطق ابتدا فهرست اولیة معیارهای تعییبلوچستان، وزیستی سواحل استان سیستانمنظور تعیین مناطق حساس محیطدر این پژوهش به

ی کیفی و ای تهیه و روایدریایی شناسایی و سپس پرسشنامه-ایحساس ساحلی در دو گروه اکولوژیک و انسانی در دو ناحیة ساحلی و کرانه

الیه هر  جام شد. پس از تهیهمراتبی انها با روش تحلیل سلسلهکمی آن تعیین شد. فهرست نهایی معیارها به روش دلفی و تعیین وزن آن

های اکولوژیک و انسانی انجام ها براساس تجمیع فصل مشترک معیارهای مورد استفاده در هر یک از زمینهگذاری آنهمیک از معیارها، روی

اسیت سبندی صورت گرفته برای حگیری و طبقهو پنج طبقة حساسیت برای آن در نظر گرفته شد. سپس براساس یک ماتریس تصمیم

نشان داد  بندی مناطق حساس اکولوژیکزیست منطقه ساحلی تعیین شد. نتایج پهنهاکولوژیک و انسانی، وضعیت نهایی حساسیت محیط

دهد. بیشترین سطح درصد از مساحت دریا در منطقه ساحلی را به خود اختصاص می 4/1درصد از خشکی و  8/49طبقة حساسیت خیلی زیاد 

نیز در هر دو منطقة ساحل و دریا در طبقه حساسیت خیلی کم قرار دارد. براساس نتایج حاصل از ماتریس تحلیل  طبقة حساسیت انسانی

زیستی در طبقه حساسیت ضعیف و پس از آن در طبقه حساسیت شدید قرار دارد. با زیست، بیشترین سطح حساسیت محیطوضعیت محیط

یستی زمات مراقبتی و مالحظات توسعه به تفکیک سه حساسیت اکولوژیک، انسانی و محیطتوجه به اینکه در محدودة مطالعه، تاکنون  اقدا

ای است که به این موضوع پرداخته است، اقدامات و مالحظات مربوط به این عنوان اولین مطالعهمورد بررسی قرار نگرفته و این مطالعه به

 حلی پیشنهاد شد.زیست منطقه سامناطق برای استفاده در برنامه مدیریت محیط

 

 و بلوچستان یستانسواحل، س ندیپهنه ی،ساحل یهناح ی،ساحل زیستیطمح زیستی،یطمح یتحساس :واژگان یدکل
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 مقدمه

پذیری است که حفظ منطقة ساحلی محیط آسیب

 های انسانی در آن نیازمند توجه ویژهها و فعالیتاکوسیستم

 ها(. این منطقه دارای زیستگاهAnfuso et al., 2021است )

ای مالحظهو آبزیان حساس و منابع معدنی و تفریحی قابل 

 های معیشتی، شیالت وبوده و پشتوانة مهمی برای فعالیت

 ,Saeb and Karamiرود )شمار میصنایع حمل و نقل به

(. هر چند Majnonian and Mirabzadeh, 2003؛ 2019

ق از شود این مناطموقعیت اکوتونی مناطق ساحلی سبب می

مند هرهبتنوع و غنای زیستی هر دو اکوسیستم خشکی و دریا 

شوند، اما در معرض انواع تهدیدات و عوامل مخرب هر دو 

ناطق به همین دلیل شناسایی مگیرند. اکوسیستم نیز قرار می

مناطق دارای اهمیت ویژه به لحاظ  بیانگرحساس ساحلی که 

با هدف حفاظت از  هستند،اجتماعی -اکولوژیک و اقتصادی

 گرفته استاین مناطق مورد توجه کشورهای ساحلی قرار 

(Davar and Danehkar, 2009ا .) ز دیدگاه سازمان

ی ادریایی گستره منطقه حساسِ ایران، زیستحفاظت محیط

اهمیت  دلیلدریا یا خط ساحلی است که به  ةاز پهن

اجتماعی و آموزشی و یا دالیل علمی -اقتصادی ،یکژاکولو

خصوص در مقابل شرایط طبیعی یا اقدامات انسانی به

ه ژپذیر است و نیاز به حمایت ویهای دریانوردی آسیبفعالیت

 Majnonianو  Danehkar (.Danehkar, 2003) دارد

( با توجه به تجربیات جهانی به ویژه معیارهای ارائه 4449)

( IMO( )4441) 1المللی دریانوردیشده توسط سازمان بین

 IUCNبرای شناسایی مناطق حساس دریایی، معیارهای 

ایی دری-( برای شناسایی مناطق حفاظت شده ساحلی1444)

( و معیارهای 1489) Salm و Clarkو همچنین معیارهای 

Salm  وPrice (1447 برای انتخاب مناطق حفاظت شده )

 61معیار اصلی و  17دریایی، معیارهایی را شامل -ساحلی

معیار فرعی تدوین و معرفی نمودند. این معیارها که برای 

دریایی -مناطق تحت حفاظت و حساس ساحلی تعیین

                                                      
1 International Maritime Organization 

سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده بود در مطالعه 

Danehkar ( به4447و همکاران ،) منظور تعیین حساسیت

سواحل استان هرمزگان مورد استفاده قرار گرفت. عالوه بر 

های ساحلی کشور، با استفاده از این، بسیاری از استان

المللی دریانوردی و اداره اقیانوسی و معیارهای سازمان بین

سنجی شدند. ، شناسایی و حساسیت4هواشناسی آمریکا

Davar (4445 با استفاده از این روش سواحل استان ،)

(، سواحل غربی 1684) Akhavanسیستان و بلوچستان، 

(، سواحل شرقی استان 4419) Habibiاستان هرمزگان، 

حل استان بوشهر و (، سوا4447) Sharifipourهرمزگان، 

Razmjo (4414سواحل استان مازندران را حساسیت ،)-

(، نیز 4447و همکاران ) Sharifipourسنجی نمودند. 

