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برای دستیابی به این  مدیریت نوار ساحلی شهرستان بوشهر با هدف حفاظت از فضای کالبدی و استقرار کاربری مطلوب اجرا شده است.  

زیر ستلول رستوبی و پاره ستاحب( با  -ویژگی محیطی، زیرستاتتی و انستانی ماطبب بر واحدهای مدیریتی )ستلول  47با استتااد بر  هدف  

همچون باادر و   یهایای و زیرستاتتاستت. دستتاورد این پژوه ، ستاج  و تنیین تااستس توستنه ستازهرویکرد دریامحور انجام شتده  

ها و دیوار  های حفاظت ستاحلی همچون انوا  دای و ستازه  متمرکز  یگردشترر  ییایدر  -  یستاحل یها  رستاتتیزهای پهلوگیری،  استکله

پاره ستاحب با توجه به مححاا  زیستت محیطی و پدافاد   9تفکی  ستاحلی در سته تااستس )مااستس، نستبتاس مااستس و نامااستس( به  

غیرعامب بوده استت. پژوه  حارتر نتیجه گرفت که هرگونه استتقرار ستازه ستاحلی در نوار ستاحلی تلیک عباست  و تور پیازی نا مااستس  

های  وگیری، باادر و انوا  استکلههای پهلاستت. در مقابب، نوارستاحلی شتبه جزیره بوشتهر برای استتقرار زیرستاتت گردشترری و ستازه

 های حفاظت سواحب دارای تااسس شااتته شد.بازرگانی و شیحتی و سازه
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 The present research aimed to protect the physical space and obtain the desired land-use planning through a 

shoreline management plan for the Bushehr city district. To achieve objectives, considering a sea-based 

approach, forty-seven environmental, infrastructural, and human characteristics have been involved along with 

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 coastal-

maritime 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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 مقدمه  -  1

ماتاقب    کپتارهتهی  تیتریمتد، بخ  دریتامحور  iمتدیریتت نوار ستتتاحلی

iیستاحل i  تیریمدرود که تود دارای ماهیت ی  برنامه  شتمار میبه 

حفتاظت، توستتتنته و   یکردهایروبرپایه  استتتت. این برنامه    یاماطقته

حفتاظتت  ن نتاظر بر   کردیاستتتتوار استتتت. رو  یکپتارهری-یهمتاهار

مشتکح  و ارائه برنامه اددام حفاظت از -مستائب یبادرتبه  ،یشتااستائ

رویکرد توستتنه  مشتتکح  استتت. و   و عبور از مستتائب  نوار ستتاحلی

ویژه ساج  مدیریت نوار ساحلی ناظر بر کاربری مطلوب اراری و به

های دریامحور فنالیتهای ستتتاحلی برای تااستتتس توستتتنه ستتتازه

 .  [1]است

 ،یمستتتلزم استتتفاده ماطق یتوستتنه در نوار ستتاحل  یستتاجتوان

همچون    ییهتاتیتو محتدود  هتاتیتبر استتتاا دتابل  داریتتردماتدانته و پتا

مخاقرا  محیطی ) بررفتری، ستیب، روانررائی، ناپایداری و لززش و 

که  نوار ستاحلی .[2]گذاری( و رتواب  استتقرار استتفرستای /رستوب

و   هاتیظرف یاستتت دارا  ینوار ستتاحل  تیریاعمال مد اصتتلی عرصتته

و   یمختلف تشتتک  یادهایاستتت که تابف فرا  یتاصتت  یهاتیمحدود

اعمتال   عرض ماطقته.  استتتت  رریکتدیتنتامتب  نهتا بتا    زانیو م  ییایتدر

تراز بیشتتیاه مهکشتتاد   از یاز ستتمت تشتتک  ینوار ستتاحل  تیریمد

iنجومی i i  که به  ن ادامه دارد  ایدر در  ی غاز شتده و تا مرز مشتخ ت 

شتتتود. مرز دریائی مدیریت نوار ستتتاحلی،  اقحق می یاکرانه هیناح

iبستارعمب  عموماس ماطبب بر  v بند از  ن رسوبا   )عمقی که  ایدر در

نتتدارنتتد(   درار  امواا  تتت ایر  پتتارهتحتتت  در  مرز   واردم  یاو  منتتادل 

 .  [3]است  یمرجان یها بساگ

ماطقه اعمال مدیریت نوار ستاحلی در قول ستاحب به ستلول و زیر 

شتتود. ستتلول رستتوبی بزرگترین واحد ستتلول رستتوبی محدوده می

متدیریتت در قول ستتتاحتب استتتت کته در  ن اارا  فرایاتدهتای 

هیدرودیاامیکی و رستوبی )ماشت  و  ورد رستوب، مکانیزم انتقال( با  

ه ی  دماغه ستاری، موا ستلول مجاور متفاو  بوده و از  ن به وستیل

.   [5 ,4]شتکن بستیار بلاد و ستایر عوارض قبینی مجزا شتده استت

پاره ستتاحب، کوتاه ترین واحد مدیریتی استتت که زیب زیر ستتلول  

رستوبی و از لحا  کالبدی بر استاا زاویه و راستتای ستاحب و عموماس  

شتود. ساحب استان ها تنریف میبین موا شتکن باادر یا م تس  براهه

زیر  16کیلومتر، تنداد دو ستتلول رستتوبی،  24/967به قول   بوشتتهر

پاره ستاحب تفکی  شتده که در قول ستاحب شتهرستتان   36ستلول و 

کیلومتر تنداد ههار زیر ستلول و هشتت پاره    43/181بوشتهر به قول 

 .[2]ساحب درار دارد

 هیدر ناح سیشتتهرستتتان بوشتتهر به ترت  تیریاعمال مد  یهامحدوده

ی  دارا  سیبه ترت  یاکرانه  هیو ناح اطیپهاه احت  ،یلستاحاارگذار، پهاه

گستتتتترش    35219و    9/33947،  8/52808  ،7/37184 هتکتتتتار 

در ی  پاره ستاحب،  یکاربر  صیتخ ت یبرا  یاز نار علم  .[6]هستتاد

هار   اجتایشتتتود و در اقرح    تیتپتاستتتخ و دتابل   یتاز     یب  توانتدیم

متااسس با توجه   یکاربر  یدر منرف  یمااقب ساحل  کپارههی  تیریمد

 یطیو مخاقرا  مح   یبه ت تتوت توان اکولو   هایژگیو فیبه جم

که   ابدییاستتقرار م  یزمان  داری. پروارت  استت، توستنه پا[7]استت

 کردیو رو  یدر دالس تردجمن یارارتت صیتخ تت  شتترانیپ   یروهاین

 تیتمطلوب بتا رعتا  یحرکتت کرده و کتاربر ینررکپتارهتهیو    یهمتاهار

پتدافاتد  -)امایتیمرتب     یهتامیو حر  یطیمح  ستتتتیمححاتا  ز

  .ردیصور  گغیرعامب(  

های  بدین ترتیس، هدف این تحقیب دستیابی به تااسس استقرار سازه

در ستواحب شتهرستتان بوشتهر به تفکی    فیزیکیستاحلی و حفاظت 

پاره ستتاحب با رعایت مححاا  زیستتت محیطی و پدافاد غیرعامب  

 درار گرفت.  
 

