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چکیده
اکولوژی و باالخص اکولوژی منظر پدیده ای نسبتاً نوپا در دنیای علم بیولوژیک است .اکولوژی منظر(سیمای سرزمین) به بررسی رابطه بین
عملکرهای اکولوژیکی و الگوهای سه بعدی در زیستگاههای خشکی می پردازد .اخیراً بسیاری از مکتوبات علمی در این حوزه حول
اکوسیستمهای آبی از جمله اکوسیستمهای دریایی میچرخد که اکولوژی منظر دریایی نام گرفتهاست .وجود اکوسیستمهای آبی متنوع و
 0066کیلومتر نوار ساحلی در ایران ضرورت پژوهش در این حوزه را یادآور میشود .در عصر حاضر که جوامع به دنبال مهاجرت به
شهرهای ساحلی هستند و بهسرعت از منابع غنی دریایی استفاده میکنند ،ایجاد تعادل و تعامل مثبت میان اکوسیستم دریایی ،شهری و
انسانی امری حیاتی و مشکل است.
هدف از انجام این مطالعه معرفی عوامل و اجزای محیطزیست ساحلی -دریایی است که میتواند گسترهای از عوامل فیزیکی(مانند خشکی،
آب) تا غیرفیزیکی(فرهنگ ،تاریخ ،چشمانداز) را دربرگیرد .در این پژوهش که از نظر ماهیت و روش توصیفی است ،با استفاده از جمعآوری
اطالعات به روش کتابخانهای و میدانی به توصیف این شاخه از علم اکولوژی میپردازد ،تا از این رهگذر دریچهای برای جامعه علمی کشور
باز نماید .سپس به دو ویژگی مهم از منظر دریایی عسلویه یعنی اجزای تشکیلدهنده و نحوه پیکربندی و آرایش فضایی پرداخته میشود.
در تجزیه و تحلیل ویژگی نخست با کمک تکنیک سوآت ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید هر یک از اجزا بررسی میشوند .در مورد
ویژگی دوم ،به کمک روی هم اندازی نقشههای هوایی و تعیین حد و مرزِ لکهها ،داالنها و ماتریکس ،پیوستگی اکولوژیکی و اتصال لکه-
های منطقه ساحلی به کمک داالنها تجزیه و تحلیل میشوند.
واژههای کلیدی :معماری منظر ،اکولوژی منظر ،منظر دریایی ،نوار ساحلی ،عسلویه.

 -1کارشناس ارشد معماری منظر ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران(* .مسوول مکاتبات)
 -2استادیار دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
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مقدمه
مطالعهه در حهوزه اکوسیسههتمههای دریهایی اخیههراً بهه موضههوع

چهههار سههال یعنههی بههین سههالهههای  2663تهها  2612م .تعههداد

پژوهشی بحثبرانگیزی در میان جوامع علمی تبدیل شدهاسهت.

مستندات علمی از  1166به  1066سند در ههر سهال افهزایش

سال  1606میالدی نقطه آغازی بهرای نگهارش مقهاالت علمهی

یافتهاست که اهمیت این حوزه از علم را در جههان نشهان مهی-

است کهه واژه  Marine Ecosystemرا در چکیهده ،واژگهان

دهد(.)1

کلیدی یا متن دارند و به آن پرداختهاند .طبق نمودار  1در طی

نمودار  -1نمایش روند افزایش مکتوبات علمی با واژه اکوسیستم دریایی از سال 1692میالدی
(منبع Broja, 2014 :برگرفته از )SCOPUS, 2013
بر اساس آمار واژههای کلیدی که در مقاالت و کتهابههایی بها

 )8کارکردی بودن ( 16/0درصد) ،شهامل جنبههههایی از قبیهل

این موضوع به رشته تحریر درآمدهاست ،متداولترین موضوعات

عملکرد اکوسیستم ،بیوماسها ،زنجیرههای غهذایی ،محصهوالت

در این حوزه به انواع زیر تقسیم میشوند(:)1

اولیه و ثانویه و غیره.

 )1اکوسیستم دریایی با میزان  23/3درصد از مجموع مستندات

 )3پژوهشهای محیطزیستی ( 6/0درصهد) ،شهامل موضهوعاتی

علمی در این حوزه بخش اعظم آن را تشکیل میدهد.