ل محیطی سواحپژوهشی با عنوان ارزیابی حساسیت زیست

-های حفاظتی و کانونفارس با توجه به ارزششمالی خلیج

 Davarعه ساز را مورد بررسی قرار دادند. در مطالهای آلوده

ویژه حساس دریایی در سواحل (، مناطق به4411و همکاران )

-سیستان و بلوچستان با استفاده از دستورالعمل سازمان بین

( مورد بررسی قرار گرفت. در IMOالمللی دریانوردی )

ها سه خلیج چابهار، پزم و گواتر و نیز خورهای مطالعه آن

 هایپشتکگذاری التنگ، گالک و میدانی و مناطق تخم

ویژه حساس دریایی شناسایی شد. عنوان مناطق بهدریایی به

-توان گفت، شناسایی مناطق حساس ساحلیدر مجموع می

هایی است که برای حفاظت از مناطق دریایی از جمله روش

 Davarشود )زیستی سواحل به کار برده میحساس محیط

et al., 2010 ز به نی(. سواحل استان سیستان و بلوچستان

دلیل موقعیت جغرافیایی و اهمیت باالی راهبردی، دارای 

ا توجه همین دلیل بهای بسیار مناسب توسعه است. بهقابلیت

به شرایط استان سیستان و بلوچستان به عنوان بخشی از 

سواحل مکران و توجه ویژه به آبادانی و توسعه این سواحل، 

ساس در مطالعه حاضر اقدام به شناسایی مناطق ح

 زیستی منطقه ساحلی این استاناکولوژیک، انسانی و محیط

2 National Oceanic and Atmospheric 

Administration 
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 شد.  

بررسی مطالعات پیشین انجام شده در ایران و جهان 

های تعیین مناطق حساس ساحلی دهد، بیشتر رویهنشان می

د های ذاتی مورشناختی و توجه به حساسیتبا رویکرد بوم

جات ل ندنبااستفاده قرار گرفته است و چنین رویکردی به

در مقابل  توانکمهای شکننده و ها و گونهزیستگاه

ورد های انسانی مفرآیندهای انسانی بوده است. از طرفی جنبه

توجه نیز در سطح وابستگی محلی و اهمیت کارکردی 

 های غیر مصرفیها برای برخی فعالیتها و گونهزیستگاه

مانند گردشگری، آموزش، پژوهش و پایش بوده است، 

هی است که چنین رویکردی شاید بتواند برای شناسایی بدی

دریایی مورد استفاده قرار  -مناطق تحت حفاظت ساحلی

ی های مدیریتی کافگیرد، اما به تنهایی برای تدوین برنامه

اطق منظور تعیین مندلیل در این مطالعه بهنیست. به همین 

حساس ساحلی که اساس مطالعات آینده برای تعیین مناطق 

پذیر ساحلی خواهد بود، به دو جنبة اکولوژیک و انسانی سیبآ

تری نسبت به مطالعات گذشته پرداخته شد. در سطح وسیع

ژیک های اکولوهمچنین با نگاهی جدید به ترکیب حساسیت

 زیستی شد.و انسانی اقدام به تهیة مناطق حساس محیط

رود نتایج این مطالعه عالوه بر معرفی مناطق انتظار می

نیازمند حفاظت از دیدگاه اکولوژیک و انسانی در منطقة 

پذیر ساحلی که ساحلی استان، در تعیین مناطق آسیب

های مدیریتی و بندی برنامهمنظور اولویتاطالعات الزم به

ها را در اختیار مدیران قرار حفاظتی گونه و اکوسیستم

 دهد، کاربرد داشته باشد. همچنین نتایج این بررسی درمی

لی زیستی منطقة ساحتدوین بخشی از برنامة مدیریت محیط

 استان سیستان و بلوچستان نیز کاربرد خواهد داشت.

 

 امواد و روش ه

 هاییافته آخرین براساس مطالعه محدودة محدودة مطالعه:

تان اس یساحل مناطق یکپارچة یریتمد مطالعات دقیقطرح 

از  یتو قسم یاز خشک یبخش شاملو بلوچستان،  یستانس

                                                      
3 Content Validity Ratio 

 ستانا این ساحلی منطقه عنوان تحت که است دریایی پهنة

 یایدر یحدفاصل مرزها منطقه، این. شودمی شناخته

 با مجاورت در ساحلی ناحیة یخشک مرز انتهایتا  ینیسرزم

 ساحلی ناحیةشامل  یدر بخش خشک که است عمان دریای

 ناحیه پهنةشامل دو  یاییبخش در دراثرگذار و  ناحیهو 

(. 1( )شکل PMO, 2021) است ساحلی هایآب و ایکرانه

شناسایی معیارهای تعیین مناطق حساس ساحلی: 

 در یمناطق حساس ساحل یینتع یارهایمع شناسایی منظوربه

 مشورت ی،و خارج یبا مرور منابع داخل ابتدا مطالعه محدودة

 بازدیدهای و موضوع به آشنا متخصصان و کارشناسان با

 احلیس حساس مناطق تعیین معیارهای از یفهرست میدانی،

 ,Ray شامل: استفاده مورد منابع از تعدادیشد ) ییشناسا

1970; Majnonian, 1991; Kelleher & 

Kenchington, 1991; Blanco and Gabaldon, 

1992; IUCN, 1991, 1994, 1999; Evans, 1994; 

Donaldson, 1994; Salm and Price, 1995; Kiabi 

et al., 1987; Makhdoom, 2000; Peterson, 2002; 

Wu et al., 2002; McLaughlin et al., 2002; 

Danehkar and Majnoonian, 2004; IMO, 2007; 

Yoo et al., 2011; Duriyapong and 

Nakhapakorn, 2011; Daheshvar et al., 2014; 

Yaghoubzadeh et al., 2014; Hu et al., 2019; 

Wahyudin et al., 2019; Rustandi et al., 2020) .