 هامواد و روش - 2

 منطقه مورد مطالعه  -2-1
 16  ی،تعداد دو سالو  رساوب یلومتر،ک 24/967سااحل اساتان بوشاهر به طو  

شاده که در طو  سااحل شاهرساتان    یکپاره سااحل تفک 36سالو  و  یرز
پاره ساحل قرار   نهسلو  و  یرز  چهارتعداد    یلومترک 43/181به طو     بوشهر
درصاد از کل  7/5  لومترمربعیک 3/1315شاهرساتان با وساعت   نیا. [2]  دارد

مسااحت استان را به خود اختصا  داده و از شما  به شهرستان دشتستان، 
شااهرسااتان تنگسااتان و از  رب با فارس، از شاارب با   جیاز جنوب به خل

 - 1، ایارتفاع شاهرساتان از سادر در حداقلشاهرساتان گناوه هماوار اسات.  
متر و  10متر اسات. ارتفاع بخ  کهن شاهر مشاما ر در حدود  50و حداکثر 

متر از سادر  1ها کمتر از ارتفاع بخ  مرکزی شاهر و حواشای دریا و آبراهه
  درصد است. 1ها کمتر از راهه. شیب اراضی حواشی دریا و آباستیدر

 یهزار نفر در مرکز اساتان و دارا 300حدود  تیشاهرساتان بوشاهر با جمع
 ی محور اسااات و بخ  عماده اقتصااااد آن بر ماناا  ایا االاااد در  یهااتیافعاال

و بنادر  ی. بنادر مهم بوشاهر، جفره و جللباشادیم ینوار سااحل  یکارکردها
  ی هاا تیاکاانون فعاال  فیشااا  گویو ماتمع بزرگ پرورش م  یانتظاام-ینظاام
 . روندیمحور به شمار م ایدر
و  2087به طو    یاعلوه، بندر بوشاهر در حا  حاضار با داشاتن اساکله  به

 رشیپا   تیاو بااظرف  دهیاهزار متر مربع انااار سااارپوشااا 40باال  بر  نیهمچن
 نیترمهم  یتن کاال در سال  ونیلیسه م  یریو بارگ  یهزار تن  یس یهایکشت

 تساابطرح توساعه بندر بوشاهر و بااح ی. با اجرارودیبندر اساتان به شامار م
اساتحصاا  شاده به بندر بوشاهر، وساعت  یهانیو زم  نینگ رهیالحاب جز

 5بندر بوشاهر به   یریو بارگ هیتخل  تیهکتار و ظرف 133مندقه به   یاتیعمل
شاهرساتان   نیا  یدر مندقه پهنه سااحل  .دیتن در ساا  خواهد رسا ونیلیم

و  یفعل  طیهکتار در شارا 2000بوشاهر با وساعت حدود  یاقتصااد ژهیمندقه و
کاارخاانااات مختلف و   سیتاسسااا  یهکتاار در فاازطرح توساااعاه برا  2700

 .[2]شده است یکاال طراح ینگهدار نیهمچن

 شناسیروش  -2-2
 یزیربرنامه  یاز جمله مراحل بررساا  نیزم یکاربر یساانا  تناسااب برا

از   یکی نیتناساااب زم  یابی. ارزرودیشااامار مبه   یمدلوب اراضااا یکاربر
 یکاربر نیاساات که با انتخاب بهتر  یزیردر برنامه  یاساااساا یکردهایرو
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در حاا  رقاابات، از تهاااادهاا و    یهااکااربری  انیااز م  نیقدعاه زم  کیا  یبرا
  کردیباا رو  یمتعادد  یهااروش.  کااهادیم یزیردر برنااماه  وجودم  یهااتنااق 

  یبرا   ییفها-یلیتحل-یفیو توص   یاشاکه  لیتحل ندیفرآ  ن،یسرزم  یآما
مورد اسااتفاده قرار گرفته اساات. در  نیزم یکاربر یساانا  تناسااب برا

  1398کشاور که ساند آن در ساا   یمناطق سااحل کپارچهی تیریمدالعات مد
 تیریمد قیو مدالعات تدق [8] دهیرسا  یشاهرسااز  یعالیشاورا  بیبه تصاو

به تناسااب    دنیرساا  ی، برا[9]اسااتان هرمزگان یمناطق ساااحل کپارچهی
  یبند طاقه  ای یعملکرد یبنداز روش پهنه یمناطق سااحل یمدلوب کاربر
 یهاتناق  یروش، شاناساای نیا یاساتفاده شاده اسات. خروج نیتناساب زم

 ی هاو یا محدودیت  هالیویژه بر اسااس پتانسا یاختصاا  کاربر ،یکاربر
بوده   یدیو زیسات مح  یاقتصااد-یاجتماع یهااز تقابل  یریو جلوگ یعیطا

 ت یقابل یسااحلپهنه ایپساکرانه   یسااحل  یاراضا  یروش که برا نیاسات. ا
  ،ی سااناتناسااب نیتوان اکولوژیک اساات. در ا یسااناتیدارد، بر پایه قابل

  ، ی حفاظت، کشااورز تیقابل  یبرا ییک یا چندگانه متوامر اراضا  یهاتیقابل
از  یشاده و تصاویر یشاناساای یپروریو آبز  یگردشاگر  ،یساکونت ،یصانعت

مختلف ارائه نموده اسات.    یعملکردها  یرا برا یسااحل یشارایط بالقوه اراضا
و همکاران  فریاریتوساط بخت  نیسارزم  یآما هیبر پا شاگامیاز مدالعات پ

 ه اریسااز چندمع-میتصام  یهامد   یاناام شاده و در آن کارائ [10]ر 1387م
 یسااانا  تناساااب کاربر یبرا  SAWو  AHP،  TOPSISی  مکان
 یکاربر نیها، بهترروش نیا یمتصور از اجرا  اهیاند. نتاساتفاده کرده نیزم
ارتفااع، جهات   ب،یاشااام  یدیمح  ییارهاایامع  هیابر پاا  نیهر واحاد از زم  یبرا
  ی فاکتورها  نیخاکر و همچن ،یاراضااا تیقابل   ،یافرسااا م،یاقل  ب،یشااا

اساتان بوشاهر که  نیسارزم  یبوده اسات. مدالعات آما یو اجتماع  یاقتصااد
ساازمان   لهیوساو به [8]  دهیرسا  بیبه تصاو 1398ساند آن در اسافند ساا  

 نیهم هیبر پا زیاساااتان بوشاااهر منتشااار شاااده ن  یزیرو برنامه تیریمد
 یسااحلپهنه یاراضا  یسانابه تناساب اره،یمع ندچ ساازمیتصام یهاروش
نوار   یاراضا یطرح کلن، به اساتعداد اساتقرار کاربر نیاسات. در ا دهیرسا
 شاگام یاز مدالعات پکه  [11]ی دیگرپژوهشادر پرداخته نشاده اسات.   یسااحل