نظیر آلودگی ،دیدهبانی محیطزیست ،فشارهای انسانی ،ارزیهابی

 )2تنوع زیستی با میزان  20/0درصهد جایگهاه دوم را بهه خهود

ضریب تأثیرات و غیره.

اختصاص دادهاست .ایهن کلیهدواژه در ههر سهطحی از سهاختار

 )0پارامترهههای سههاختاری ( 0/0درصههد) ،موضههوعاتی ماننههد

جانههداران دریههایی اسههتفاده شههدهاسههت از قبیههل بههاکتریههها،

نسبت فراوانی ،غنای زیستی و تنوع آنها.

فیتوپالنکتونها ،1موجودات دریایی تهزی ،2ماهیها ،پستانداران،

 )0تغییرات آب و هوایی ( 8/3درصد)

پرندگان دریایی و غیره.

 )0اکولوژی ( 8/3درصد)
 )3مدیریت سیستمها ( 8/2درصد)
 )6مباحث ژنتیکی دریایی ( 1/0درصد)
1-Phytoplankton
2-Benthos

 )16حفاظت دریایی ( 1درصد)
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 )11مدلسازی اکوسیستمها ( 6/6درصد)

و سپس با بررسی منطقه از طریق مطالعات میدانی بهه معرفهی

 )12سایر موضوعات ( 3/0درصد)

اکوسیستمهای دریایی موجود در منطقه پرداخته میشود.

پیشینه پژوهش

مبانی نظری

بحث مناطق حفاظتشده ساحلی -دریایی نخستین بار در دههه

اکوسیستمهای دریایی از بزرگترین اکوسیسهتمههای آبهی 3بهه

 1606مطرح شد و رشد و توسعه آن به طهور جهدی در کنگهره

شمار میآیند .این اکوسیستمها شامل اقیانوسها ،0بهاتال هها،0

بالی در سال  1632مورد توجه جهانیان قهرار گرفهت .در ادامهه

حوزههای کشندی ،0مصبها ،3کوالبها ،6جنگلهای مهانگرو،16

این بحث ،مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی 1برای نخسهتین بهار

آبسنگهای مرجانی ،11دریاهای عمیق 12و کهف دریاهها 18مهی-

به عنوان فعالیت رسمی دولتی در سهال  1602در آمریکها آغهاز

شوند .آبهای این زیستبومها در مقایسه با آب شهیرین نمهک

شد .کنگره آمریکا با وضع قانون مدیریت مناطق ساحلی بدعت-

بیشتری دارنهد و بهه عنهوان بسهتری بهرای زنهدگی گیاههان و

گذار این فعالیت ثمربخش به شمار میآید( .)2مطالعهات انجهام

جانوران دریایی ،چرخه غذایی آنها را حمایت میکنند(.)8

شده در ایران در زمینه اکوسیسهتم دریهایی 2و اکولهوژی منظهر

این اکوسیستم برای سالمت و بقای هر دو اکوسیستم آبی و

دریایی 8بسیار محدود است .کتابهای فارسی که در این زمینهه

خشکی بسیار حای ز اهمیت است .مطهابق بها آمهار مرکهز منهابع

به رشته تحریر درآمده یا ترجمه شدهاست شامل موارد زیر می-

جهانی ،13زیستگاههای سهاحلی بهه تنههایی حهدود یهک سهوم

شههود :کتههاب "منههاطق حفاظههتشههده سههاحلی -دریههایی" از

محصوالت بیولوژیکی دریایی را شامل مهیشهوند .در ایهن بهین

مجنونیان( )1800که در آن به شرح و بسط معیارهای انتخهاب،

اکوسیستمهای مصهبی یعنهی علفزارهها ،10جنگهلههای مهانگرو

طرحریهزی و فنهون مهدیریت یهک منطقههی سهاحلی دریهایی

مولههدترین منههاطق روی کههرهی زمههین هسههتند .بههه عههالوه

پرداخته شدهاست .کتاب "راهنمهای تهیهه طهرح مهدیریت زون

اکوسیستمهای دریایی دیگهر نظیهر آبسهنگههای مرجهانی ،در

ساحلی" از دانهکار و همکاران( ،)1833راهنمای "دستورالعمل-

جایگاه منبعی برای تأمین غذا و پناهگاه موجوداتی بها بهاالترین

های آی .یو .سی .ان در مورد پارکهای ملی ساحلی -دریهایی"

