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چكيده
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ساج تااسس
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Measuring of
appropriateness

the management units (Sedimentary cell, sub-cell, and shoreline-sector). Determining the appropriateness of
the development of structures and infrastructures such as ports and mooring berths, infrastructure for coastalmaritime tourism, and coastal protection structures such as dykes and coastal walls in three proportions
(suitable, relatively suitable, and unsuitable) along the nine shoreline sectors with attention to the
environmental and passive defense considerations were the research outcomes. The present study concluded
that the construction of the coastal structure along the Abbasak Bay and Piazy estuary is inappropriate. In
contrast, the coastline of Bushehr Peninsula was recognized as suitable for the establishment of the tourism
infrastructure and mooring structures, commercial and fishery ports, and coastal protection structures.
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مدیریت یکپارهه مااقب ساحلی در منرفی کاربری متااسس با توجه
به جمیف ویژگیها به ت تتوت توان اکولو ی و مخاقرا محیطی
استت] .[7پروارت استت ،توستنه پایدار زمانی استتقرار مییابد که
نیروهای پیشتتران تخ تتیص ارارتتی در دالس تردجمنی و رویکرد
همتاهاری و یکپتارهتهنرری حرکتت کرده و کتاربری مطلوب بتا رعتایتت
مححاتا زیستتتت محیطی و حریمهتای مرتب (امایتی-پتدافاتد
غیرعامب) صور گیرد.
بدین ترتیس ،هدف این تحقیب دستیابی به تااسس استقرار سازههای
ستاحلی و حفاظت فیزیکی در ستواحب شتهرستتان بوشتهر به تفکی
پاره ستتاحب با رعایت مححاا زیستتت محیطی و پدافاد غیرعامب
درار گرفت.

 - 1مقدمه
ستتتاحلی ،i

بخ دریتامحور متدیریتت یکپتارهته ماتاقب
متدیریتت نوار
ستاحلی  i iبهشتمار میرود که تود دارای ماهیت ی برنامه مدیریت
ماطقتهای استتتت .این برنامه برپایه رویکردهای حفتاظت ،توستتتنته و
همتاهاری-یکپتارهری استتتتوار استتتت .رویکرد حفتاظتت ن نتاظر بر
شتااستائی ،رتبهبادی مستائب-مشتکح و ارائه برنامه اددام حفاظت از
نوار ستتاحلی و عبور از مستتائب و مشتتکح استتت .رویکرد توستتنه
مدیریت نوار ساحلی ناظر بر کاربری مطلوب اراری و بهویژه ساج
تااستتتس توستتتنه ستتتازههای ستتتاحلی برای فنالیتهای دریامحور
است].[1
توانستتاجی توستتنه در نوار ستتاحلی مستتتلزم استتتفاده ماطقی،
تردماتدانته و پتایتدار بر استتتاا دتابلیتتهتا و محتدودیتتهتایی همچون
مخاقرا محیطی ( بررفتری ،ستیب ،روانررائی ،ناپایداری و لززش و
فرستای /رستوبگذاری) و رتواب استتقرار استت] .[2نوار ستاحلی که
عرصتته اصتتلی اعمال مدیریت نوار ستتاحلی استتت دارای ظرفیتها و
محدودیتهای تاصتی استتت که تابف فرایادهای مختلف تشتتکی و
دریتایی و میزان تنتامتب نهتا بتا یکتدیرر استتتت .عرض ماطقته اعمتال
مدیریت نوار ستتاحلی از ستتمت تشتتکی از تراز بیشتتیاه مهکشتتاد
نجومی  i i iغاز شتده و تا مرز مشتخ تی در دریا ادامه دارد که به ن
ناحیه کرانهای اقحق میشتتتود .مرز دریائی مدیریت نوار ستتتاحلی،
عموماس ماطبب بر عمب بستار i vدر دریا (عمقی که بند از ن رسوبا
تحتتت تت ایر امواا درار نتتدارنتتد) و در پتتارهای موارد منتتادل مرز
بساگهای مرجانی است].[3
ماطقه اعمال مدیریت نوار ستاحلی در قول ستاحب به ستلول و زیر
ستتلول رستتوبی محدوده میشتتود .ستتلول رستتوبی بزرگترین واحد
متدیریتت در قول ستتتاحتب استتتت کته در ن اارا فرایاتدهتای
هیدرودیاامیکی و رستوبی (ماشت و ورد رستوب ،مکانیزم انتقال) با
ستلول مجاور متفاو بوده و از ن به وستیله ی دماغه ستاری ،موا
شتکن بستیار بلاد و ستایر عوارض قبینی مجزا شتده استت].[4, 5
پاره ستتاحب ،کوتاه ترین واحد مدیریتی استتت که زیب زیر ستتلول
رستوبی و از لحا کالبدی بر استاا زاویه و راستتای ستاحب و عموماس
بین موا شتکن باادر یا م تس براههها تنریف میشتود .ساحب استان
بوشتتهر به قول  967/24کیلومتر ،تنداد دو ستتلول رستتوبی 16 ،زیر
ستلول و  36پاره ستاحب تفکی شتده که در قول ستاحب شتهرستتان
بوشتهر به قول  181/43کیلومتر تنداد ههار زیر ستلول و هشتت پاره
ساحب درار دارد].[2
محدودههای اعمال مدیریت شتتهرستتتان بوشتتهر به ترتیس در ناحیه
اارگذار ،پهاهستاحلی ،پهاه احتیاط و ناحیه کرانهای به ترتیس دارای
 33947/9 ،52808/8 ،37184/7و  35219هتکتتتتار گستتتتترش
هستتاد] .[6از نار علمی برای تخ تیص کاربری در ی پاره ستاحب،
میتوانتد بی از یت پتاستتتخ و دتابلیتت قرح شتتتود و در ایاجتا هار

 -2مواد و روشها
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 -2-2روششناسی
ساانا تناسااب برای کاربری زمین از جمله مراحل بررسای برنامهریزی
کاربری مدلوب اراضاای بهشااامار میرود .ارزیابی تناساااب زمین یکی از
رویکردهای اساااساای در برنامهریزی اساات که با انتخاب بهترین کاربری