در  ،رودیشاامار مبه ریجزا  یبرا  ارهیمع سااازمیتصاام یهااسااتفاده از روش
اسات.   دهیبه اناام رسا نیزم یکاربر  یتناساب سانا یبرا  یورابهند رهیجز
برای فعالیت گردشاگری ماز   یهندوراب رهیدرصاد جز 5/43پژوه ،   نیدر ا

درصااد نیز برای  6/25درصااد برای حفاظت و 9/30نوع تفرج گسااتردهر،  
ای متوسااعه سااکونتگاهی و کاربری صاانعتیر مناسااب های توسااعهفعالیت

و بررسای  قشام   رهیجز  ینوار سااحل تیریدر برنامه مدهمچنین، شاناخت شاد.  
اسااتفاده شااده   یاشاااکه لیتحل  ندیاز روش فرآ یمدلوب اراضاا یکاربر
توساعه   یکاربر یبرا  یسااحل یپژوه ، تناساب اراضا نی. در ا[12]اسات
 اریمع پنجقشم بر اساس  رهیدر جز یپروریو آبز  یبنادر، گردشگر  ،یاسازه
در مدالعه بدسااات آمده اسااات.   یکیمرفولوژ اریو چهار مع یکینامیدرودیه

  یسانا روش تناساب نیاگرچه اجزیره قشام اععان شاده که  اناام شاده در
قهاااوت   نیگزیجا  تواندینم چگاهیه کنیاساات، ل  یمناسااا تیقابل یدارا

  یا شاااکه لیتحل ندیفرآ یلیباشااد. روش تکم یو مهندساا یکارشااناساا
با   یکه در آن تناساب اراضا [13]اسات    اانیپشات  یهاساتمیاز سا  یریگکمک

 بدست آمده است.  Community Vizᵀᴹ اانیپشت ستمیاستفاده از س

سااانا   یهااز جمله روش  یلیتحل-یفیتوصااا-یاز مد  مکان اساااتفاده
و  یاساتفاده از خردجمع لیاسات که به دل یمدلوب اراضا  یتناساب کاربر

کاربرد  یدارا ینوار ساااحل تیریبرنامه مد نیتدو  یبرا یقهاااوت مهندساا
 ینسااات به برخ یاراضاا تیروش، شااناخت موقع نیاساات. در ا یبهتر
و   یتیامن  یهاامیحر  ،یدیباا مخااطرات مح  جهاهموا ،یرسااااختیز  یارهاایامع

و  هارساااختیاسااتقرار ز یآن برا  لیو پتانساا  یعیو ارزش طا یکیاکولوژ
 . شودیانسان لحاظ م

مااقب   کپارههی تیریمااقب اعمال مد رریهمچون د ینوار ساحل  در

حاکم    یحفاظت و توستنه از ماار ستازمان فضتائ  یکردهایرو  ،یستاحل

دو دستتته حفاظت از   یحفاظت، ستتازمان فضتتائاز ماار هستتتاد.  

مد نار   ییایدر-یبوم ستتاحل ستتتیستتواحب و حفاظت از ز  یزیف

  ، ی اعم از باادراتوستنه ستازه  استت. از ماار توستنه، تااستس استتقرار

ازه هتای دریتا محور از جملته  استتتکته هتای پهلوگیری و ستتتایر ستتت

مورد بررستی  متمرکز یگردشترر  ییایدر  -  یستاحل  یها رستاتتیز

-توصایفی-در این پژوه  از روش توساعه داده شاده مکانی  درار گرفت.

تحلیلی و متناساب با شارایط نوار سااحلی اساتان بوشاهر و شاهرساتان بوشاهر 
 استفاده شده است. 

و  ادهایاز سته قبقه شتااتت ستاتتار، شتااتت فر  یساناتوان  برای

نوار    تیریشتتتااتت عملکردها بهره برده شتتتده استتتت. در قرح مد

و   یکیزیتار متشتکب از دو بخ  شتااتت فشتااتت ستات  ،یستاحل

بر  یمحدوده، مبتا  یکیزیاستت. مق تود از ستاتتار ف  یستتیشتااتت ز

 یبررستتت بیمختلف استتتت کته از قر  ییایتدر  یهتادهیتشتتتاتاتتت پتد
.  ستاج   شتودیفراهم م یکیو مورفولو   یکیاامیدرودیه  یهایژگیو

  نی و همچا  هاستتراهیمشتتمب بر شتااتت ز زین  یستتیستاتتار ز  یها

در دالس مااقب حفاظت شتده،    یموجود در نوار ستاحل یستتیتاو  ز

  ادها، یاستت. مق تود از شتااتت فر پارک ملی و مااقب شتکار مماو  

استتتت کته  یاکرانته  ةیتبر نتاح  رگتذاریتت ا  یهتارونتدهتا، کا  و واکا 

ستتتواحتب،   ی بررفتر  ژهیبته و  یطیغتالبتاس مشتتتتمتب بر مختاقرا  مح

.  شتتودیکرانه م   یمورفولو   را ییتز ریستتارستتوبا  و    ییجاجابه

 ةیتدر هتارهوب تتدمتا  مورد انتاتار از نتاح  ز،یشتتتاتاتتت عملکردهتا ن

ارزش افزوده   جادیا یبرا  یانستتان  یهاتیتوستتنه فنال یبرا  یاکرانه

های موجود  همچاین زیرستاتت  استت.  هیناح نیاز ا اهیبه یادت تاد

انتقال ماناد نفت، گاز،  همچون مااقب ویژه ادت تتادی، انوا  تطوط 

های ستاحلی   ب، برق، جاده اصتلی و فرعی در تااستس استتقرار ستازه

 مد نار گرفته شده است. 

شتده،    ادی  یعحوه بر پارامترها یتوستنه در نوار ستاحل  یستاجدر توان

پاره ساحب   هردر  یو مورن یگذار م داد ریت ا یمجموعه پارامترها

در سته   یو کم یفیمترها اعم از کپارا هیاستتفاده شتده استت. کل زین

اتخاز شتده   ی(. غالس پارامترها1 اند )جدولشتده  یتااستس قبقه باد

بوده کته عتدم وجود  نهتا در پتاره ستتتاحتب موجتس عتدم   یاز نو  دطن

استتقرار    یبرا  یتااستس شتده و وجود  ن موجس مااستس بودن شترا

پاره ستاحب مجاور که  س،یترت  نیباشتد. بدیتوستنه ممکن مد نار م
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  ی تااستس نستب  یبه پاره ستاحب برتوردار استت دارا  یدستترست  یدارا

اند به تااستتس مد نار تویامکانا  م  یبرت  یرارتواهد بود که با برد

ها  ارائه شتده در پاره ستاحب یهاتااستس یپارامترها برا  یبرستد. برت

که در  ن   ی. به قور مثال، پاره ستاحلروندیشتمار مکامحس متضتاد به

به  کنیمااسس ل  یاتوستنه ستازه یدرار دارد برا  یادت تاد ژهیماطقه و

 یرگردشتتتر ی ن ماطقته برا  میاز حر  ینتاشتتت  یهتاتیتمحتدود  بیتدل

 متمرکز نامااسس لحا  شده است.