سطح تنوع زیستی دریایی در جهان مطرح هستند( )3و ایهنهها

از مجنونیان( ،)1833کتهاب "کهاربرد مفههوم یخیهرهگهاهههای

همگی دلیل بر این مدعاست که اکوسیستم دریایی حساسهیت-

زیسههتکههره در منههاطق سههاحلی -دریههایی" از مجنونیههان و

برانگیزترین زیستبهوم روی زمهین اسهت .انسهان بایهد نگهرش

همکاران( )1833و کتاب "مفاهیم اکولوژی آبزیهان" از طهاهری

محدود خود را از طبیعت گسترش دهد تا بتوانهد در پروژهههای

میرقائد و همکاران(.)1863

خود مفاهیم وسیعتری از اکولوژی محیط را بگنجاند تا بتواند به

روش پژوهش

حفظ و تقویت اکوسیستمها کمک نماید .محیط مصنوع باید در

نوع پژوهش براساس هدف ،کاربردی -عملی و روش آن براساس
ماهیت ،توصیفی-تحلیلی از نوع مطالعه موردی است .بها توجهه
بهه ویژگهی خهاص بسهتر ایهن پهژوهش ،ابتهدا مبهانی نظههری و
چارچوب کلی از طریق مطالعات کتابخانهای استخراج میگهردد

1-Integral Coastal Zone Management
2-Marine Ecosystem
3-Seascape Ecology

4- Aquatic Ecosystem
5-Ocean
6-Salt Marsh
7-Intertidal Zone
8-Estuary
9- Lagoon
10-Mangrove Forest
11-Coral Reef
12-The Deep Sea
13-The Sea Floor
14-World Resource Bed
15-Sea Grass Bed
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متن اکوسیستم اطرافش قرار داشته باشد و این نظریه به شدت

اکولوژی و الگوهای فضایی در زیستگاه خشکی تعریف شدهاست.

مورد دفاع اکولوژیستهاست.

این شاخه از اکولوژی هویتی نسبتاً نوپا و میانرشتهای دارد کهه

اکول وژی قسمتی از علم بیولهوژی اسهت کهه از روابهط خهارجی

موضوع بحث آن بررسی ارتباط بین عملکردههای اکولهوژیکی و

موجودات زنده با یکدیگر سخن میگوید( .)0واژهی اکولهوژی از

الگوهای سهه بعهدی اسهت( 3 ،0و  )6و اساسهاً بهرای مهدیریت

دو کلمهی یونانی اویکوس(به معنی مسکن ،خانه ،بستر زیسهت

عملکردها در این سیستم ایجاد شدهاست( .)0چندین ابزار ،مدل

یا محل زندگی) و لوگوس(به معنهی شهناخت ،علهم یها دانهش)

و روش مهم برای تجزیه و تحلیل سیسهتمههای خشهکی ابهداع

تشکیل شده و معنای تحتالفظی آن عبارت اسهت از مطالعههی

شدهاند که فهم و درک ما را از تهأثیر آشهفتگیههای منظهر بهر

موجودات زنده در بستر زیستشان ...به طور کلی دانش اکولوژی

سالمتی و پایداری اکوسیستمها در چندین مقیاس توسعه می-

مجموعه شناختهایی است که انسان دربارهی تأثیر محهیط بهر

دهد( 0و  .)6به طور کلی این ابزارها و استانداردها سه ویژگی با

روی موجودات زنده و بالعکس و ارتباطات متقابل بین موجودات

اهمیت زیر را ارزیابی میکنند:

زنده به دست میآورد( .)0علم اکولوژی به شاخهههای متفهاوت

 -نخست اجزای تشکیلدهنده منظر که ترکیب 2نامیده میشود

تقسیم میشود نظیر اکولوژی انسانی ،اکولوژی شهری ،اکولوژی

و منظور از آن تنوع زیستی است که در انواع لکهها 8وجود دارد.

آبی ،اکولوژی خشکی و غیره که هر کدام تعریف خاص خهود را

 -ویژگی دوم پیکربندی و آرایش فضایی 3عناصر ساختاری منظر

دارند .در این میان به موضوع اکولوژی خشکی یا همان سهیمای

که به نحوه چیدمان انواع لکهها تأکید دارد.

سرزمین به دلیل نزدیکی با موضوع این پژوهش میپردازیم.