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1401.18.35.3.4

 -1-2منطقه مورد مطالعه
سااحل اساتان بوشاهر به طو  967/24کیلومتر ،تعداد دو سالو رساوبی16 ،
زیر سالو و  36پاره سااحل تفکیک شاده که در طو سااحل شاهرساتان
بوشهر به طو  181/43کیلومتر تعداد چهار زیر سلو و نه پاره ساحل قرار
دارد ] .[2این شاهرساتان با وساعت  1315/3کیلومترمربع  5/7درصاد از کل
مسااحت استان را به خود اختصا داده و از شما به شهرستان دشتستان،
از جنوب به خلیج فارس ،از شاارب با شااهرسااتان تنگسااتان و از رب با
شاهرساتان گناوه هماوار اسات .حداقل ارتفاع شاهرساتان از سادر دریا- 1 ،
و حداکثر  50متر اسات .ارتفاع بخ کهن شاهر مشاما ر در حدود  10متر و
ارتفاع بخ مرکزی شاهر و حواشای دریا و آبراههها کمتر از  1متر از سادر
دریاست .شیب اراضی حواشی دریا و آبراههها کمتر از  1درصد است.
شاهرساتان بوشاهر با جمعیت حدود  300هزار نفر در مرکز اساتان و دارای
فعاالیاتهاای االااد دریاا محور اسااات و بخ عماده اقتصااااد آن بر ماناای
کارکردهای نوار سااحلی میباشاد .بنادر مهم بوشاهر ،جفره و جللی و بنادر
نظاامی-انتظاامی و ماتمع بزرگ پرورش میگو شا ایف کاانون فعاالیاتهاای
دریا محور به شمار میروند.
به علوه ،بندر بوشاهر در حا حاضار با داشاتن اساکلهای به طو  2087و
همچنین باال بر 40هزار متر مربع انااار سااارپوشا ایاده و بااظرفیات پا یرش
کشتیهای سی هزار تنی و بارگیری سه میلیون تن کاال در سالی مهمترین
بندر اساتان به شامار میرود .با اجرای طرح توساعه بندر بوشاهر و بااحتسااب
الحاب جزیره نگین و زمینهای اساتحصاا شاده به بندر بوشاهر ،وساعت
عملیاتی مندقه به  133هکتار و ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر بوشاهر به 5
میلیون تن در ساا خواهد رساید .در مندقه پهنه سااحلی این شاهرساتان
مندقه ویژه اقتصاادی بوشاهر با وساعت حدود 2000هکتار در شارایط فعلی و
 2700هکتاار در فاازطرح توسا اعاه برای تاسسا ایس کاارخاانااات مختلف و
همچنین نگهداری کاال طراحی شده است].[2
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برای یاک قدعاه زمین از میاان کااربریهاای در حاا رقاابات ،از تهاااادهاا و
تنااق هاای موجود در برنااماهریزی میکااهاد .روشهاای متعاددی باا رویکرد
آمای سرزمین ،فرآیند تحلیل شاکهای و توصیفی-تحلیلی-فهایی برای
ساانا تناسااب برای کاربری زمین مورد اسااتفاده قرار گرفته اساات .در
مدالعات مدیریت یکپارچه مناطق سااحلی کشاور که ساند آن در ساا 1398
به تصاویب شاورایعالی شاهرساازی رسایده [ ]8و مدالعات تدقیق مدیریت
یکپارچه مناطق ساااحلی اسااتان هرمزگان] ،[9برای رساایدن به تناسااب
مدلوب کاربری مناطق سااحلی از روش پهنهبندی عملکردی یا طاقهبندی
تناساب زمین اساتفاده شاده اسات .خروجی این روش ،شاناساایی تناق های
کاربری ،اختصاا کاربری ویژه بر اسااس پتانسایلها و یا محدودیتهای
طایعی و جلوگیری از تقابلهای اجتماعی-اقتصاادی و زیسات محیدی بوده
اسات .این روش که برای اراضای سااحلی پساکرانه یا پهنهسااحلی قابلیت
دارد ،بر پایه قابلیتساانای توان اکولوژیک اساات .در این تناساابساانای،
قابلیتهای یک یا چندگانه متوامر اراضای برای قابلیت حفاظت ،کشااورزی،
صانعتی ،ساکونتی ،گردشاگری و آبزیپروری شاناساایی شاده و تصاویری از
شارایط بالقوه اراضای سااحلی را برای عملکردهای مختلف ارائه نموده اسات.
از مدالعات پیشاگام بر پایه آمای سارزمین توساط بختیاریفر و همکاران
م1387ر [ ]10اناام شاده و در آن کارائی مد های تصامیم-سااز چندمعیاره
مکانی  TOPSIS ،AHPو SAWبرای سااانا تناساااب کاربری
زمین اساتفاده کردهاند .نتیاه متصور از اجرای این روشها ،بهترین کاربری
برای هر واحاد از زمین بر پاایاه معیاارهاایی محیدی مشا ایاب ،ارتفااع ،جهات
شا ایب ،اقلیم ،فرسا اای  ،قابلیت اراضا ای ،خاکر و همچنین فاکتورهای
اقتصاادی و اجتماعی بوده اسات .مدالعات آمای سارزمین اساتان بوشاهر که
ساند آن در اسافند ساا  1398به تصاویب رسایده [ ]8و بهوسایله ساازمان
مدیریت و برنامهریزی اساااتان بوشاااهر منتشااار شاااده نیز بر پایه همین
روشهای تصامیمسااز چند معیاره ،به تناسابسانای اراضای پهنهسااحلی
رسایده اسات .در این طرح کلن ،به اساتعداد اساتقرار کاربری اراضای نوار
سااحلی پرداخته نشاده اسات .در پژوهشای دیگر[ ]11که از مدالعات پیشاگام
اسااتفاده از روشهای تصاامیمساااز معیاره برای جزایر بهشاامار میرود ،در
جزیره هندورابی برای تناساب سانای کاربری زمین به اناام رسایده اسات.
در این پژوه  43/5 ،درصاد جزیره هندورابی برای فعالیت گردشاگری ماز
نوع تفرج گسااتردهر 30/9 ،درصااد برای حفاظت و 25/6درصااد نیز برای
فعالیتهای توسااعهای متوسااعه سااکونتگاهی و کاربری صاانعتیر مناسااب
شاناخت شاد .همچنین ،در برنامه مدیریت نوار سااحلی جزیره قشام و بررسای
کاربری مدلوب اراضاای از روش فرآیند تحلیل شاااکهای اسااتفاده شااده
اسات] .[12در این پژوه  ،تناساب اراضای سااحلی برای کاربری توساعه
سازهای ،بنادر ،گردشگری و آبزیپروری در جزیره قشم بر اساس پنج معیار
هیدرودینامیکی و چهار معیار مرفولوژیکی بدسااات آمده اسااات .در مدالعه
اناام شاده در جزیره قشام اععان شاده که اگرچه این روش تناسابسانای
دارای قابلیت مناسااای اساات ،لیکن هیچگاه نمیتواند جایگزین قهاااوت
کارشااناساای و مهندساای باشااد .روش تکمیلی فرآیند تحلیل شاااکهای