مجمو  نستتبتاس مااستتس و با تره    ایمااستتس   یهامجمو  تااستتس

 ،یاتوستنه ستازه یشتده برا  ادی  ینامااستس پارامترها   یمجمو  شترا

 نییدر تن vمتمرکز  یگردشتترر  ییایدر  -  یستتاحل  یها رستتاتتیز

در   یپاره ستتاحل س،یترت  نیبوده استتت. بد رگذاریت ا  ییتااستتس نها

شتده    "مااستس"تااستس    یدارا  هایاز توان ستاج  یت توت هر 

برتحف  تنداد تااستس مااستس بوده استت. نیشتتریب  یدارا هاستت ک

 هی نها به ارتباط دوسو  یهاکه مدل  ارهیهاد من  یروش تااسس ساج

در   شتتود،یگزارش م  تیپارامترها پرداتته شتتده و ستتط  ارجح نیب

پرداتته شتتده استتت. به   هاتیمز  یپژوه ، به جمف جبر نیروش ا

استت که از   یاستتقرار ستازه ستاحل تیمز یدارا  یستاحلپاره ،یریتنب

  د یتهد نیو کمتر  یرستاتتیز  ،یمکان  یامترهاپار  تیمز  اهیشتیواجد ب

ارزش سه   یمااسس دارا تیپارامتر با مز  س،یترت  نیباشد. بد یطیمح

 لحا  شده است. یدر جمف جبر  یارزش  یو بالنکس  ن دارا

ستتتاج  توان توستتتنته   یبرا  ارهتایتمن  بیتلف  تمیالرور  یمتدل تط

  viیاسازه
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 

viمهادسی نوار ساحلی 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

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 

 

ای و  سازه سنجش توان توسعه یمورد استفاده برا یارهايمع - 1 جدول

 آنها یبوشهر و کدها شهرستان یساحل نوار حفاظت فيزیكی در

 

 کد توصيف  عنوان 

 Significant wave height SWH بیشیاه ارتفا  موا بلاد 

 Wave calm percent (0.5 متری  0.5درصد  رام  موا 

m) 
WCP 

 Wave exposure WEX در منرض موا بودن 

 Flood/Inundation risk FIR مخاقره  بررفتری 

 Liquefaction risk LFR مخاقره روانررایی 

 Landslide risk LSR مخاقره زمین لززش 

 Erosion/Sedimentation ر یم فرسایشی/ انباشتی 

regime ESR 

 Red tide risk RTR مخاقره کشاد درمز 

 Rip currents RCs جریان برگشتی 

 Seismicity SES تیزی لرزه

 River flood RFD سیب

 Distance to 5 m depth D5D متر  5فاصله رسیدن به عمب 

 Distance to 3 m depth D3D متر  3فاصله رسیدن به عمب 

 Texture of beach material TBM ای بافت رسوبا  ناحیه کرانه

 Texture of seabed material TSM بافت رسوبا  بستر دریا 

 Backshore classes BSC قبقا  پهاه ساحلی 

 Sediment transport rate STR شد  انتقال رسوب 

 River sediment yield RSY  ورد رسوب رودتانه دائمی 

حساسیت به فرسای  پهاه  

 ساحلی 
Sensitivity of backshore to 

erosion SBE 

 Physical sensitive zones PSZ مااقب حساا فیزیکی

 Biological sensitive zones BSZ مااقب حساا زیستی

 Protected areas PRA مااقب تحت حفاظت 

 Aquaculture processing ACP پروری فر وری  بزی

 Aquaculture ACT  بزی پروری 

 Population density PPD تراکم جمنیت 

 Length of shoreline قول پاره ساحب 

section LSS 

 Active port number APN تنداد بادر فنال 

 Mines MIN منادن و ماابف درره 

 Pedology PED تاکشااسی 

 Power special zone PSZ ماطقه ویژه انر ی 

 Economic especial zone ESZ ماطقه ویژه ادت ادی 

 Power station POS پست برق 

 Telephone station TES پست تلفن 

 Water pipeline WPL ت  انتقال  ب 

 Power transmission line PTL ت  انتقال برق 

 Oil transmission line OTL نفت  ت  انتقال

 Power plants PPL نیروگاه 

 Gas refinery GAR پا یشراه گاز 

 Oil terminal OIT پایانه نفتی 

 Gas zone GAZ میدان گازی 

 Oil zone OIZ میدان نفتی

 Industrial zone INZ ناحیه صانتی 
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 Industrial workshops INW کارگاه صانتی

 Access to main roads ATR دسترسی به راه اصلی 

 Security zones SEZ حریم امایتی 

 Tourism representative ماطقه نمونه گردشرری

sites 
TRS 

پتانسیب برداشت از  ب  

 زیرزمیای
Potential of 

groundwater usage PGU 

 
ای و حفاظت  سازه سنجش توان توسعهی ارهايمعشرح  – 2  جدول

 بوشهر  شهرستان یساحل نوار فيزیكی و رده تناسب آنها در

 