 -ویژگی سوم ابعاد فرکتهالهها 0اسهت کهه بیهانکننهده میهزان

اکولههوژی سههیمای سههرزمین 1بههرای ارزیههابی ارتبههاط بههین علههم

پیچیدگی چیدمانهایی است که در ویژگی دوم یکر شدند(.)6

1-Landscape Ecology

2-Composition
 -8لکه منطقهای غیرخطی در ساختار عناصر منظر است که از محیط
اطرافش جدا و دارای عملکردهای متفاوتی در بستر سرزمین باشد .به-
طورعمده محل شکلگیری فعالیتهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی
منظر است که میزان شدت آنها در لبهها افزایش مییابد(.)0
4-Configuration
 ،Fractal Dimention -0فرکتال در اینجا ،ترکیب هندسه درونی
و بیرونی از گونه های طبیعی است که در ساختار عناصر منظر وجود
دارد(.)0
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لکه

داالن

شکل  -1داالنها ،اتصاالت میان لکهها را فراهم میآورند()12
منظههر دریههایی در جایگههاه جدیههدترین شههاخه اکولههوژی منظههر

آنچه گفته شد ،میتوان تعاریف زیر را برای منظر دریایی 2بیان

ویژگیهای فیزیکی محهیطزیسهت دریهایی ،خهواص شهیمیایی،

نمود:

قدمت و طول عمر گونههای زیسهتگاه و تنهوع زیسهتی آنهها را

منظر دریایی بهه عنهوان ناحیههای از دریها ،خهط سهاحلی و

مطالعه میکند .آشفتگی و عهدم تجهانس جغرافیهایی کهه روی

زمین(خشکی) است که بهوسیله افراد آن محدوده درک میشود

زمین وجود دارد به لبه آب خهتم نمهیشهود و ایهن موضهوع در

و نوع فعالیتها و تعامالت مردم بومی را با زمین ،دریا ،طبیعهت

زندگی داخل آب نیز جریان دارد .این موضوع بر کسی پوشهیده

و زیستبوم آن منطقه شکل میدهد(.)12

نیست که محیطزیست آبی ،سازوکارهای خاصی را برای ارتقاء و

در تعریف دیگری از واژه منظر دریایی آمدهاست کهه منظهر

اتصال لکهههها و حفهظ پیوسهتگی میهان آنهها دارد(شهکل .)1

دریایی به عنوان حوزهای از یک منطقه کالن با مقیاس مشخص

شناخت و بررسی همه این موارد بهرای رسهیدن بهه پایهداری و

که دریا را به عنوان جزء کلیدی خود دارد و ویژگیهای فیزیکی

یکپارچگی اکولوژیکی این سیستمها حیاتی هستند( .)3در ایهن

و تجربی نظیر ارتباط میان آسمان ،زمین و دریها را نیهز شهامل

راسههتا شههناخت الگوهههای زیسههتگاه دریههایی از اهمیههت خاصههی

میشود .بنابراین طبق این تعریف محیطزیست دریایی به عنوان

برخوردار است .بهطور معمول برخی از الگوهای خاص دریهایی

1

قسمتی یکپارچه از تجربه منظر دریاست(.)18

قابل تشخیص هستند و شامل لکههای موزاییکی از جنگلههای

منظر دریایی تعریف گستردهتری دارد و پارامترهای متنوعی

مانگرو ،آبسهنگههای مرجهانی ،بسهترهای علفزارههای دریهایی،

را درون خود جای میدهد .منبعی دیگر بیان میدارد که منظهر

باتال های کشندی ،حوزه سواحل سنگی و بیوتای باتال نمکی

دریایی شامل چشهمانهدازهای سهاحل بهه دریها ،محهیطزیسهت

میشوند( 0و  .)3عالوه بر این منظر دریایی لزوماً به جغرافیهای

دریایی ،زیستگاه خشکی نزدیک به آب ،فرهنگ ،تاریخ و انسان-

فیزیکی خاصی از منظر زیر آب اشاره ندارد .اما مهیتوانهد بهرای

شناسی مردمان منطقه بالفصل خود میشود(.)13

شرح و بسط تنوع در ترکیبات شیمیایی در سرتاسر ستون آبهی
هم استفاده شود .ایهن ترکیبهات شهیمیایی نقهش مهرثری را در
اکولوژی اندامهای جانداران دریایی ایفا میکند( .)3با توجهه بهه

 -1الگوهای پیچیده ی فضایی نظیر مارپیچ ،انفجار و غیره که در کتاب
"منظر :الگو ،ادراک ،فرایند" نوشته سایمون بل مطرح شدهاند (.)11