کمکگیری از سایساتمهای پشاتیاان اسات [ ]13که در آن تناساب اراضای با
استفاده از سیستم پشتیاان  Community Vizᵀᴹبدست آمده است.
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اساااتفاده از مد مکانی-توصاایفی-تحلیلی از جمله روشهای سااانا
تناساب کاربری مدلوب اراضای اسات که به دلیل اساتفاده از خردجمعی و
قهاااوت مهندساای برای تدوین برنامه مدیریت نوار ساااحلی دارای کاربرد
بهتری اساات .در این روش ،شااناخت موقعیت اراضاای نسااات به برخی
معیاارهاای زیرسااااختی ،مواجهاه باا مخااطرات محیدی ،حریمهاای امنیتی و
اکولوژیکی و ارزش طایعی و پتانساایل آن برای اسااتقرار زیرساااختها و
انسان لحاظ میشود.
در نوار ساحلی همچون دیرر مااقب اعمال مدیریت یکپارهه مااقب
ستاحلی ،رویکردهای حفاظت و توستنه از ماار ستازمان فضتائی حاکم
هستتتاد .از ماار حفاظت ،ستتازمان فضتتائی دو دستتته حفاظت از
فیزی ستتواحب و حفاظت از زیستتت بوم ستتاحلی-دریایی مد نار
استت .از ماار توستنه ،تااستس استتقرار توستنه ستازهای اعم از باادر،
استتتکته هتای پهلوگیری و ستتتایر ستتتازه هتای دریتا محور از جملته
زیرستاتت های ستاحلی  -دریایی گردشترری متمرکز مورد بررستی
درار گرفت .در این پژوه از روش توساعه داده شاده مکانی-توصایفی-
تحلیلی و متناساب با شارایط نوار سااحلی اساتان بوشاهر و شاهرساتان بوشاهر
استفاده شده است.
برای توانسانای از سته قبقه شتااتت ستاتتار ،شتااتت فر یادها و
شتتتااتت عملکردها بهره برده شتتتده استتتت .در قرح مدیریت نوار
ستاحلی ،شتااتت ستاتتار متشتکب از دو بخ شتااتت فیزیکی و
شتااتت زیستتی استت .مق تود از ستاتتار فیزیکی محدوده ،مبتای بر
شتتتاتاتتت پتدیتدههتای دریتایی مختلف استتتت کته از قریب بررستتتی
ویژگیهای هیدرودیاامیکی و مورفولو یکی فراهم میشتود .ستاج
های ستاتتار زیستتی نیز مشتتمب بر شتااتت زیستتراهها و همچاین
تاو زیستتی موجود در نوار ستاحلی در دالس مااقب حفاظت شتده،
پارک ملی و مااقب شتکار مماو استت .مق تود از شتااتت فر یادها،
رونتدهتا ،کا و واکا هتای ت ایرگتذار بر نتاحیتة کرانتهای استتتت کته
غتالبتاس مشتتتتمتب بر مختاقرا محیطی بته ویژه بررفتری ستتتواحتب،
جابهجایی رستتوبا و ستتایر تزییرا مورفولو ی کرانه میشتتود.
شتتتاتاتتت عملکردهتا نیز ،در هتارهوب تتدمتا مورد انتاتار از نتاحیتة
کرانهای برای توستتنه فنالیتهای انستتانی برای ایجاد ارزش افزوده
ادت تادی بهیاه از این ناحیه استت .همچاین زیرستاتتهای موجود
همچون مااقب ویژه ادت تتادی ،انوا تطوط انتقال ماناد نفت ،گاز،
ب ،برق ،جاده اصتلی و فرعی در تااستس استتقرار ستازههای ستاحلی
مد نار گرفته شده است.
در توانستاجی توستنه در نوار ستاحلی عحوه بر پارامترهای یاد شتده،
مجموعه پارامترهای ت ایر گذار م دادی و مورنی در هر پاره ساحب
نیز استتفاده شتده استت .کلیه پارامترها اعم از کیفی و کمی در سته
تااستس قبقه بادی شتدهاند (جدول  .)1غالس پارامترهای اتخاز شتده
از نو دطنی بوده کته عتدم وجود نهتا در پتاره ستتتاحتب موجتس عتدم
تااستس شتده و وجود ن موجس مااستس بودن شترای برای استتقرار
توستنه ممکن مد نار میباشتد .بدین ترتیس ،پاره ستاحب مجاور که
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دارای دستترستی به پاره ستاحب برتوردار استت دارای تااستس نستبی
تواهد بود که با بردراری برتی امکانا میتواند به تااستتس مد نار
برستد .برتی پارامترها برای تااستسهای ارائه شتده در پاره ستاحبها
کامحس متضتاد بهشتمار میروند .به قور مثال ،پاره ستاحلی که در ن
ماطقه ویژه ادت تادی درار دارد برای توستنه ستازهای مااسس لیکن به
دلیتب محتدودیتتهتای نتاشتتتی از حریم ن ماطقته برای گردشتتترری
متمرکز نامااسس لحا شده است.
مجمو تااستتسهای مااستتس یا مجمو نستتبتاس مااستتس و با تره
مجمو شترای نامااستس پارامترهای یاد شتده برای توستنه ستازهای،
زیرستتاتت های ستتاحلی  -دریایی گردشتترری متمرکز vدر تنیین
تااستتس نهایی ت ایرگذار بوده استتت .بدین ترتیس ،پاره ستتاحلی در
ت توت هر ی از توان ستاجیها دارای تااستس "مااستس" شتده
استت که دارای بیشتترین تنداد تااستس مااستس بوده استت .برتحف
روش تااسس ساجی هاد منیاره که مدلهای نها به ارتباط دوسویه
بین پارامترها پرداتته شتتده و ستتط ارجحیت گزارش میشتتود ،در
روش این پژوه  ،به جمف جبری مزیتها پرداتته شتتده استتت .به
تنبیری ،پارهستاحلی دارای مزیت استتقرار ستازه ستاحلی استت که از
واجد بیشتیاه مزیت پارامترهای مکانی ،زیرستاتتی و کمترین تهدید
محیطی باشد .بدین ترتیس ،پارامتر با مزیت مااسس دارای ارزش سه
و بالنکس ن دارای ارزش ی در جمف جبری لحا شده است.
متدل تطی الروریتم تلفیب منیتارهتا برای ستتتاج توان توستتتنته
سازهای vi
SDP=TBM+TSM+WTY+BSC+WEX+WCP+S
WH+FIR+BSZ+PSZ+ATR+PRA+SEZ+D5D+D
3D+STR+RSY+PPD+LSS+APN+SBE+PED+G
AZ+OIZ+WPL+PTL+OTL+PSZ+ESZ+POS+AC
T+ACP+PPL+MIN+TES+TRS+INZ+INW+AIR
+GAR+OIT+PGU+LFR+LSR+ESR+RTR+RCs+
SES+RFD
متدل تطی الروریتم تلفیب منیتارهتا برای ستتتاج توان حفتاظتت
مهادسی نوار ساحلی vi i
CPP=TBM+TSM+WTY+BSC+WEX+WCP+SW
H+FIR+PSZ+ATR+PRA+SEZ+D5D+D3D+STR
+RSY+PPD+LSS+APN+SBE+PED+PSZ+ESZ+
POS+ACT+ACP+MIN+TRS+LFR+LSR+ESR+
RTR+RCs+SES+RFD
متدل تطی الروریتم تلفیب منیتارهتا برای ستتتاج توان توستتتنته
گردشرری در نوار ساحلی
IT=BM+TSM+WTY+BSC+WEX+WCP+SWH+AT