 تناسب توصيف  عنوان 

بیشیاه ارتفا   

 موا بلاد 

 مااسس متر  3کمتر از ارتفا  

 نسبتاس مااسس  متر  5تا  3ارتفا  بین 

 نا مااسس متر  5ارتفا  بی  از 

درصد  رام   

 متری  0.5موا 

 مااسس درصد  60بی  از 

 نسبتاس مااسس  درصد  60تا  30بین 

 نا مااسس درصد 30کمتر از 

در منرض موا  

 بودن 

 مااسس محاظت شده  

 نسبتاس مااسس  نسبتاس محاظت شده  

 نا مااسس کامحس در منرض موا  

مخاقره  

  بررفتری 

 مااسس متر  3کمتر از ارتفا   بررفتری 

 نسبتاس مااسس  متر  3.5-3ارتفا   بررفتری 

 نا مااسس متر  3.5از   ی ب  ارتفا   بررفتری

مخاقره  

 روانررایی 

 مااسس پتانسیب روانررائی کم

 نسبتاس مااسس  پتانسیب روانررائی متوس  

 نا مااسس پتانسیب روانررائی زیاد 

مخاقره زمین  

 لززش 

 مااسس پتانسیب ناپایداری و لززش کم

 نسبتاس مااسس  پتانسیب ناپایداری و لززش متوس  

 نا مااسس پتانسیب ناپایداری و لززش زیاد 

ر یم فرسایشی/  

 انباشتی 

 مااسس ر یم فرسایشی 

 نسبتاس مااسس  ر یم فرسای /انباشتی در تنادل

 نا مااسس ر یم انباشتی 

مخاقره کشاد  

 درمز 

 مااسس فادد پتانسیب ودو  کشاد

 نسبتاس مااسس  دارای پتانسیب نسبی ودو 

 نا مااسس سابقه کشاد دارد

 جریان برگشتی 
 مااسس شواهد و پتانسیب ندارد

 مااسس نسبتاس  پتانسیب نسبی دارد

 نا مااسس شواهد و پتانسیب دارد 

 تیزی لرزه
 مااسس لرزه تیزی کم 

 نسبتاس مااسس  لرزه تیزی متوس  

 نا مااسس لرزه تیزی زیاد 

 سیب
 مااسس فادد رودتانه اصلی و مسیب  

 نسبتاس مااسس  مجاور رودتانه و مسیب 

 نا مااسس  واجد رودتانه اصلی و مسیب

فاصله رسیدن به  

 متر  5عمب 

 مااسس متر  500کمتر از 

 نسبتاس مااسس  متر   1500تا  500بین 

 نا مااسس متر   1500بی  از 

فاصله رسیدن به  

 متر  3عمب 

 مااسس متر  500کمتر از 

 نسبتاس مااسس  متر   1000تا  500بین 

 نا مااسس متر   1000بی  از 

 مااسس گراولی-ایدرشت دانه ماسه

بافت رسوبا   

 ای ناحیه کرانه

 نسبتاس مااسس  گلی-ایماسه

 نا مااسس گلی

بافت رسوبا   

 بستر دریا 

 مااسس گراولی-ایدرشت دانه ماسه

 نسبتاس مااسس  گلی-ایماسه

 نا مااسس گلی

 ارتفا  پسکرانه 
 مااسس متر  5بی  از 

 نسبتاس مااسس  متر  5تا  2بین 

 نا مااسس متر  2کمتر از 

انتقال  شد  

 رسوب 

 مااسس هزارمترمکنس در سال  50کمتر از 

 نسبتاس مااسس  هزار مترمکنس در سال  100تا  50

 نا مااسس هزار مترمکنس در سال  100بی  از 

 ورد رسوب  

 رودتانه دائمی 

 مااسس فادد م س رودتانه دائمی 

 نسبتاس مااسس  پاره ساحب در مجاور  م س دائمی 

 نا مااسس م س رودتانه دائمی پاره ساحب فادد 

حساسیت به  

فرسای  پهاه  

 ساحلی 

 مااسس حساسیت کم به فرسای 

 نسبتاس مااسس  حساسیت متوس  به فرسای 

 نا مااسس حساسیت زیاد به فرسای 

مااقب حساا  

 فیزیکی

 مااسس در پاره ساحب وجود ندارد 

 نسبتاس مااسس  پاره ساحب مجاور ماطقه حساا  

 نا مااسس در پاره ساحب وجود دارد 

مااقب حساا  

 زیستی

 مااسس در پاره ساحب وجود ندارد 

 نسبتاس مااسس  پاره ساحب مجاور ماطقه حساا  

 نا مااسس در پاره ساحب وجود دارد 

مااقب تحت  

 حفاظت 

 مااسس تارا از ماطقه تحت حفاظت 

 نسبتاس مااسس  مجاور ماطقه تحت حفاظت

 نا مااسس وادف در ماطقه تحت حفاظت

فر وری  

 پروری  بزی

 مااسس پاره ساحب فادد ت سیسا  فراوری 

 نسبتاس مااسس  در مجاور  ت سیسا  فر وری 

 نا مااسس پاره ساحب واجد ت سیسا  فر وری  

  بزی پروری 
 مااسس پروری پاره ساحب فادد ت سیسا   بزی 

 نسبتاس مااسس  پروری در مجاور  ت سیسا   بزی 

 نا مااسس پروریپاره ساحب واجد ت سیسا   بزی 

 تراکم جمنیت 
 مااسس نفر در کیلومترمربف 100بی  از 

 نسبتاس مااسس  نفر در کیلومتر مربف  100تا  50بین 

 نا مااسس نفر در کیلومتر مربف 50کمتر از 

 ساحب قول پاره  
 مااسس کیلومتر  10بی  از 

 نسبتاس مااسس  کیلومتر  10تا  5بین 

 نا مااسس کیلومتر  5کمتر از 

 تنداد بادر فنال 
 مااسس صفر تا ی 

 نسبتاس مااسس  ی  تا سه بادر 

 نا مااسس بی  از سه بادر فنال 

منادن و ماابف  

 درره 

 مااسس کیلومتر  10در فاصله کمتر از 

 نسبتاس مااسس  کیلومتر  20تا  10در فاصله 

 نا مااسس فادد هرگونه مندن و مابف درره 

 تاکشااسی 
 مااسس بافت سب +شوری کم تا بسیار کم

 نسبتاس مااسس  بافت متوس +شوری متوس  

 نا مااسس  بافت سارین+شورو دلیایی

ماطقه ویژه  

 انر ی 

 مااسس تارا حریم ماطقه ویژه انر ی  

 نسبتاس مااسس  مجاور حریم ماطقه ویژه انر ی 

 نا مااسس پاره ساحب در حریم ماطقه ویژه انر ی  

ماطقه ویژه  

 ادت ادی

 مااسس تارا حریم ماطقه ویژه ادت ادی 

 نسبتاس مااسس  مجاور حریم ماطقه ویژه ادت ادی 

 نا مااسس در حریم ماطقه ویژه ادت ادی
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 پست برق 
 مااسس پست برق پاره ساحب واجد 