 شنامهپرس تهیةو  یهاول یارهایمع بندیطبقه منظوربه سپس

 رگزاریب با هدف، با مرتبط نهایی معیارهای تعیین راستای در

 هایزمینه در خبره کارشناسان حضور با جلسه چندین

 و مهندسی یایی،علوم در یعی،و منابع طب زیستمحیط

 معیارهای گروه دو با ایپرسشنامهسواحل،  یریتمد

 نیشد. به ا یمتنظ ساحلی منطقةدر  یو انسان اکولوژیک

 دراز متخصصان و کارشناسان  یبا توافق جمع یبترت

امه پرسشن ییاعتبار محتوا ی،مورد بررس معیارهایخصوص 

 از حتواییم اعتبار تعیین منظورو سپس به تایید کیفی نظراز 

ضوع مو بامرتبط  کارشناساناز  گروهی یاراخت در کمی، نظر

 میک شکل به محتوایی روایی بررسی منظوربه. گرفت قرار

  شد استفاده( 6CVR) محتوا روایی نسبی روش از
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(Hajizadeh and Asghari, 2011جهت محاسبه .) ینا 

 قرارمتخصص  15 یاردر اخت شدهتهیه پرسشنامه ،نسبت

پرسشنامه ارسال شده  15مجموع  ازاست  ذکرقابل. گرفت

عداد ت ترتیباینبهنفر به پرسشنامه پاسخ دادند و  14تعداد 

 شد.  یکم ییروا یینپرسشنامه وارد مرحله تع 14

تعیین معیارهای نهایی با استفاده از روش دلفی و 

ها با استفاده از روش تحلیل سلسله گذاری آنوزن

مورد توافق  یارهایاز مشخص شدن مع پس مراتبی:

غربال  یپرسشنامه، برا یکم ییروا ییدشوندگان و تأپرسش

 Haddadiniaاستفاده شد ) یاز روش دلف معیارها یینها

and Danehkar, 2011 ., 2013;et alPetrosians  

., 2016;et alGholami -Mafi .)معیارهای منظور این به 

 قادر گانشوندپرسش که شد تنظیم ایگونهبه شدهشناسایی

 درجة. یندابراز نما یتدرجه اهم یک معیار، هر برای باشند

 مک متوسط، زیاد، زیاد، خیلی طبقه 7 دارای معیار هر اهمیت

  بترتیبه کیفی هایقضاوت عددی معادل. بود کم خیلی و

ه ک یحاصل از پرسشنامه دلف یجاست. نتا 1و  6، 7، 5، 4

 دهشیمتنظ یارهایبر اساس مع ینمع هایینهصورت گزبه

 اهمیت درجةدرصد و  یاست، جهت محاسبه دو شاخص عدد

 عیارهاییم معیار، بهترین گزینش برای. شد گرفته بکار معیار

انتخاب  داشتند، را بردار هر عددی ارزش نصف حداقل که

شده پرسشنامه ارسال 17 تعداد از نیز بخش این در. شدند

 یهاپرسشنامه یلو پس از تحل یلپرسشنامه تکم 11تعداد 

پس از تعیین مشخص شد.  یینها یارهایشده، مع یافتدر

ها از روش معیارهای نهایی، برای تعیین وزن هر یک از آن

ده تفابندی معیارها اسمراتبی براساس اولویتتحلیل سلسله

شد. در واقع مبنای عمل در این روش تعیین عدد صحیح 

ها است ترجیحات و قضاوت شفاهی با مقایسه اولویت

(Danehkar and Yaghoubzadeh, 2017 برای تعیین .)

استفاده  Expert Choiceافزار وزن هر یک از معیارها از نرم

 شد.