جدول  - 1معيارهای مورد استفاده برای سنجش توان توسعه سازهای و
حفاظت فيزیكی در نوار ساحلی شهرستان بوشهر و کدهای آنها
عنوان

توصيف

کد

بیشیاه ارتفا موا بلاد

Significant wave height
Wave calm percent (0.5
)m
Wave exposure

SWH

WEX

مخاقره بررفتری

Flood/Inundation risk

FIR

مخاقره روانررایی

Liquefaction risk

LFR

مخاقره زمین لززش
ر یم فرسایشی /انباشتی

Landslide risk
Erosion/Sedimentation
regime
Red tide risk

LSR

RTR

جریان برگشتی

Rip currents

RCs

لرزهتیزی

Seismicity

SES

سیب

River flood

RFD

فاصله رسیدن به عمب  5متر

Distance to 5 m depth

D5D

فاصله رسیدن به عمب  3متر

Distance to 3 m depth

D3D

بافت رسوبا ناحیه کرانهای

Texture of beach material

TBM

بافت رسوبا بستر دریا

Texture of seabed material

TSM

قبقا پهاه ساحلی

Backshore classes

BSC

شد انتقال رسوب

Sediment transport rate

STR

River sediment yield

RSY

درصد رام

موا  0.5متری

در منرض موا بودن

مخاقره کشاد درمز

حساسیت به فرسای
ساحلی

مااقب حساا فیزیکی

Physical sensitive zones

PSZ

مااقب حساا زیستی

Biological sensitive zones

BSZ

مااقب تحت حفاظت

Protected areas

PRA

فر وری بزیپروری

Aquaculture processing

ACP

بزی پروری

Aquaculture

ACT

تراکم جمنیت
قول پاره ساحب

Population density
Length of shoreline
section
Active port number

PPD

APN

منادن و ماابف درره

Mines

MIN

تاکشااسی

Pedology

PED

ماطقه ویژه انر ی

Power special zone

PSZ

ماطقه ویژه ادت ادی

Economic especial zone

ESZ

پست برق

Power station

POS

پست تلفن

Telephone station

TES

ت انتقال ب

Water pipeline

WPL

ت انتقال برق

Power transmission line

PTL

ت انتقال نفت

Oil transmission line

OTL

نیروگاه

Power plants

PPL

پا یشراه گاز

Gas refinery

GAR

پایانه نفتی

Oil terminal

OIT

میدان گازی

Gas zone

GAZ

میدان نفتی

Oil zone

OIZ

ناحیه صانتی

Industrial zone

INZ
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Sensitivity of backshore to
erosion

SBE

تنداد بادر فنال

R+PRA+SEZ+D5D+D3D+STR+RSY+PPD+LSS+A
PN+PED+WPL+PTL+PSZ+ESZ+POS+ACT+ACP+
PPL+TES+TRS+AIR+GAR+OIT+CTA+TSC+HOT+
PGU+FIR+RTR+RCs+SES+RFD+TCV+MWS+AM
T+RMT+TCI

ESR
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ورد رسوب رودتانه دائمی
پهاه

WCP

محمدررا غریسررا و همکاران  /نشریه مهادسی دریا ،سال هجدهم( ،)35بهار و تابستان )46-35( ،1401
ماسهای-گلی
بافت رسوبا
INW
Industrial workshops