 نسبتاس مااسس  مجاور پاره ساحب واجد پست برق 

 نا مااسس پاره ساحب فادد پست برق 

 پست تلفن 
 مااسس پاره ساحب واجد پست نلفن 

 نسبتاس مااسس  مجاور پاره ساحب واجد پست نلفن 

 نا مااسس پاره ساحب فادد پست نلفن 

 ت  انتقال  ب 
 مااسس پاره ساحب واجد ت  انتقال  ب

 نسبتاس مااسس  مجاور پاره ساحب واجد انتقال  ب

 نا مااسس پاره ساحب فادد ت  انتقال  ب

 ت  انتقال برق 
 مااسس پاره ساحب واجد ت  انتقال برق 

 نسبتاس مااسس  مجاور پاره ساحب واجد انتقال برق 

 نا مااسس پاره ساحب فادد ت  انتقال برق 

 نفت  ت  انتقال
 مااسس واجد ت  انتقال نفت پاره ساحب 

 نسبتاس مااسس  مجاور پاره ساحب واجد انتقال نفت 

 نا مااسس پاره ساحب فادد ت  انتقال نفت 

ای  نیروگاه نقطه

 برق 

 مااسس پاره ساحب واجد نیروگاه

 نسبتاس مااسس  مجاور پاره ساحب واجد نیروگاه

 نا مااسس پاره ساحب فادد نیروگاه 

 پا یشراه گاز 
 مااسس پاره ساحب تارا حریم پا یشراه گاز 

 نسبتاس مااسس  پاره ساحب مجاور حریم پا یشراه گاز 

 نا مااسس پاره ساحب در حریم پا یشراه گاز 

 پایانه نفتی 
 مااسس پاره ساحب تارا حریم پایانه نفتی 

 نسبتاس مااسس  پاره ساحب مجاور حریم پایانه نفتی 

 نا مااسس پاره ساحب در حریم پایانه نفتی

 میدان گازی 
 مااسس پاره ساحب تارا حریم میدان گازی 

 نسبتاس مااسس  پاره ساحب مجاور میدان گازی 

 نا مااسس پاره ساحب در حریم میدان گازی 

 میدان نفتی

 مااسس میدان نفتی پاره ساحب تارا حریم 

 نسبتاس مااسس  میدان نفتیپاره ساحب مجاور حریم 

 نا مااسس میدان نفتی پاره ساحب در حریم 

 ناحیه صانتی 
 مااسس واجد ناحیه صانتی

 نسبتاس مااسس  مجاور پاره ساحب ناحیه صانتی

 نا مااسس پاره ساحب فادد ناحیه صانتی

 کارگاه صانتی
 مااسس واجد کارگاه صانتی

 نسبتاس مااسس  ساحب کارگاه صانتیمجاور پاره 

 نا مااسس پاره ساحب فادد کارگاه صانتی

دسترسی به راه  

 اصلی 

 مااسس واجد راه و ترانزیت اصلی 

 نسبتاس مااسس  راه اصلی مجاور پاره ساحب واجد 

 نا مااسس راه اصلی پاره ساحب فادد 

 حریم امایتی 
 مااسس پاره ساحب تارا حریم امایتی 

 نسبتاس مااسس  پاره ساحب مجاور حریم امایتی

 نا مااسس پاره ساحب در حریم امایتی

ماطقه نمونه  

 گردشرری 

 مااسس تارا ماطقه نمونه گردشرری  

 نسبتاس مااسس  مجاور ماطقه نمونه گردشرری 

 نا مااسس وادف در ماطقه نمونه گردشرری

ماابف  ب  

 زیرزمیای

 مااسس واجد ماابف  ب زیر زمیای

 نسبتاس مااسس  در مجاور  ماابف  ب زیر زمیای

 نا مااسس فادد ماابف  ب زیر زمیای

 

های دارای تااستس، مااستس، نستبتاس مااستس و نامااستس با  پاره ستاحب

انتد. بته تنبیری، عمحس  گتذاری شتتتدهمقتادیر ستتته، دو و یت  ارزش

شتوند.  ستازی تارا نمیها از گردونه ت تمیمهیچکدام از پاره ستاحب

به قور مثال، اگر پاره ستاحلی دارای مخاقره روانررائی زیاد و ارزش  

ی  استتت، اگرهه در ورتتف موجود دارای تااستتس نیستتت، لیکن با  

ای را تمهیدهای پایدارستتتازی، امکان برتورداری از توستتتنه ستتتازه

ستتت، منیارهای کمی ماناد مخاقرهای  تواهد یافت. شتتایان زکر ا

تیزی، لززش، انتقال رستوب،  ورد رستوب   بررفتری، روانررایی، ستیب

گذاری،  های هیدرودیاامیکی، فرستای /رستوباز تشتکی، شتاتص

های رستوب شتااتتی کرانه و کشتاد درمز، جریان برگشتتی، ویژگی

بستتتتر، ماتابف  ب، ماتابف دررتتته همری پس از اجرای مطتالنتا   

در دالس مطالنا  مورتتوعی فاز دوم مدیریت یکپارهه    تخ تت تتی

و کستس نتایک  نها و بر استاا داماه تزییرا    [14]مااقب ستاحلی  

موجود  نها در ایجاد مستائب و مشتکح  در کارکردهای نوار ستاحلی  

 اند.  و هرته تدما  با پسکرانه تنریف شده

شتوری  در این تحقیب و توان ستاجی، از تطوط انتقال استتراتژی  ک

و استتانی ماناد انتقال  ب، برق، نفت و گاز و ت ستیستا  اتت تاصتی  

های نفت و استتان بوشتهر ماناد میادین فنال نفت و گاز، پا یشتراه

هتای برق، تلفن و گتاز و ستتتایر تت ستتتیستتتا  کلیتدی متاناتد پستتتت

نقطتهنیروگتاه و کتارگتاههتای  برای ای برق  نواحی صتتتانتی  و  هتا 

 ت. سازی استفاده شده است میم

viپتدافاتد غیرعتامتب-ماتاقب دارای حریم امایتی i i  ماتاقب حفتاظتت ،

شتده، پارک ملی و شتکار مماو ، مااقب ویژه گردشترری نیز از جمله  

های ستتاحلی و منیارهای مورد استتتفاده در تااستتس استتتقرار ستتازه

اند. بستیاری از این دستت تااستس حفاظت مکانیکی نوار ستاحلی بوده

بوده استتت. به   هاکاربریاری مجاور  ها تابف ماتریس ستتازگستتاجی

ی تفرا گستترده و هاکاربریتنبیری، در ماطقه حفاظت شتده فق  

مرتنداری و جارلداری سازگاری داشته و استقرار هرگونه سازه مجاز 

همچاین، ستتواحب مااقب هدف گردشتترری دارای  .  [15]باشتتدنمی

وان  تااستس تفرا گستترده هستتاد و به دلیب رعایت هشتم انداز و ت

 باشد.  های مکانیکی سازگار نمیاکولو ی   نها استقرار سازه

مراتس حفاظت بیولو ی  در برنامه مدیریت یکپارهه مااقب ستاحلی  

iدر سته ستط  حراستت xحمایت ،x و حفاظتxi [2  ,15 ,16]   تنریف

 نمای  داده شده است.    PO3و   PO1 ،PO2و با کدهای  

استتتتفتاده    رریکتدی  یجتا  بته  اغلتس  "حفتاظتت"و    "حراستتتت"کلمتا   

حفاظت در ستط   دو مفهوم کامحس متفاو  هستتاد.  نیشتوند، اما ایم

محافات   ینیبا استتتفاده مستتهو نه از ماابف قب  ستتتیز  یاز مح

از  ستتتتیز  یاز مح ستتتط  حراستتتت نتاظر بر حراستتتتکاتد.  یم

ی در حفاظتمححاا   . به عاوان مثال،  استتمضتر انستان   یهاتیفنال

دطف درتتان    یهاوهیمنمو س شتتتامب شتتت بجار   یاز   برداریبهره

حال  نکه، ستط  حراستت  استت.   ییزدابه حدادب رستاندن جارب یبرا

هرگونه بهره تمام جارب از  یحت  ای  یکاار گذاشتتتن بخشتتناظر بر 

ستط  حمایت، ستطحی بیاابیای و  استت.  یتوستنه انستانبرداری و 
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مححاتا  زیستتتت محیطی و   برداری و بتا ارتقتا نتاظر بر حتدادتب بهره

هائی استتت که دارای پیامدهای زیستتت محیطی پرداتتن به فنالیت

xiنبوده و بخشتی از  نها در راستتای احیا  i و ترمیمxi i i   زیستت بوم

 متمرکز شود. 