 :سازی، تلفیق و تعیین مناطق حساس ساحلینقشه 

 لیساح حساس مناطق تعیین معیارهای شدن نهایی از پس

 تفادهاس مختلفی منابع از نیاز مورد هایالیه تهیة منظوربه و

 بر حفاظتی مناطق الیه ایکرانه محدودة در که است شده

 حفاظت سازمان) چهارگانه مناطق پراکنش نقشه اساس

 ایهزیستگاه مرجانی، هایزیستگاه هایالیه ،(زیستمحیط

 هایپهنه دریایی، علفزارهای پستانداران، و پرندگان مهم

 ساسا بر دریایی پشتانالک ایتغذیه زیستگاه و جلبکی

 یفضای بندیپهنه و منابع شناسایی جامع طرح مطالعات

 حفاظت سازمان) مکران دریای ساحلی منطقة زیست محیط

 هایاهرویشگ الیة ،(اصفهان صنعتی دانشگاه و زیست محیط

 ایوارهماه تصاویر از استفاده با غیرگلی هایشاخابه و مانگرو

 هایپهنه و خورها الیة ،(Worldview, 2015) محدوده

 زا استفاده با ساحلی کوچک هایخلیج محدودة الیه و گلی

 هایسازه الیه و منطقه 1:475444 توپوگرافی هاینقشه

( متر 3 عمق با هایآب محدودة) دریایی تاالب الیة و دریایی

. اندشده تهیه 1:445444 هیدروگرافی هاینقشه از استفاده با

-گاهزیست به مربوط هایالیه نیز ساحلی ناحیة محدوده برای

 مطالعات اساس بر پستانداران و پرندگان خزندگان، های

 یستز محیط فضایی بندیپهنه و منابع شناسایی جامع طرح

 زیست محیط حفاظت سازمان) مکران دریای ساحلی منطقه

 استفاده اب ناپایدار هایزمین الیة ،(اصفهان صنعتی دانشگاه و

 توپوگرافی هاینقشه از مستخرج) زمین شیب نقشة از

-زیآب و روستایی هایسکونتگاه موقعیت الیة ،(1:475444

 توپوگرافی هاینقشه و آمار مرکز اطالعات اساس بر پروری

 وشر از استفاده با پذیرفرسایش هایزمین الیة و 1:475444

 و خاک حفاظت پژوهشکده) سازندها ذاتی هایویژگی

 1:1445444 شناسی زمین هاینقشه روی( کشور آبخیزداری

 که است ذکر به الزم. اندشده استخراج مطالعاتی محدوده

 یرینش آب منابع تفرجی، منابع با مرتبط اطالعاتی هایالیه

 از هاداده آوریجمع اساس بر باستانی-تاریخی مناطق و

 موقعیت سپس. اندشده استخراج فوق یادشده منابع از ترکیبی

 ای،نهکرا ناحیه و ساحلی ناحیه در شده تهیه هایالیه مکانی

 حاصال استان سواحل در نجومی مد باالترین تراز اساس بر

 تایجن اساس بر نجومی مد باالترین تراز منظور بدین. گردید
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 و لاو فاز) کشور سواحل سازی شبیه مطالعات و پایش طرح

 نوار 1:75444 توپوگرافی هاینقشه از استفاده با و( ششم

. دگردی استخراج( دریانوردی و بنادر سازمان) استان ساحلی

 مورد معیارهای به مربوط هایالیه تهیه از پس و نهایت در

 ریبض تعیین و ساحلی حساس مناطق تعیین در استفاده

 لفص تجمیع براساس هاالیه گذاریرویهم معیار، هر اهمیت

 هایزمینه از یک هر در استفاده مورد معیارهای مشترک

 حیطم در ایکرانه و ساحلی ناحیه دو در انسانی و اکولوژیک

ArcGIS 10.7 های پس از تهیه هر یک از نقشه .شد انجام

حساسیت اکولوژیک و انسانی در دو منطقه ناحیه ساحلی و 

ای، براساس حداقل و حداکثر امتیاز کسب شده توسط کرانه

طبقه  7بندی لیکرت، طبقههای موجود با استفاده از یگان

 
 محدودة مورد مطالعه. -1شکل 

 

 ماتریس تحلیل وضعیت حساسیت محیط زیست منطقه ساحلی استان سیستان و بلوچستان. -1جدول 

 وضعیت تحلیل

 اکولوژیک حساسیت

 حساسیت
 کم خیلی

 حساسیت
 کم

 حساسیت
 متوسط

 حساسیت
 زیاد

 حساسیت
 زیاد خیلی

 7 9 6 4 1 طبقه شماره 

 حساسیت
 انسانی

      1 کم خیلی حساسیت

      4 کم حساسیت

      6 متوسط حساسیت

      9 زیاد حساسیت

      7 زیاد خیلی حساسیت
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حساسیت خیلی کم، حساسیت کم، حساسیت متوسط، 

بندی شد حساسیت زیاد و حساسیت خیلی زیاد طبقه

(2014., et alYaghoubzadeh  سپس در هر یک از دو .)

ی بندی صورت گرفته براناحیه ساحل و کرانه براساس طبقه

حساسیت اکولوژیک و انسانی، براساس یک ماتریس 

دو  زیستگیری، وضعیت نهایی حساسیت محیطتصمیم

 (.1( )جدول 2019et alJhong ,.ناحیه مذکور تعیین شد )

 

 نتایج

لی حساس ساحتعیین معیارهای نهایی تعیین مناطق 

 هایپرسشنامه تحلیل و تجزیه از پس ها:دهی آنو وزن

 عیارهایم ی،دلف یلو تحل یهو تجز کارشناسان از شده دریافت

 ساحلی حساس مناطق تعیین در استفاده مورد نهایی

 مرحله در است ذکر قابل(. 7تا  4 هایجدول) شد مشخص

 حتوا،م روایی نسبی روش از استفاده با کّمی روایی تعیین

 هایکابل دسترسی، هایراه و نقل و حمل معیارهای

 دارای مناطق منفجره، مواد و مهمات دفن مناطق زیردریایی،

 در شده محدود و ممنوعه مناطق غرق شده، هایکشتی

 دسترسی، هایراه و نقل و حمل معیارهای و کرانه ناحیه

معادن فعال  ی،صنعت یو نواح هاشهرک باغی، و زراعی مزارع

الزم را کسب نکرده  ییروا یساحل یهدر ناح یو مناطق نظام

خارج شدند. اما در مرحله غربال به روش  یارهامع یستو از ل

 ترتیب این به و نشدحذف  یاریمع یچه یدلف یلو تحل یهتجز

 سلسله تحلیل روش به دهیوارد مرحله وزن معیارها تمام

 که یینها یارهایزن معو مذکور هایجدول در. شدند مراتبی

 ارائه ود،ب شده انجام مراتبیسلسله یلاز روش تحل استفادهبا 

 در یمناطق حفاظت شودمی مشاهده که طورهماناست.  شده

 نییرا در تع یتاهم یشترینساحل و کرانه ب یههر دو ناح

 ینشیرآبو بنادر کوچک و منابع  یکمناطق حساس اکولوژ

 یسانمناطق حساس ان یینوزن در تع یشترینب یشکننده دارا

 کرانه و ساحل هستند.   یهدر دو ناح ترتیببه

بندی مناطق حساس اکولوژیک و انسانی در پهنه

 وژیکاکول حساس مناطق بندیپهنه نتایج منطقة ساحلی:

 طبقةداد  نشان ای،و کرانه ساحلی ناحیةدر  یو انسان

درصد در  8/49 اکولوژیک بندیپهنه در یادز خیلی حساسیت

را به خود اختصاص  یادرصد از مساحت در 4/1و  یخشک

 یشترینب همچنین(. 3 جدولو  6و  4 هایشکل) دهدیم

 یارو د ساحل منطقةدر هر دو  یانسان حساسیت طبقةسطح 

 بررسی(. 5کم قرار دارد )جدول  یلیخ یتدر طبقه حساس

 براساس مطالعه محدودة زیستیمحیط حساس مناطق

 .ایدر ناحیه کرانه معیارهای اکولوژیک مورد استفاده در تعیین مناطق حساس -2جدول 

 وزن کرانه ناحیه در حساس مناطق تعیین در استفاده مورد معیار ردیف
 هور و گواتر خلیج" المللیبین تاالب) گاندو شده حفاظت منطقه دریایی بخش حفاظتی مناطق 1

 (منطقه این در موجود طبیعی مانگرو هایجنگل و "باهو
441/4 

 134/4 دو هر از ترکیبی یا و سخت و نرم مرجان زیستگاه مرجانی هایزیستگاه 4

 141/4 مطالعه منطقه در کاشت دست مانگرو هایرویشگاه مانگرو هایرویشگاه 6

 144/4 (مصب-خور و خور) هاشاخابه گلی هایپهنه و خورها 9

 444/4  شده حفاظت پرندگان زیستگاه و پرندگان مهم مناطق پرندگان مهم هایزیستگاه 7

 437/4  مطالعه محدوده در دریایی علفزارهای زیستگاه شامل دریایی علفزارهای 3

 479/4 مطالعه محدوده در هادلفین و هانهنگ زیستگاه شامل دریایی پستانداران هایزیستگاه 5

 495/4  مطالعه محدوده در شده شناسایی جلبکی هایپهنه جلبکی هایپهنه 8

 469/4  دیتوم چارت به نسبت متر 3 از کمتر عمق و جزرومدی محدودة شامل دریایی تاالب 4

 464/4 دریایی پشتانالک ایتغذیه زیستگاه پهنة دریایی پشتانالک ایتغذیه زیستگاه 14

 444/4 ایکرانه ناحیه طبیعی مناظر شامل طبیعی تفرجی منابع 11

 445/4 محدوده در موجود هایکوالب و هامصب شامل  غیرگلی هایشاخابه 14

 418/4 آبزیان مهم هایصیدگاه شامل البستر و میگو ماهی، هایصیدگاه 16

 418/4 پزم و چابهار گواتر، خلیج سه شامل ساحلی کوچک هایخلیج 19
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نشان  یزن یو انسان یکاکولوژ هایحساسیت تحلیل ماتریس

 طبقة در زیستیمحیط یتسطح حساس یشترینداد ب

قرار  دیشد حساسیت طبقةو پس از آن در  یفضع حساسیت

 .(8و جدول  9دارد )شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری

 زیستیهای دارای حساسیت محیطشناخت و تعیین پهنه

منطقة ساحلی استان سیستان و بلوچستان که در این مطالعه 

-به آن پرداخته شده است، بخشی از برنامة مدیریت محیط

زیستی منطقة ساحلی در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی 

آوردن رود که عالوه بر فراهم شمار میاین استان به

ی فضای-های راهبردیمنظور تعیین برنامهاطالعات الزم به

ی منطقة پذیردر زمینة حفاظت، بستر الزم برای تعیین آسیب

اجتماعی متعادل و متوازن -ساحلی و توجه به رشد اقتصادی

کند. با توجه به اینکه، ای را فراهم میدر رویکرد توسعه

ای ها و امکانات دریتوسعه سواحل مکران و استفاده از قابلیت

 .ساحلیمعیارهای اکولوژیک مورد استفاده در تعیین مناطق حساس در ناحیه  -3جدول 
  وزن ساحلی ناحیه در حساس مناطق تعیین در استفاده مورد معیار ردیف

  شده حفاظت منطقة - حفاظتی مناطق 1

 پزم ممنوع شکار منطقة -

 تنگ فشانگل ملی طبیعی اثر -

485/4 

 137/4 شده حفاظت هایگونه پراکنش شامل شده حفاظت گیاهی پوشش 4

 ایران کوتاه پوزه تمساح زیستگاه - شده حفاظت خزندگان زیستگاه 6
 دریایی هایپشتالک گذاریتخم محل -

164/4 

 و ملی سطح در شده حفاظت پرندگان زیستگاه 9
 المللیبین

 445/4  المللیبین و ملی سطح در شده حفاظت پرندگان زیستگاه ةپهن

 486/4  شده حفاظت پستانداران زیستگاه پهنة شده حفاظت پستانداران زیستگاه 7

 481/4 فرسایش به نسبت کم خیلی و کم پایداری طبقه دارای خاک و سنگ پذیر فرسایش هایزمین 3

 457/4 درصد 64 باالی شیب ناپایدار هایزمین 5

 رمین؛ سواریموج ساحل مریخی؛ هایکوه شنی، تپه ای،صخره سواحل طبیعی مهم تفرجی منابع 8

 فشان،موج و فشانگل مسیتی؛ بان گانه سه غارهای معابد؛ انجیر درخت

 لیپار تاالب

456/4 

 

 .ایمعیارهای انسانی مورد استفاده در تعیین مناطق حساس در ناحیة کرانه -4جدول 

  وزن کرانه ناحیه در حساس مناطق تعیین در استفاده مورد یانسان اریمع فیرد

 934/4 یادیص و یمردم بنادر شامل کوچک بنادر 1

 455/4  مغروق یهایکشت ،یحیتفر یهااسکله ساخت انسان یتفرج منابع 4

 154/4 گویم پرورش مجتمع و کننیریشآب یریآبگ یهاسازه یریآبگ یهاهساز 6

 446/4 یسازیکشت و یتجار بنادر شامل بزرگ بنادر 9

 

 معیارهای انسانی مورد استفاده در تعیین مناطق حساس در ناحیة ساحلی. -5جدول 

 وزن ساحلی ناحیه در حساس مناطق تعیین در استفاده مورد یانسان اریمع فیرد
 688/4  یخشک در هاکننیریش آب تیموقع و هاهوتک بند، شامل شکننده نیریش آب منابع 1