کارگاه صانتی
دسترسی به راه اصلی

Access to main roads

ATR

ناحیه کرانهای

حریم امایتی
ماطقه نمونه گردشرری

Security zones
Tourism representative
sites

SEZ

بافت رسوبا
بستر دریا

پتانسیب برداشت از ب
زیرزمیای

Potential of
groundwater usage

TRS

درصد رام
موا  0.5متری
در منرض موا
بودن
مخاقره
بررفتری

مخاقره زمین
لززش
ر یم فرسایشی/
انباشتی
مخاقره کشاد
درمز
جریان برگشتی

لرزهتیزی

فاصله رسیدن به
عمب  5متر
فاصله رسیدن به
عمب  3متر

ارتفا بین  3تا  5متر

نسبتاس مااسس

ارتفا بی
بی

مااسس

بین  30تا  60درصد
کمتر از  30درصد

نا مااسس

محاظت شده

مااسس

نسبتاس محاظت شده

نسبتاس مااسس

کامحس در منرض موا

نا مااسس

ارتفا بررفتری کمتر از  3متر

مااسس

ارتفا بررفتری  3.5-3متر

نسبتاس مااسس

ارتفا بررفتری بی

پتانسیب روانررائی کم
پتانسیب روانررائی متوس
پتانسیب روانررائی زیاد

نسبتاس مااسس

پتانسیب ناپایداری و لززش زیاد

نا مااسس

ر یم فرسایشی

مااسس

ر یم فرسای /انباشتی در تنادل

نسبتاس مااسس

ر یم انباشتی

نا مااسس

فادد پتانسیب ودو کشاد

مااسس

دارای پتانسیب نسبی ودو

نسبتاس مااسس

سابقه کشاد دارد

نا مااسس

شواهد و پتانسیب ندارد

مااسس

پتانسیب نسبی دارد

نسبتاس مااسس

شواهد و پتانسیب دارد

نا مااسس

لرزه تیزی کم

مااسس

لرزه تیزی زیاد
فادد رودتانه اصلی و مسیب

مااسس

مجاور رودتانه و مسیب

نسبتاس مااسس

واجد رودتانه اصلی و مسیب

نا مااسس

کمتر از  500متر

مااسس

بین  500تا  1500متر

نسبتاس مااسس

کمتر از  500متر

مااسس

بین  500تا  1000متر
بی

از  1000متر

کمتر از  2متر
کمتر از  50هزارمترمکنس در سال

مااسس

 50تا  100هزار مترمکنس در سال

نسبتاس مااسس

از  100هزار مترمکنس در سال

بی

فادد م س رودتانه دائمی

مااسس

پاره ساحب در مجاور م س دائمی
پاره ساحب فادد م س رودتانه دائمی

نا مااسس

حساسیت کم به فرسای

مااسس

حساسیت متوس به فرسای

نسبتاس مااسس

حساسیت زیاد به فرسای

نا مااسس

در پاره ساحب وجود ندارد

مااسس

پاره ساحب مجاور ماطقه حساا

نسبتاس مااسس

در پاره ساحب وجود دارد

نا مااسس

در پاره ساحب وجود ندارد

مااسس

پاره ساحب مجاور ماطقه حساا

نسبتاس مااسس

در پاره ساحب وجود دارد

نا مااسس

تارا از ماطقه تحت حفاظت

مااسس

مجاور ماطقه تحت حفاظت

نسبتاس مااسس

وادف در ماطقه تحت حفاظت

نا مااسس

پاره ساحب فادد ت سیسا فراوری

مااسس

در مجاور ت سیسا فر وری

نسبتاس مااسس

پاره ساحب واجد ت سیسا فر وری

نا مااسس

در مجاور ت سیسا
بی

تراکم جمنیت

بزیپروری
بزیپروری
بزیپروری

از  100نفر در کیلومترمربف

ماطقه ویژه
ادت ادی

نا مااسس
مااسس
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مااسس

کمتر از  50نفر در کیلومتر مربف
از  10کیلومتر

مااسس

بین  5تا  10کیلومتر

نسبتاس مااسس

کمتر از  5کیلومتر

نا مااسس

ی
بی

ماطقه ویژه
انر ی

نا مااسس

نا مااسس

تنداد بادر فنال

تاکشااسی

نسبتاس مااسس

بین  50تا  100نفر در کیلومتر مربف

صفر تا ی

منادن و ماابف
درره

مااسس

نسبتاس مااسس

بی

قول پاره ساحب

نا مااسس
نسبتاس مااسس

پاره ساحب واجد ت سیسا

نا مااسس
نسبتاس مااسس

درشت دانه ماسهای-گراولی

بزی پروری

نسبتاس مااسس
نا مااسس

پاره ساحب فادد ت سیسا

نسبتاس مااسس
نا مااسس

بی

فر وری
بزیپروری

از  5متر

بین  2تا  5متر

مااقب تحت
حفاظت

مااسس

پتانسیب ناپایداری و لززش کم

از  1500متر

مااقب حساا
زیستی

نسبتاس مااسس
مااسس

لرزه تیزی متوس

مااقب حساا
فیزیکی

نا مااسس

نا مااسس

پتانسیب ناپایداری و لززش متوس

حساسیت به
فرسای پهاه
ساحلی

نا مااسس
نسبتاس مااسس

از  3.5متر

ورد رسوب
رودتانه دائمی

مااسس

مااسس

تا سه بادر

نسبتاس مااسس

از سه بادر فنال

نا مااسس

در فاصله کمتر از  10کیلومتر

مااسس

در فاصله  10تا  20کیلومتر

نسبتاس مااسس

فادد هرگونه مندن و مابف درره

نا مااسس

بافت سب +شوری کم تا بسیار کم

مااسس

بافت متوس +شوری متوس

نسبتاس مااسس

بافت سارین+شورو دلیایی

نا مااسس

تارا حریم ماطقه ویژه انر ی

مااسس

مجاور حریم ماطقه ویژه انر ی

نسبتاس مااسس

پاره ساحب در حریم ماطقه ویژه انر ی

نا مااسس

تارا حریم ماطقه ویژه ادت ادی

مااسس

مجاور حریم ماطقه ویژه ادت ادی

نسبتاس مااسس

در حریم ماطقه ویژه ادت ادی

نا مااسس
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سیب

ارتفا کمتر از  3متر

مااسس

از  60درصد

گلی

نا مااسس
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مخاقره
روانررایی

توصيف

تناسب

از  5متر

ماسهای-گلی

نسبتاس مااسس

ارتفا پسکرانه

فيزیكی و رده تناسب آنها در نوار ساحلی شهرستان بوشهر

بیشیاه ارتفا
موا بلاد

درشت دانه ماسهای-گراولی

مااسس

PGU

جدول  – 2شرح معيارهای سنجش توان توسعه سازهای و حفاظت

عنوان

گلی

نا مااسس

بی

شد انتقال
رسوب

نسبتاس مااسس

پست برق
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مااسس
پاره ساحب واجد پست برق
هیچکدام از پاره ستاحبها از گردونه ت تمیمستازی تارا نمیشتوند.