   ی اکولو  میو مرادبت از حر   یپا، شتتامب  PO1مححاا  ستتط   

ستتتازگار با مااقب   یهاکاربریو انتخاب   رریکدینستتتبت   هاکاربری

 PO2استتتت. مححاا  ستتتط     رعامبیحفاظت شتتتده و پدافاد غ 

نستتتبتت   هتاکتاربری   یتاکولو   میو مرادبتت از حر   یپتادربتدارنتده  

ستازگار با    یهاکاربریبوم، انتخاب  ستتیز  یو بازستاز ا یو اح  رریکدی

استتتت. بتا تره مححاتا    رعتامتبیو پتدافاتد غ   رریکتدیو بتا بته     یمح

ب  PO3ستتتط    ز  کاترلر  نتاظر  اارا    یطیمح  ستتتتتیو کتاه  

نستبت به   هاکاربری   یاکولو  میموجود و مرادبت از حر  یهاکاربری

  یمجتاور و مح  یستتتازگتار بتا کتاربر  یهتاکتاربریو انتختاب    رریکتدی

 باشد.  می  رعامبیو پدافاد غ  ستیز

 نتایج - 3

ستلول  از  5  رستلولیشتهرستتان بوشتهر که ماطبب بر زستاحلی    نوار

( و 3)جدول   2  یستلول رستوباز  8و   7،  6  یهارستلولیو ز 1 یرستوب

توستتتنته   بیتپتتانستتت یاستتتت، دارا  S15تتا    S07  یهتاپتاره ستتتاحتب

بدین ترتیس، مختلف و ستتطوح متفاو  حفاظت استتت.   یهاکاربری

مهادستی و   فاظتحای و مراتس  شترای  متفاوتی از توان توستنه ستازه

، در قول  2پتارامترهتای جتدول  مححاتا  حفتاظتت بیولو یکی مطتابب  

  این سواحب بردرار است.

 :5رسلولی، ز1 یرسوب سلول
 

 S07, S08, S09متشتکب از سته پاره ستاحب  یستلول رستوب ریز نیا

استتت و از ماار ستتطوح  و ماطبب بر بخ  شتتمالی تلیک عباستت  

 PO2, PO1, PO2   در سط  حفاظت  سیبه ترت یکیولو یحفاظت ب

  ی کیزیحفاظت ف استتسها فادد تاپاره ستتاحب نیدرار دارد. هر ستته ا

هرگونه تداتب  را ،ییبا  به تز تیحستاست بی( بوده و به دلیا)ستازه

و کتاه  توان    یکیمورفولو   دیتشتتتد  رییدر رانته ستتتاحتب بتاعت  تز

  ی به قور نستتب S07ها تواهد شتتد. پاره ستتاحب  در کرانه یانوردیدر

  یی ایدر  -  یستاحل  یها  رستاتتیزو   یاتااستس توستنه ستازه  یدارا

 در مااقب تات است. متمرکز یگردشرر

کدهای تلفيق تناسب حفاظت و توسعه نوار ساحلی    – 3 جدول

 شهرستان بوشهر

سلول 
 رسوبی

زیر سلول  
 رسوبی

شماره پاره  
 ساحل

 هاتلفيق تناسب
 حفاظت و توسعه 

کد 
SMP 

 5شماره  1شماره 

5-1 
PO2, CPP3, SPD2, 

IT2, PD3 
S07 

5-2 
PO1, CPP3, SPD3, 

IT3, PD2 
S08 

5-3 
PO2, CPP3, SPD3, 

IT3, PD2 
S09 

 2شماره 

 6شماره 

6-1 
PO2, CPP2, SPD2, 

IT2, PD1 
S10 

6-2 
PO2, CPP1, SPD1, 

IT1, PD1 
S11 

6-3 
PO2, CPP1, SPD1, 

IT1, PD1 
S12 

 7شماره 
7-1 

PO2, CPP1, SPD1, 

IT1, PD1 
S13 

7-2 
PO2, CPP1, SPD1, 

IT1, PD1 
S14 

 1-8 8شماره 
PO2, CPP1, SPD1, 

IT1, PD1 
S15 

 

،  در این پاره ستاحب  شتهرستتان بوشتهر  یهایعدم وجود دارائ  بیبه دل

. پاره  کادیم  تیکفا  رعامبیحدادب ستط  مححاا  پدافاد غ   یاجرا

که در محدوده ماطقه حفاظت شتتده حله درار دارد،  SO8ستتاحب  

متمرکز   یو گردشترر  یکیزیو حفاظت ف یافادد تااستس توستنه ستازه

 بیبه دل  یاستت. از قرف یلمربوقه در نوار ستاح  یهاو احداث ستازه

شتهرستتان بوشتهر، ستط  متوست  مححاا    یهایمجاور  با دارائ

ه در محدوده  ک SO9استتت. پاره ستتاحب   یرتترور  رعامبیپدافاد غ 

  یط یشترا  زیبوشتهر درار دارد ن رهیتا دماغه شتبه جز  فیشت رهیشتبه جز

حفاظت   ،یااز ماار توستتنه ستتازه  SO8کامحس مشتتابه پاره ستتاحب 

و  متمرکز  یگردشتترر  ییایدر  -  یستتاحل  یها رستتاتتیز  ،یکیزیف

غ  اکاون، زنج  رعتامتبیپتدافاتد  و   یحتیتتدمتا  شتتت  رهیدارد. هم 

در پاره    یپستتکرانه و نوار ستتاحل  نیو تفرا گستتترده ب یگردشتترر

، S08. در پتاره ستتتاحتب  بتاشتتتدیبردرار م  یبته توب  S09ستتتاحتب  

   ی اکولو  میو مرادبت از حر   یشتامب پا  یطیمح ستتیز  یمححاات

ستتتازگار با مااقب   یهاکاربریو انتخاب   رریکدینستتتبت   هاکاربری

استتت که   یدرحال نیباشتتد. ا  یم  رعامبیحفاظت شتتده و پدافاد غ 

شامب کاترل و  S07, S09  یپاره ستاحلها یطیمح ستتیمححاا  ز

 میموجود و مرادبت از حر  یهاکاربری یطیمح ستتتیکاه  اارا  ز

  ستازگار   یهاکاربریو انتخاب   رریکدینستبت به    هاکاربری   یاکولو 

 است.   رعامبیو پدافاد غ  ستیز  یر و محمجاو  یبا کاربر
 

 : 8و  7،  6 یهارسلولی، ز2 یرسوب سلول

و   یتا موا شتتکن بادر جحل رهیکه از دماغه شتتبه جز  6ستتلول   ریز

 ,S10شتهرستتان بوشتهر درار دارد از سته پاره ستاحب    یمیبخ  دد

S11   وS12 ها در رده حفاظتِ پاره ستاحب نیشتده استت. ا بیتشتک

 S10درار دارند. در پاره ستتاحب  یکیولو یاز ماار حفاظت ب تیحما

 یگردشتترر  ییایدر  -  یستتاحل  یها  رستتاتتیزو   یاتوستتنه ستتازه

 S11  یهادارد. پاره ستاحب  یتااستس نستب  یکیزیو حفاظت ف متمرکز

  یو گردشترر  یاتوستنه ستازه  ،یکیزیتااستس حفاظت ف  یدارا S12و  

و   یبازرگان  ،یتدما  گردشترر  رهیمتمرکز هستتاد. هم اکاون، زنج

 نیا  یهادر پاره ستاحب  یپستکرانه و نوار ستاحل نیب  یستاحل  یهاستازه

توستتنه وجود دارد. وجود   تیبردرار بوده و ظرفی ستتلول به توب ریز
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باع  شتده    6ستلول   ریشتهرستتان بوشتهر در ز ریپذسی ست  یهایدارائ