 483/4 مطالعه محدوده در اثرگذار و کرانه هیناح دردو موجود یروستاها ییروستا یهاسکونتگاه 4

 144/4 مطالعه محدوده در موجود یهایپروریآبز شامل یپروریآبز 6

 یفرجت منابع ریسا و یگردشگر یروستاها ،یگردبوم یهااقامتگاه ،یشناساهیگ باغ شامل ساختانسان یتفرج منابع 9
 مطالعهةمحدود در موجود

437/4 

 434/4 ... و رسول غالم دیس آرامگاه گواتر، قلعه جمله از یخیتار آثار شامل یباستان-یخیتار مناطق 7
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عمان و سواحل آن و همچنین توجه به توسعه دریامحور در 

 رهای اخیهای آزاد، در سالاین منطقه به سبب اتصال به آب

ی ریزریزی و برنامهمورد توجه بیشتری قرار گرفته، طرح

های فضایی در دریا و خشکی و تدوین و اجرای برنامه

وده زیستی بهای محیطای، نیازمند شناخت حساسیتتوسعه

ریزی برای توسعه پایدار را فراهم و توجه به آن، شرایط برنامه

 
 بندی حساسیت اکولوژیک در منطقة ساحلی استان سیستان و بلوچستان.پهنه -2 شکل

 

 های حساسیت اکولوژیک در منطقه ساحلی استان سیستان و بلوچستان.درصد مساحت طبقه -0جدول 

 ها کالس
  تیحساس طبقه

 کم یلیخ کم متوسط ادیز ادیز یلیخ

 7/34 8/8 6/4 3/7 8/49 یخشک - کیاکولوژ تیحساس

 9/44 1/7 3/4 47/4 4/1 ایدر - کیاکولوژ تیحساس

 

 
 بندی حساسیت انسانی در منطقة ساحلی استان سیستان و بلوچستان.پهنه -3 شکل
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 خواهد آورد. 

با توجه به نتایج این مطالعه، حساسیت اکولوژیک خیلی 

زیاد در ناحیة ساحلی در بخش شرقی محدودة مطالعه و در 

یب ترتهای شمالی خلیج پزم قرار گرفته است که بهبخش

منطبق بر منطقه حفاظت شده گاندو و منطقه شکارممنوع 

طبقه از حساسیت در پزم است. در بخش دریایی نیز، این 

رو های مانگدلیل وجود جنگلشود که بههایی دیده میبخش

های مرجانی نیازمند توجه ویژه و یا وجود زیستگاه آبسنگ

در نظر گرفته شده است. نتایج این بخش از مطالعات با 

( و مناطق حساس 4411و همکاران ) Davarبخشی از نتایج 

ین زیست برای ایطشناسایی شده توسط سازمان حفاظت مح

( مطابقت دارد. در مطالعات 4445و همکاران ) Davarاستان 

عنوان شده خلیج چابهار، پزم و گواتر و همچنین خورهای 

 هایپشتگذاری الکتنگ، گالک و میدانی و مناطق تخم

ویژه حساس دریایی شناسایی شده عنوان مناطق بهدریایی به

شده برای این طبقه،  بود. همچنین معیارهای در نظرگرفته

و  Davarاز حساسیت با معیارهای مورد استفاده در مطالعه 

(، 4419و همکاران ) Yaghoubzadeh(، 4411همکارن )

Hu ( 4414و همکاران ،)Wahyudin ( 4414و همکاران )

( تا حد زیادی مطابقت دارد. معیارهای 4414) Petersonو 

ر توان دنین میدر نظر گرفته شده برای این مناطق را همچ

( و 1444) IMO (4445 ،)IUCNهای دستورالعمل

NOAA (4444  برای تعیین مناطق حساس و 4414و )

ای که در دریایی مشاهده کرد. اما نکته-حفاظتی ساحلی

 
 منطقة ساحلی استان سیستان و بلوچستان.زیستی در بندی حساسیت محیطپهنه -4 شکل

 

 های  حساسیت انسانی در منطقة ساحلی استان سیستان و بلوچستان.درصد مساحت طبقه -7جدول 

 ها کالس
  تیحساس طبقه

 کم یلیخ کم متوسط ادیز ادیز یلیخ

 8/45 41/4 9/4 8/1 49/4 یخشک - یانسان تیحساس

 4/44 43/4 446/4 449/4 45/4 ایدر - یانسان تیحساس

 

 .های حساسیت محیط زیستی در منطقة ساحلی استان سیستان و بلوچستاندرصد مساحت طبقه -8جدول 

 ها کالس
    یهاطبقه  

 فیضع اندک توجه قابل دیشد دیشد یلیخ

 4/38 6/4 3/3 4/49 4/4 یخشک - یستیز طیمح تیحساس

 9/45 3/4 1/4 4/1 4/4 ایدر - یستیز طیمح تیحساس
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دریایی قابل -ایمناطق حساس اکولوژیک در ناحیة کرانه

ذکر است، زیستگاه پستاندران دریایی است. با توجه به اینکه 

ین جانوران حفاظت شده موقعیت مکانی ثابتی ندارند، ا

-ای و آبها در ناحیه کرانههای احتمال حضور آنمحدوده

های ساحلی در نظر گرفته شد تا مالحظات حفاظتی مربوط 

ای آینده مورد توجه های توسعهبه آن در تصمیمات و برنامه

 قرار گیرد.

لی خیدست آمده، حساسیت انسانی براساس نتایج به

های های شرقی ناحیة ساحلی و در محدودهزیاد، در بخش

ایی های روستشیرین شکننده و سکونتگاهشامل منابع آب

دریایی نیز حساسیت انسانی -ایقرار دارد. در ناحیة کرانه

خیلی زیاد در طول ساحل از غرب به شرق محدودة مطالعه 

طه واسههایی قرار دارد که بپراکنده بوده و بیشتر در بخش

وجود بنادر مردمی و صیادی و وابستگی معیشتی مردم بومی 

به آن در طبقه حساسیت خیلی زیاد قرار گرفته است. 