پست تلفن

ت انتقال ب

ت انتقال برق

ت انتقال نفت
نیروگاه نقطهای
برق
پا یشراه گاز

پایانه نفتی

میدان نفتی

ناحیه صانتی

کارگاه صانتی
دسترسی به راه
اصلی
حریم امایتی

ماابف ب
زیرزمیای

پاره ساحب واجد پست نلفن

مااسس

مجاور پاره ساحب واجد پست نلفن

نسبتاس مااسس

پاره ساحب فادد پست نلفن

نا مااسس

پاره ساحب واجد ت انتقال ب

مااسس

مجاور پاره ساحب واجد انتقال ب

نسبتاس مااسس

پاره ساحب فادد ت انتقال ب

نا مااسس

پاره ساحب واجد ت انتقال برق

مااسس

مجاور پاره ساحب واجد انتقال برق

نسبتاس مااسس

پاره ساحب فادد ت انتقال برق

نا مااسس

پاره ساحب واجد ت انتقال نفت

مااسس

مجاور پاره ساحب واجد انتقال نفت

نسبتاس مااسس

پاره ساحب فادد ت انتقال نفت

نا مااسس

پاره ساحب واجد نیروگاه

مااسس

مجاور پاره ساحب واجد نیروگاه

نسبتاس مااسس

پاره ساحب فادد نیروگاه

نا مااسس

پاره ساحب تارا حریم پا یشراه گاز

مااسس

پاره ساحب مجاور حریم پا یشراه گاز

نسبتاس مااسس

پاره ساحب در حریم پا یشراه گاز

نا مااسس

پاره ساحب تارا حریم پایانه نفتی

مااسس

پاره ساحب مجاور حریم پایانه نفتی

نسبتاس مااسس

پاره ساحب در حریم پایانه نفتی

نا مااسس

پاره ساحب تارا حریم میدان گازی

مااسس

پاره ساحب مجاور میدان گازی

نسبتاس مااسس

پاره ساحب در حریم میدان گازی

نا مااسس

پاره ساحب تارا حریم میدان نفتی

مااسس

پاره ساحب مجاور حریم میدان نفتی

نسبتاس مااسس

پاره ساحب در حریم میدان نفتی

نا مااسس

واجد ناحیه صانتی

مااسس

مجاور پاره ساحب ناحیه صانتی

نسبتاس مااسس

پاره ساحب فادد ناحیه صانتی

نا مااسس

واجد کارگاه صانتی

مااسس

مجاور پاره ساحب کارگاه صانتی

نسبتاس مااسس

پاره ساحب فادد کارگاه صانتی

نا مااسس

واجد راه و ترانزیت اصلی

مااسس

مجاور پاره ساحب واجد راه اصلی

نسبتاس مااسس

پاره ساحب فادد راه اصلی

نا مااسس

پاره ساحب تارا حریم امایتی

مااسس

پاره ساحب مجاور حریم امایتی

نسبتاس مااسس

پاره ساحب در حریم امایتی

نا مااسس

تارا ماطقه نمونه گردشرری

مااسس

مجاور ماطقه نمونه گردشرری

نسبتاس مااسس

وادف در ماطقه نمونه گردشرری

نا مااسس

واجد ماابف ب زیر زمیای

مااسس

در مجاور ماابف ب زیر زمیای

نسبتاس مااسس

فادد ماابف ب زیر زمیای

نا مااسس

پاره ستاحبهای دارای تااستس ،مااستس ،نستبتاس مااستس و نامااستس با
مقتادیر ستتته ،دو و یت ارزشگتذاری شتتتدهانتد .بته تنبیری ،عمحس
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ماطقه نمونه
گردشرری

پاره ساحب فادد پست برق

نا مااسس
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میدان گازی

مجاور پاره ساحب واجد پست برق

نسبتاس مااسس

به قور مثال ،اگر پاره ستاحلی دارای مخاقره روانررائی زیاد و ارزش
ی استتت ،اگرهه در ورتتف موجود دارای تااستتس نیستتت ،لیکن با
تمهیدهای پایدارستتتازی ،امکان برتورداری از توستتتنه ستتتازهای را
تواهد یافت .شتتایان زکر استتت ،منیارهای کمی ماناد مخاقرهای
بررفتری ،روانررایی ،ستیبتیزی ،لززش ،انتقال رستوب ،ورد رستوب
از تشتکی ،شتاتصهای هیدرودیاامیکی ،فرستای /رستوبگذاری،
کشتاد درمز ،جریان برگشتتی ،ویژگیهای رستوب شتااتتی کرانه و
بستتتتر ،ماتابف ب ،ماتابف دررتتته همری پس از اجرای مطتالنتا
تخ تت تتی در دالس مطالنا مورتتوعی فاز دوم مدیریت یکپارهه
مااقب ستاحلی [ ]14و کستس نتایک نها و بر استاا داماه تزییرا
موجود نها در ایجاد مستائب و مشتکح در کارکردهای نوار ستاحلی
و هرته تدما با پسکرانه تنریف شدهاند.
در این تحقیب و توان ستاجی ،از تطوط انتقال استتراتژی کشتوری
و استتانی ماناد انتقال ب ،برق ،نفت و گاز و ت ستیستا اتت تاصتی
استتان بوشتهر ماناد میادین فنال نفت و گاز ،پا یشتراههای نفت و
گتاز و ستتتایر ت ستتتیستتتا کلیتدی متاناتد پستتتتهتای برق ،تلفن و
نیروگتاههتای نقطتهای برق و کتارگتاههتا و نواحی صتتتانتی برای
ت میمسازی استفاده شده است.
vi
i
i
ماتاقب دارای حریم امایتی-پتدافاتد غیرعتامتب  ،ماتاقب حفتاظتت
شتده ،پارک ملی و شتکار مماو  ،مااقب ویژه گردشترری نیز از جمله
منیارهای مورد استتتفاده در تااستتس استتتقرار ستتازههای ستتاحلی و
حفاظت مکانیکی نوار ستاحلی بودهاند .بستیاری از این دستت تااستس
ستتاجیها تابف ماتریس ستتازگاری مجاور کاربریها بوده استتت .به
تنبیری ،در ماطقه حفاظت شتده فق کاربریهای تفرا گستترده و
مرتنداری و جارلداری سازگاری داشته و استقرار هرگونه سازه مجاز
نمیباشتتد[ .]15همچاین ،ستتواحب مااقب هدف گردشتترری دارای
تااستس تفرا گستترده هستتاد و به دلیب رعایت هشتم انداز و توان
اکولو ی نها استقرار سازههای مکانیکی سازگار نمیباشد.
مراتس حفاظت بیولو ی در برنامه مدیریت یکپارهه مااقب ستاحلی
در سته ستط حراستت ،i xحمایت xو حفاظت  ]16 ,15 ,2[ xiتنریف
و با کدهای  PO2 ،PO1و  PO3نمای داده شده است.
کلمتا "حراستتتت" و "حفتاظتت" اغلتس بته جتای یکتدیرر استتتتفتاده
میشتوند ،اما این دو مفهوم کامحس متفاو هستتاد .در ستط حفاظت
از محی زیستتت با استتتفاده مستتهو نه از ماابف قبینی محافات
میکاتد .ستتتط حراستتتت نتاظر بر حراستتتت از محی زیستتتت از
فنالیتهای مضتر انستان استت .به عاوان مثال ،مححاا حفاظتی در
بهرهبرداری از ی جارب منمو س شتتتامب شتتتیوههای دطف درتتان
برای به حدادب رستاندن جاربزدایی استت .حال نکه ،ستط حراستت
ناظر بر کاار گذاشتتتن بخشتتی یا حتی تمام جارب از هرگونه بهره
برداری و توستنه انستانی استت .ستط حمایت ،ستطحی بیاابیای و
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نتاظر بر حتدادتب بهرهبرداری و بتا ارتقتا مححاتا زیستتتت محیطی و
پرداتتن به فنالیتهائی استتت که دارای پیامدهای زیستتت محیطی
نبوده و بخشتی از نها در راستتای احیا  xi iو ترمیم  xi i iزیستت بوم
متمرکز شود.
مححاا ستتط  ،PO1شتتامب پای و مرادبت از حریم اکولو ی
کاربریها نستتتبت یکدیرر و انتخاب کاربریهای ستتتازگار با مااقب
حفاظت شتتتده و پدافاد غیرعامب استتتت .مححاا ستتتط PO2
دربتدارنتده پتای و مرادبتت از حریم اکولو یت کتاربریهتا نستتتبتت
یکدیرر و احیا و بازستازی زیستت بوم ،انتخاب کاربریهای ستازگار با
محی و بتا بته یکتدیرر و پتدافاتد غیرعتامتب استتتت .بتا تره مححاتا
ستتتط  PO3نتاظر بر کاترل و کتاه اارا زیستتتتت محیطی
کاربریهای موجود و مرادبت از حریم اکولو ی کاربریها نستبت به
یکتدیرر و انتختاب کتاربریهتای ستتتازگتار بتا کتاربری مجتاور و محی
زیست و پدافاد غیرعامب میباشد.