در قول  نهتا    رعتامتبیستتتط  مححاتا  پتدافاتد غ   نیبتا تر  یکته اجرا

 یطیمح ستیسلول، مححاا  ز ریز نیدر ا  نیباشتد. همچا یرترور

موجود و   یهاکاربری یطیمح ستتتیشتتامب کاترل و کاه  اارا  ز

و انتختاب   رریکتدینستتتبتت بته    هتاکتاربری  یتاکولو   میمرادبتت از حر

و پتدافاتد    ستتتتیز   یمجتاور و مح  یار بتا کتاربرستتتازگت  یهتاکتاربری

 است.    رعامبیغ 
 

 :7سلول  ریز

 نیبوشتهر و ب رهیشتبه جز  یستلول که در بخ  جاوب غرب ریز نیا

امتداد دارد از دو پاره ستاحب   یاتم  روگاهیتا موا شتکن ن  یبادر جحل

S13   وS14 یدر رده حفاظتها  پاره ستاحب نیشتده استت. ا بیتشتک 

ستتتلول   ریز نی. در ادرار دارند  یکیولو یاز ماار و حفاظت ب تیحما

  یمتمرکز دارا  یو گردشتترر یکیزیحفاظت ف  ،یاتوستتنه ستتازه ز،ین

و  یتدما  گردشترر رهی، زنجS13تااستس هستتاد. در پاره ستاحب  

ماطقته    نیب  یو انر  فیتدما  صتتتاتا رهیزنج S14در پاره ستتتاحب  

پاره    ژهیوستلول و به   ریز  نیبردرار استت. در ا  یپستکرانه و نوار ستاحل

به   رعامبیستتط  مححاا  پدافاد غ   نیبا تر  ی، اجراS14ستتاحب 

 ریز نیدر ا نیاستت. همچا  یرترور اریبست یاتم  روگاهیوجود ن بیدل

شتتتامب کاترل و کاه  اارا     یطیمح  ستتتتیستتتلول، مححاا  ز

   یتاکولو    میموجود و مرادبتت از حر  یهتاکتاربری  یطیمح  ستتتتیز

 یستازگار با کاربر  یهاکاربریو انتخاب    رریکدینستبت به   هاکاربری

 است.  رعامبیو پدافاد غ  ستیز  یمجاور و مح
  

 :8سلول  ریز

 S15، از پاره ستاحب در محدوده شتهرستتان بوشتهر ستلول ریز نیا

ها در پاره ساحب نیاو تا دهانه تور پیازی امتداد دارد.  شتده   بیتشتک

درار دارنتد. پتاره   یکیولو یاز ماار حفتاظتت ب  تیترده حفتاظتت حمتا

در   یبوده و از قرف  یکیزیفتادتد تاتاستتتس حفتاظتت ف  S15ستتتاحتب  

اجتد باتدرگتاه واجتد    ی ن مطتابب محتدوده روستتتتتا  هیتاول  یهتابخ 

  یی ایدر  یستاحل  یها رستاتتیو توستنه ز یتااستس توستنه ستازه ا

در   یاتم  روگتاهین  یریدرارگ  بیت. بته دلمتمرکز استتتت  یگردشتتترر

ستتط  مححاا  پدافاد    نیبا تر  یستتاحب، اجرا  رهپا  نیمحدوده ا

پاره   نیمحدوده ا  یریدرارگ بیاستت. به دل  یرترور  اریبست  رعامبیغ 

شتهرستتان بوشتهر، ستط  متوست  مححاا    یهایستاحب با دارائ

حب هم اکاون، پاره ستتا نی. در اشتتودیم  هیعامب توصتت ریپدافاد غ 

پستکرانه  نیب  یحتیمتمرکز و تدما  شت یتدما  گردشترر رهیزنج

  ی ستتلول، مححاات ریز نیدر ا نیبردرار استتت. همچا  یستتاحل  رو نوا

 یطیمح ستتتتیشتتتامتب کاترل و کتاه  اارا  ز  یطیمح ستتتتیز

نستتتبت   هاکاربری    ِیاکولو  میموجود و مرادبت از حر  یهاکاربری

  یمجاور و مح یستتتازگار با کاربر  یهاکاربریو انتخاب   رریکدیبه 

 است.  رعامبیو پدافاد غ  ستیز

 

 گيری نتيجه  –  4

ای و ماطقه  ریزیبرنامهشتتااستتی در  پژوه  حارتتر از ماار روش

رویکرد دریتامحوری دارای نو وری استتتت. همتانرونته کته دبحس عاوان  

ماناتد  مای   ای  های توستتتنتهتواند مکمتب قرحشتتتد، این روش می

ستتاجی با رویکرد مهادستتی  شتتمار رفته که از نار توانستترزمین به

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 

 سی سواحب بهره جست. تبره مهاد

ای در گستترش ستایر علوم مهادستی دریا  این پژوه ، گامی توستنه

به شتمار رفته و توانستته مدیران وت تمیم ستازان استتان و شتهرستتان 

های ستاحلی با رویکرد دریامحور و بوشتهر را در استتقرار بهیاه ستازه

رعایت رتواب  استتقرار و حریم اکولو ی  هدایت کاد. همچاین این 

ژوه ، بتا ارائته مححاتا  و مراتتس حفتاظتت بیولو یت  بته ویژه بتا  پ 

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 

ترین بخ  شتهرستتان به ترتیس در ستاحلی بخ  شتمالی و جاوبی

عباست  و تور پیازی موجس ایجاد  شتفتری هیدرودیاامیکی،   تلیک

انباشتتت رستتوب و تزییر مورفولو ی نا مااستتس ستتاحب و هدر رفت 

گذاری تواهد شتد. در مقابب، نوارستاحلی شتبه جزیره بوشتهر  سترمایه

بر استاا پارامترهای مختلف ستاج  تااستس توستنه، برای استتقرار  

های  و ستازه متمرکز یگردشترر  ییایدر  -  یستاحل  یها رستاتتیز

های  های بازرگانی و شتیحتی و ستازهپهلوگیری و باادر و انوا  استکله

حفاظت ستواحب همچون دستت  و دیوار ستاحلی از هر نو  م تال   

 دارای تااسس شااتته شد. 
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 [17]و فواصل حریم اکولوژیک [2]  هاکاربریضوابط استقرار    – 4 جدول

 

 
 I NW 6447های واقع در نوار ساحلی شهرستان بوشهر، شيت شماره نمونه پاره ساحل –1 شكل
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 نوار ساحلی شهرستان بوشهرای در های سازهتناسب توسعه زیرساخت –2 شكل

 

 
 تناسب مراتب حفاظت فيزیكی در نوار ساحلی شهرستان بوشهر – 3 شكل
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 گردشگری متمرکز در نوار ساحلی شهرستان بوشهرهای ساحلی تناسب توسعه سازه  – 4 شكل
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