معیارهای مورد استفاده در این بخش نیز با معیارهای انسانی 

و  Davarمورد استفاده در مطالعات انجام شده توسط 

(، 4419و همکاران ) Yaghoubzadeh(، 4411همکارن )

Ray (1454 ،)Salm  وPrice (1447 ،)Kiabi  و همکاران

 ( مطابقت دارد. 4448) Yousefi( و 4449)

زیستی در محدودة مطالعه بررسی مناطق حساس محیط

نیز نشان داد بیشترین حساسیت )حساسیت خیلی شدید( 

مربوط به مناطقی است که هر دو معیار اکولوژیک و انسانی 

طور همزمان در آن محدوده به در طبقة حساسیت خیلی زیاد

زیستی باید این واقع شده است. در مورد حساسیت محیط

مسأله را مدنظر قرار داد که اگرچه طبقة حساسیت 

زیستی خیلی شدید نسبت به مناطق حساس محیط

اکولوژیک وسعت کمتری را دربرگرفته است و یا در برخی 

 مناطق با وجود حساسیت خیلی زیاد اکولوژیک طبقة

ین تری قرار گرفته اما ازیستی در ردة پایینحساسیت محیط

واسطه در نظر گرفتن همزمان حساسیت اکولوژیک مسأله به

های و انسانی است. به این ترتیب هر یک از حساسیت

زیستی با توجه به زمینة مورد اکولوژیک، انسانی و محیط

 واستفاده در تصمیمات مدیریتی کاربرد خاص خود را داشته 

های آن در مسائل توسعه مورد توجه قرار گیرد. باید بررسی

-با توجه به اینکه در محدودة مطالعه حاضر، تاکنون برنامه

های اقدام مراقبتی و مالحظات توسعه به تفکیک سه 

حساسیت یادشده مورد بررسی قرار نگرفته و این مطالعه 

ه ب ای است که به تعیین این مناطقعنوان اولین مطالعهبه

ی پرداخته زیستتفکیک حساسیت اکولوژیک، انسانی و محیط

های مربوط به این مناطق نیز به است، اقدامات و بررسی

و برای استفاده در برنامه  4صورت پیشنهادی در جدول 

زیست منطقه ساحلی این استان ارائه شده مدیریت محیط

طور که در جدول مشخص است برای هر یک است. همان

-گانه حساسیت اکولوژیک، انسانی و محیطهای پنجاز طبقه

ست. ای پیشنهاد شده ازیستی دو گروه اقدام مراقبتی و توسعه

، مناطق دارای حساسیت 4به این ترتیب، با توجه به جدول 

از  هاییخیلی زیاد اکولوژیک در ناحیة ساحلی که در بخش

منطقة حفاظت شده گاندو در شهرستان دشتیاری و منطقة 

ارممنوع پزم در شهرستان کنارک در ناحیة ساحلی واقع شک

شده، همچنین طبقه حساسیت خیلی زیاد اکولوژیک در ناحیة 

ج المللی خور باهو و خلیهایی از تاالب بینکرانه که در بخش

هایی از های مرجانی در بخشگواتر و مناطق وجود آبسنگ

ه ویژبه دهانة خلیج چابهار، محدودة ساحلی گواتر تا زرآباد

(، نیازمند 4روستای گوردیم و روستای ساحلی پسابندر )شکل 

برنامة حفاظت زیستگاه و گونه هستند و توسعة صرفاً در 

شود. مناطق دارای چارچوب طرح حفاظتی پیشنهاد می

حساسیت زیاد اکولوژیک در ناحیه کرانه تشخیص داده نشد 

 هایی از غرب شهرستاناما در ناحیة ساحلی در بخش

دشتیاری، تمام نوار ساحلی خلیج چابهار و سواحل غرب خلیج 

پزم تا انتهای نوار ساحلی شهرستان زرآباد واقع شده )شکل 

های حساس بوده و در ( که نیازمند مراقبت از زیستگاه4

صورت نیاز به توسعه، باید در چارچوب ارزیابی توان 

ازی و سزیستی و برنامه بازاکولوژیک و ارزیابی اثرات محیط

احیاء صورت گیرد. مناطق حساس انسانی در طبقة حساسیت 

 شیرینخیلی زیاد در ناحیة ساحلی، مربوط به منابع آب



   زیستییطمح سنجییتو بلوچستان براساس حساس یستانسواحل س یبندپهنه ،و همکاران زادهیعقوب

 75صفحه 

 

شکننده بوده که بیشتر در شمال شهرستان کنارک و 

ی دلیل وابستگها بهدشتیاری قرار گرفته است. این محدوده

رت ومعیشت مردم به آن، نیازمند برنامه حفاظت بوده و در ص

نیاز به توسعه، باید وضع موجود بهبود یافته و توسعه در 

چارچوب ظرفیت برد و مشارکت مردم صورت گیرد. مناطق 

 هایی کهدارای طبقة حساسیت زیاد انسانی نیز در بخش

دلیل سکونتگاه انسانی قرار گرفته واقع شده، این مناطق به

ا به حفظ بساختار شکننده نیازمند مراقبت بوده و توسعه باید 

وضعیت موجود، کمترین تغییرات را ایجاد کرده و در چارچوب 

ظرفیت برد و مشارکت مردمی انجام شود. این اقدامات و 

ها در مورد مناطق حساس انسانی که در طبقة بررسی

حساسیت خیلی زیاد در ناحیة کرانه قرار دارند، نیز صدق 

نه کرا کند. مناطق حساس انسانی خیلی زیاد در ناحیةمی

ر، توان به بندر گواتشامل بنادر مردمی و صیادی است، که می

پسابندر، بریس، رودیک، گیشاب، رمین، بندر صیادی کنارک، 

بندر پزم، تنگ، بیردف، زرآباد و جد اشاره کرد. مناطق 

زیستی با حساسیت خیلی شدید و شدید نیز حساس محیط

 منطقه عمدتاً منطبق بر منطقة حفاظت شده باهوکالت و

 دلیل قرارگرفتنهایی که بهشکارممنوع پزم بوده و بخش

های انسانی در این دو منطقة تحت مدیریت دارای هسکونتگا

حساسیت شدید هستند، نیازمند حفاظت مشارکتی در 

چارچوب طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت هستند. 