شماره6

شماره8

شماره1

شماره5

5-1

PO2, CPP3, SPD2,
IT2, PD3

5-2

PO1, CPP3, SPD3,
IT3, PD2

S08

5-3

PO2, CPP3, SPD3,
IT3, PD2

S09

7-2

PO2, CPP1, SPD1,
IT1, PD1

S14

8-1

PO2, CPP1, SPD1,
IT1, PD1

S15
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شهرستان بوشهر

S07

S13

سلول رسوبی  ،2زیرسلولهای 7 ،6و : 8
زیر ستتلول  6که از دماغه شتتبه جزیره تا موا شتتکن بادر جحلی و
بخ ددیمی شتهرستتان بوشتهر درار دارد از سته پاره ستاحب S10,
 S11و  S12تشتکیب شتده استت .این پاره ستاحبها در رده حفاظتِ
حمایت از ماار حفاظت بیولو یکی درار دارند .در پاره ستتاحب S10
توستتنه ستتازهای و زیرستتاتت های ستتاحلی  -دریایی گردشتترری
متمرکز و حفاظت فیزیکی تااستس نستبی دارد .پاره ستاحبهای S11
و  S12دارای تااستس حفاظت فیزیکی ،توستنه ستازهای و گردشترری
متمرکز هستتاد .هم اکاون ،زنجیره تدما گردشترری ،بازرگانی و
ستازههای ستاحلی بین پستکرانه و نوار ستاحلی در پاره ستاحبهای این
زیر ستتلول به توبی بردرار بوده و ظرفیت توستتنه وجود دارد .وجود

جدول  – 3کدهای تلفيق تناسب حفاظت و توسعه نوار ساحلی
سلول
رسوبی

7-1

PO2, CPP1, SPD1,
IT1, PD1
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و ماطبب بر بخ شتتمالی تلیک عباس ت استتت و از ماار ستتطوح
حفاظت بیولو یکی به ترتیس در سط حفاظت PO2, PO1, PO2
درار دارد .هر ستته این پاره ستتاحبها فادد تااستتس حفاظت فیزیکی
(ستازهای) بوده و به دلیب حستاستیت با به تزییرا  ،هرگونه تداتب
در رانته ستتتاحتب بتاعت تزییر شتتتدیتد مورفولو یکی و کتاه توان
دریانوردی در کرانهها تواهد شتتد .پاره ستتاحب  S07به قور نستتبی
دارای تااستس توستنه ستازهای و زیرستاتت های ستاحلی  -دریایی
گردشرری متمرکز در مااقب تات است.

زیر سلول
رسوبی

6-3

PO2, CPP1, SPD1,
IT1, PD1

S12

به دلیب عدم وجود دارائیهای شتهرستتان بوشتهر در این پاره ستاحب،
اجرای حدادب ستط مححاا پدافاد غیرعامب کفایت میکاد .پاره
ستتاحب  SO8که در محدوده ماطقه حفاظت شتتده حله درار دارد،
فادد تااستس توستنه ستازهای و حفاظت فیزیکی و گردشترری متمرکز
و احداث ستازههای مربوقه در نوار ستاحلی استت .از قرفی به دلیب
مجاور با دارائیهای شتهرستتان بوشتهر ،ستط متوست مححاا
پدافاد غیرعامب رتتروری استتت .پاره ستتاحب  SO9که در محدوده
شتبه جزیره شتیف تا دماغه شتبه جزیره بوشتهر درار دارد نیز شترایطی
کامحس مشتتابه پاره ستتاحب  SO8از ماار توستتنه ستتازهای ،حفاظت
فیزیکی ،زیرستتاتت های ستتاحلی  -دریایی گردشتترری متمرکز و
پتدافاتد غیرعتامتب دارد .هم اکاون ،زنجیره تتدمتا شتتتیحتی و
گردشتترری و تفرا گستتترده بین پستتکرانه و نوار ستتاحلی در پاره
ستتتاحتب  S09بته توبی بردرار میبتاشتتتد .در پتاره ستتتاحتب ،S08
مححااتی زیستت محیطی شتامب پای و مرادبت از حریم اکولو ی
کاربریها نستتتبت یکدیرر و انتخاب کاربریهای ستتتازگار با مااقب
حفاظت شتتده و پدافاد غیرعامب می باشتتد .این درحالی استتت که
مححاا زیستت محیطی پاره ستاحلهای  S07, S09شامب کاترل و
کاه اارا زیستتت محیطی کاربریهای موجود و مرادبت از حریم
اکولو ی کاربریها نستبت به یکدیرر و انتخاب کاربریهای ستازگار
با کاربری مجاور و محی زیست و پدافاد غیرعامب است.