2-Seascape
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جدول  -1مقایسه نکات افتراق و اشتراک تعاریف منظر دریایی .منبع :نگارندگان
نکات اشتراک

منبع تعریف

نکات افتراق

)Natural England(2012

تأکید بر تعامالت مردم بومی منطقهی ساحلی با
محیط طبیعی اطرافشان

)Scott et al( 2005

محیطزیست دریایی قسمتی از منظر دریایی

)Defra(2011

ترکیبی از انواع عوامل مرثر در منظر
دریایی(کاملترین تعریف)

 دریا به عنوان جزء کلیدی در منظر دریایی ساحل به عنوان نقطهی تالقی عواملفیزیکی و انسانی

با توجه به تعاریف فو میتوان گفت منظر دریایی که ساحل را

 -ارزیابی تأثیرات بصری 2به عنوان شاخهای از  EIAاما مجهزا

به عنوان نقطه تالقی عوامل فیزیکهی و انسهانی دارد ،بخشهی از

در چارچوب اصول علم ارزیابی تأثیرات محیطزیستی عمل می-

منطقه ساحلی است که بهوسیله انسان ادراک میشود .و ههیچ-

کند .سیمای سرزمین ،چشماندازها و یکپارچگی بصری در ایهن

گاه نمیشود برای این منطقه مرز مشخصی قایل شد .زیرا مانند

ارزیابی بررسی میشود .از سال  1630مرسسه منظر 8و مرسسه

یک موجود زنده در حال رشد ،تغییر و تعامل با عوامل فیزیکهی

مدیریت و ارزیابی محهیطزیسهتی 3در کشهور انگلسهتان تلفیهق

و انسانی مجهاور خهود مهیباشهد .عوامهل فیزیکهی نظیهر دریها،

شدند .این تلفیق با هدف تهیه و تنظیم دستورالعملی برای نحوه

خشکی ،آسمان ،چشماندازها و به طور کلی زیسهتبهوم منطقهه

چگونگی انجام کار در حوزه سهیمای سهرزمین و ارزیهابی تهأثیر

است و عوامل انسانی نیز به پیشینه فرهنگی و تهاریخی منطقهه

بصههری صههورت گرفتهههاسههت .ویههرایش نخسههت و دوم ایههن

اشاره دارند.

دستورالعمل به ترتیب در سهالههای  1660و  2662بهه چها

منطقه ساحلی به عنوان زیستبوم مشترک میان آب و خشهکی

رسید و ویرایش سوم آن در سال  2611وارد عرصه علم شهده-

مفصل قدرتمندی برای حفهظ پیوسهتگی میهان دو زیسهتگهاه

است( .)10نسخههای اولیه ایهن دسهتورالعمل در کتهابی تحهت

است .در طبیعت ،سیستمهای ساحلی حافظ تعادل اکولهوژیکی

عنوان "دستورالعملهای ارزیابی منظر و آثار بصری" بههوسهیله

هستند که ثبات خط سهاحلی ،تهرمیم و دوبهارهسهازی سهاحل،

منوچهر طبیبیان در سال  1830ترجمه شدهاست(.)10

تولید و چرخه مواد غذایی را تضهمین مهیکنهد و همهه ایهنهها

مواد و روشها

اهمیت اکولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی بههسهزایی دارنهد .ایهن

منطقه ساحلی عسلویه از نظر تقسهیمات سیاسهی جهزء اسهتان

سیستمهای طبیعی در معرض خطر انواع تهدیدهایی قرار دارند

بوشهر و از توابع شهرستان کنگهان اسهت .ایهن منطقهه کهه در

که در اثر عدم مدیریت فعالیتهای انسانی نظیر ریختن پسآب-

شرقیترین قسمت اسهتان بوشههر واقهع شهدهاسهت از شهر و

های صنعتی به آب ،برداشت بیرویه از منابع دریایی و غیره بهه

شمالشر به سلسله جبال زاگرس ،از شمال به شهرستان جم،

وجود میآید .برای این منظور الزم است که سیسهتم مهدیریتی

از شمالغرب به شهرستان دیر ،از جنوب و غرب به خلیج فارس

به نام مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی طرحریزی شود تها همهه

منتهی میشود.