ای همچنین در صورت نیاز به توسعه بایستی بررسی توسعه

در چارچوب ارزیابی توان اکولوژیک و ظرفیت برد هماهنگ 

 توجه قرار گیرد.  با طرح مدیریت حفاظتی مورد

با توجه به اینکه موقعیت مکانی مناطق حساس 

نشان داده شده،  6و  4های اکولوژیک و انسانی در شکل

های های پیشنهادی برای سایر طبقهاقدامات و بررسی

 خواهد بود. 4مطابق با جدول 

 

 تقدیر و تشکر

 ةکپارچی یریتمد یقمطالعات طرح تدق"مقاله برگرفته از  ینا

ه توسط است ک "و بلوچستان یستاناستان س یساحل ةمنطق

سازمان بنادرو  یبرا یرانا یپردازمشاوره سازه ینمهندس

.تاس یدهبه انجام رس یانوردیدر
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 اقدامات و مالحظات پیشنهادی برای هر یک از پهنه های اکولوژیک، انسانی و محیط زیستی منطقة ساحلی استان سیستان و بلوچستان. -9جدول 

میزان 
 حساسیت

اقدامات و 
 مالحظات

 حساسیت نوع

 زیستیمحیط  انسانی اکولوژیک

خیلی 
زیاد/خیلی 

 شدید

 نیازمند برنامه حفاظت زیستگاه و گونه اقدام مراقبتی
نیازمند برنامه حفاظت از فرهنگ ملموس و ناملموس و 

 معیشت سنتی سازگار با طبیعت
حفاظت مشارکتی در چارچوب طرح مدیریت مناطق 

 تحت حفاظت

مالحظات توسعه 
 )در صورت نیاز(

 طرح مدیریت حفاظتیتوسعه صرفا در چارچوب 
ارتقای وضع موجود در صورت نیاز به توسعه و توسعه 

 صرفاً در چارچوب ظرفیت برد و مشارکت مردمی
توسعه در چارچوب ارزیابی توان اکولوژیک و ظرفیت 

 برد هماهنگ با طرح مدیریت حفاظتی

 زیاد/شدید

 نیازمند مراقبت از زیستگاه اقدام مراقبتی
فرهنگ ملموس و ناملموس و نیازمند مراقبت از 

 معیشت سنتی سازگار با طبیعت
نیازمند برنامه مدیریت زیستگاه با استقبال از مشارکت 

 همگانی

مالحظات توسعه 
 )در صورت نیاز(

توسعه در چارچوب ارزیابی توان اکولوژیک و 
زیستی و برنامه بازسازی و ارزیابی اثرات محیط

 احیاء

کمترین تغییرات در  توسعه با حفظ شرایط موجود و
وضع موجود و صرفا در چارچوب ظرفیت برد و مشارکت 

 مردمی

توسعه در چارچوب ارزیابی توان اکولوژیک و ظرفیت 
-برد، برنامه بازسازی و احیاء و ارزیابی اثرات محیط

 زیستی

متوسط/قابل 
 توجه

 نیازمند پایش منابع اکولوژیک اقدام مراقبتی
توانمندسازی مشارکتی جامعه محلی برای نیازمند برنامه 

 افزایش مسئولیت اجتماعی
حفاظت مشارکتی در چارچوب طرح مدیریت پایدار 

 سرزمین

 مالحظات توسعه
توسعه در چارچوب ارزیابی توان اکولوژیک و 

زیستی و برنامه بازسازی و ارزیابی اثرات محیط
 احیاء

ابی یتوازنسنجی( و یابی )توانتوسعه در چارچوب تعادل
)ظرفیت برد( و با تاکید بر حفظ ساختار فرهنگی و 

 اجتماعی

توسعه در چارچوب ارزیابی توان اکولوژیک، ظرفیت برد 
 زیستیو ارزیابی اثرات محیط

 کم/اندک

 طبیعی و انسانینیازمند پایش منابع  نیازمند پایش ساختار، فرایندها و عملکردهای سنتی نیازمند پایش تغییرات پوشش اقدام مراقبتی

 مالحظات توسعه
توسعه در چارچوب ارزیابی توان اکولوژیک و 

 زیستیارزیابی اثرات محیط
ابی یسنجی( و توازنیابی )توانتوسعه در چارچوب تعادل

 )ظرفیت برد(
توسعه در چارچوب ارزیابی توان اکولوژیک، ظرفیت برد 

 زیستیو ارزیابی اثرات محیط

خیلی 
 کم/ضعیف

 بالقوه نیازمند پایش تغییرات کاربری و پوشش مراقبتیاقدام 
بالقوه نیازمند پایش ساختار، فرایندها و عملکردهای 

 ایتوسعه
 بالقوه نیازمند پایش منابع طبیعی و انسانی

 مالحظات توسعه
توسعه در چارچوب ارزیابی توان اکولوژیک و 

 زیستیارزیابی اثرات محیط
ابی یسنجی( و توازن)توان یابیتوسعه در چارچوب تعادل

 )ظرفیت برد(
توسعه در چارچوب ارزیابی توان اکولوژیک، ظرفیت برد 

 زیستیو ارزیابی اثرات محیط
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