این زیر ستلول رستوبی متشتکب از سته پاره ستاحب S07, S08, S09

شماره پاره
ساحل

6-2

PO2, CPP1, SPD1,
IT1, PD1

S11

شماره7

نوار ستاحلی شتهرستتان بوشتهر که ماطبب بر زیرستلول  5از ستلول
رستوبی  1و زیرستلولهای  7 ،6و  8از ستلول رستوبی ( 2جدول  )3و
پتاره ستتتاحتبهتای  S07تتا  S15استتتت ،دارای پتتانستتتیتب توستتتنته
کاربریهای مختلف و ستتطوح متفاو حفاظت استتت .بدین ترتیس،
شترای متفاوتی از توان توستنه ستازهای و مراتس حفاظت مهادستی و
مححاتا حفتاظتت بیولو یکی مطتابب پتارامترهتای جتدول  ،2در قول
این سواحب بردرار است.
سلول رسوبی  ،1زیرسلول:5

تلفيق تناسبها
حفاظت و توسعه

S10

شماره2

 -3نتایج

کد
SMP

6-1

PO2, CPP2, SPD2,
IT2, PD1
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دارائیهای ستیسپذیر شتهرستتان بوشتهر در زیر ستلول  6باع شتده
کته اجرای بتا ترین ستتتط مححاتا پتدافاتد غیرعتامتب در قول نهتا
رتروری باشتد .همچاین در این زیر سلول ،مححاا زیست محیطی
شتتامب کاترل و کاه اارا زیستتت محیطی کاربریهای موجود و
مرادبتت از حریم اکولو یت کتاربریهتا نستتتبتت بته یکتدیرر و انتختاب
کتاربریهتای ستتتازگتار بتا کتاربری مجتاور و محی زیستتتت و پتدافاتد
غیرعامب است.

 – 4نتيجهگيری

زیر سلول :7
این زیر ستلول که در بخ جاوب غربی شتبه جزیره بوشتهر و بین
بادر جحلی تا موا شتکن نیروگاه اتمی امتداد دارد از دو پاره ستاحب
 S13و  S14تشتکیب شتده استت .این پاره ستاحبها در رده حفاظتی
حمایت از ماار و حفاظت بیولو یکی درار دارند .در این زیر ستتتلول
نیز ،توستتنه ستتازهای ،حفاظت فیزیکی و گردشتترری متمرکز دارای
تااستس هستتاد .در پاره ستاحب  ،S13زنجیره تدما گردشترری و
در پاره ستتتاحب  S14زنجیره تدما صتتتاتایف و انر ی بین ماطقته
پستکرانه و نوار ستاحلی بردرار استت .در این زیر ستلول و به ویژه پاره
ستتاحب  ،S14اجرای با ترین ستتط مححاا پدافاد غیرعامب به
دلیب وجود نیروگاه اتمی بستیار رتروری استت .همچاین در این زیر
ستتتلول ،مححاا زیستتتت محیطی شتتتامب کاترل و کاه اارا
زیستتتت محیطی کتاربریهتای موجود و مرادبتت از حریم اکولو یت
کاربریها نستبت به یکدیرر و انتخاب کاربریهای ستازگار با کاربری
مجاور و محی زیست و پدافاد غیرعامب است.
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زیر سلول :8
این زیر ستلول در محدوده شتهرستتان بوشتهر ،از پاره ستاحب S15
تشتکیب شتده و تا دهانه تور پیازی امتداد دارد .این پاره ساحبها در
رده حفتاظتت حمتایتت از ماار حفتاظتت بیولو یکی درار دارنتد .پتاره
ستتتاحتب  S15فتادتد تاتاستتتس حفتاظتت فیزیکی بوده و از قرفی در
بخ هتای اولیته ن مطتابب محتدوده روستتتتتای باتدرگتاه واجتد اجتد
تااستس توستنه ستازه ای و توستنه زیرستاتت های ستاحلی دریایی
گردشتتترری متمرکز استتتت .بته دلیتب درارگیری نیروگتاه اتمی در
محدوده این پاره ستتاحب ،اجرای با ترین ستتط مححاا پدافاد
غیرعامب بستیار رتروری استت .به دلیب درارگیری محدوده این پاره
ستاحب با دارائیهای شتهرستتان بوشتهر ،ستط متوست مححاا
پدافاد غیر عامب توصتتیه میشتتود .در این پاره ستتاحب هم اکاون،
زنجیره تدما گردشترری متمرکز و تدما شتیحتی بین پستکرانه
و نوار ستتاحلی بردرار استتت .همچاین در این زیر ستتلول ،مححااتی
زیستتتت محیطی شتتتامتب کاترل و کتاه اارا زیستتتت محیطی
کاربریهای موجود و مرادبت از حریم اکولو ی ِ کاربریها نستتتبت
به یکدیرر و انتخاب کاربریهای ستتتازگار با کاربری مجاور و محی
زیست و پدافاد غیرعامب است.
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پژوه حارتتر از ماار روششتتااستتی در برنامهریزی ماطقهای و
رویکرد دریتامحوری دارای نو وری استتتت .همتانرونته کته دبحس عاوان
شتتتد ،این روش میتواند مکمتب قرحهای توستتتنتهای ماناتد مای
ستترزمین بهشتتمار رفته که از نار توانستتاجی با رویکرد مهادستتی
دارای رنف هستاد .از قرفی ،این پژوه نتیجه گرفت که در پهاه
بادی توان توستتنه باید از ستتایر پارامترهای ت ایرگذار هر ماطقه و
زیرستاتتهای متاوعی که به نها اشتاره شتده ،با دضتاو کارشتااستان
تبره مهادسی سواحب بهره جست.
این پژوه  ،گامی توستنهای در گستترش ستایر علوم مهادستی دریا
به شتمار رفته و توانستته مدیران وت تمیم ستازان استتان و شتهرستتان
بوشتهر را در استتقرار بهیاه ستازههای ستاحلی با رویکرد دریامحور و
رعایت رتواب استتقرار و حریم اکولو ی هدایت کاد .همچاین این
پژوه  ،بتا ارائته مححاتا و مراتتس حفتاظتت بیولو یت بته ویژه بتا
توجه به ماطقه حفاظت شتتده حله در پی کاه تنارض ماافف بین
دستراهی در استان بوده است.
پژوه حارتر نتیجه گرفت که هرگونه استتقرار سازه ساحلی در نوار
ستاحلی بخ شتمالی و جاوبیترین بخ شتهرستتان به ترتیس در
تلیک عباست و تور پیازی موجس ایجاد شتفتری هیدرودیاامیکی،
انباشتتت رستتوب و تزییر مورفولو ی نا مااستتس ستتاحب و هدر رفت
سترمایهگذاری تواهد شتد .در مقابب ،نوارستاحلی شتبه جزیره بوشتهر
بر استاا پارامترهای مختلف ستاج تااستس توستنه ،برای استتقرار
زیرستاتت های ستاحلی  -دریایی گردشترری متمرکز و ستازههای
پهلوگیری و باادر و انوا استکلههای بازرگانی و شتیحتی و ستازههای
حفاظت ستواحب همچون دستت و دیوار ستاحلی از هر نو م تال
دارای تااسس شااتته شد.
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شكل  –1نمونه پاره ساحلهای واقع در نوار ساحلی شهرستان بوشهر ،شيت شماره 6447 I NW
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