معضالت را پوشش دهد( .)2این سیستم مدیریت با ارزیابیهای
مختلفی همراه است که شامل موارد زیر میباشد:
 ارزیابی تأثیرات محیطزیستی 1ابزار قدرتمنهدی بهرای نحهوهمدیریت محهیطزیسهت مهیباشهد کهه از سهال  1606تهاکنون
استفاده میشود.
1-Environment Impact Assessment

2-Visual Impact Assessment
3-The Landscape Institute
4-The Institute of Environmental Management
Assessment
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SC: 1:300000

بندر بوشهر

شمال

28° N

کوههای زاگرس

جم

خلیج فارس

دیر

بندر کنگان
بخش مرکزی

27.5° N

بخش عسلویه
خلیج فارس
27° N

هرمزگان

53° E

خلیج نایبند

52.5° E

52° E

26.5° N
51.5° E

نقشه  -1موقعیت منطقه عسلویه در نقشه جغرافیایی .منبع :نگارندگان
شهر عسلویه ،در جنوبیترین نقطه کشهور و در حاشهیه شهمالی

گاز ،طبیعت تخریب شده تنها میراث بهرای آینهدگان ایهن شههر

خلیج فارس ،به عنهوان یکهی از نقهاط محهروم کشهور از لحها

میباشد.

امکانات و تسهیالت الزم برای سکونت به شمار میرود .با وجود

از میان اجزای محیطزیست ساحلی که در ابتدای بحث به آنها

اینکه از این منطقه به عنوان پایتخت اقتصادی ایران نهام بهرده

اشاره شد ،در حوزه مطالعه موردی یعنی ساحل منطقه عسهلویه

میشود ولی به لحا وجود زیرساختهای الزم بسیار ضهعیف -

میتوان از زیستگاههای زیر نام بهرد :جنگهلههای مانگرو(گونهه

میباشد .محیط طبیعی این منطقهه در اثهر اسهتقرار تأسیسهات

چندل و حرا) ،آبسنگهای مرجانی ،خورها و مصبها(بساتین و

نفت و گاز در یک بازه زمانی کوتاهمدت به شدت تخریب شهده-

هاله) ،ساحل ماسه سفید ،سواحل صهخرهای(دماغهه نهایبنهد)،

است .اقتصاد در منطقه بر پایه صنعت نفت مهیباشهد کهه ایهن

پهنههای جلبکی ،دلتای رودخانه گاوبندی و علفزارهای دریایی.

منبع نیز رو به اتمام است و عالوه بر آن در حال آسیب رساندن

تصاویری از این زیستگاههای دریهایی -سهاحلی در ادامهه آورده

به محیطزیست عسلویه میباشد و پس از اتمهام یخهایر نفهت و

شدهاست.
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جدول  -0اجزای محیطزیست ساحل منطقه عسلویه .منبع :نگارندگان ،سال 1364

جنگلهای مانگرو

آبسنگهای مرجانی

خورها(بساتین و هاله)

ساحل ماسه سفید

دشتها و سواحل صخرهای

پهنه جلبکی

دلتای رودخانه گاوبندی

علفزارهای دریایی

جانمایی زیستگاههای ساحلی در منطقه مورد نظهر در نقشهه 2

عسلویه که بین شهر عسلویه و بندر سیراف واقع شهدهاسهت بها

نشان داده شدهاست .همانطورکه مالحظه میشود ،تراکم تنوع

تخریب گونههای با ارزش محیطزیستی مواجه میشویم.

زیستی در حوزه خلیج نایبند بیشتر است و در منطقه صنعتی

شهر عسلویه
خور بیدخون
(جنگلهای کهن
مانگرو)

شمال

علفزارهای
دریایی

خلیج نایبند
دریاکنار ماسهسفید

خور هاله
(نهال

آبسنگهای مرجانی

مانگرو)

دلتای رودخانه
گاوبندی

سواحل صخرهای
(دماغه نایبند)
SC: 1:150000

نقشه  -0نمایش موقعیت اکوسیستمهای ساحلی -دریایی منطقه عسلویه .منبع :نگارندگان
تجزیه و تحلیل
براساس آنچه که در بخش مبانی نظهری مطهرح شهد ،اجهزای

 2نام برده شدهاست و بهه تفکیهکِ لکهه ،داالن و مهاتریکس در

تشکیلدهنده منظهر ،پیکربنهدی و آرایهش فضهایی در منطقهه

جدول شماره  8به بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصهت و تهدیهد

ساحلی عسلویه به صورت زیر قابل بررسی است .اجزای تشکیل-

آنها پرداخته شدهاست.

دهنده منظر دریایی شامل گونههایی است که در جدول شهماره
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جدول  -3بررسی ارزشهای اجزای تشکیلدهنده منظر دریایی به تفکیک لکه ،داالن و ماتریکس در منطقه ساحلی
عسلویه با تکیه بر جدول سوآت .منبع :نگارندگان

لکهها

قوت

ضعف

فرصت

تهدید

جنگلهای مانگرو
و خورها

 زیستگاه متنوعبرای موجودات
دریایی
 جذابیت و زیباییطبیعی در هنگام
جزر و مد و نمایان
شدن ریشهها

 حساسیتاکولوژیکی زیاد
 دوری از شهرعسلویه
 قرارگیری درمعرض آالیندههای
نفتی

 امکان جذب پرندگاندر فصول خاص
 امکان جذب تورهایعلمی مخصوص
دانشجویان

 احتمال تخریب توسطساخت و ساز تسهیالت
کرانهای وابسته به گردشگری
مانند توقفگاه قایقها و غیره

آبسنگهای
مرجانی

اجزای تشکیلدهنده منظر دریایی در عسلویه

 دومین بیوم غنیجهان
 حفظ جزایر و خطساحلی از ضربات
امواج ،طوفانهای
دریایی و غیره
 -جذابیت و زیبایی

 ورود آالیندههاینفتی از سوی بخش
صنعتی یا موتور
قایقها

 امکان غواصی امکان جذب تورهایعلمی و پژوهشی به دلیل
ارزش باالی زیستی

 احتمال مدفون شدنمرجانها به دلیل فعالیتهای
گردشگری ،لنگراندازی قایق-
ها و غیره

علفزارهای دریایی

 رشد سریع در آبکمعمق و توانایی
تکثیر شدن

 حساسیتاکولوژیکی زیاد و
تبدیل شدن به پهنه
ماسهای یا گلی

 امکان حفاظت آسانتربه دلیل نزدیکی به
جنگلهای مانگرو و
دلتای رودخانه گاوبندی

 احتمال تخریب توسطآالیندههای نفتی

نوار ساحلی ماسه-
سفید

 -زیبایی طبیعی

 -امکان جذب گردشگر

 نزدیکی به جاده ساحلی واحتمال تخریب توسط
گردشگران

سواحل مرتفع و
خطی صخرهای

 ایجاد مناظر زیبا گنجینهای ازموجودات دریایی
زیبا
دوری مسافت نستبه تأسیسات صنعتی

رودخانه گاوبندی

 زیستگاه متنوعبرای موجودات
دریایی
 -جذابیت و زیبایی

خلیج نایبند(آب)

 زیستگاه متنوعبرای موجودات
دریایی
 -جذابیت و زیبایی

 قرارگیری درمعرض آالیندههای
نفتی

دشهههههتههههههای
مشجر(خشکی)

 زیسهههتگاه متنهههوعبههههرای موجههههودات
خشکی
 -جذابیت و زیبایی

 قرارگیهری منطقهههنظههههامی در ایههههن
دشتها

داالنها

ماتریکس

-

-

 -در معرض کمآبی

-

 امکان حفاظت آسانتربه دلیل نزدیکی به
جنگلهای مانگرو در
محل دلتای رودخانه
 -امکان جذب گردشگر

 -امکان جذب گردشگر

 احتمال تخریباکوسیستمها به دلیل
فعالیتهای گردشگری

 احتمال تخریباکوسیستمها به دلیل
فعالیتهای گردشگری
 احتمال تخریباکوسیستمها به دلیل
فعالیتهای گردشگری و
صنعتی
 احتمهههههههال تخریهههههههباکوسیستمها
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این اجزا از تنوع زیستی باالیی برخوردار هستند و این ویژگی به

ههای خهور هالهه و علفزارههای دریهایی بهه دلیهل عبهور مسههیر

عنوان نقطه قوت در اکثر اکوسیسهتمههای منطقهه وجهود دارد.

دسترسی از این ناحیه دچار گسهیختگی شهدهاسهت .مهاتریکس

برخی از این اجزا به صورت پهنههایی هستند که لکهها را شکل

منظر در حوزه خلیج نایبند از دو جنس آب و خشکی است .در

میدهند و بهوسیله داالنها به یکدیگر متصهل شهدهانهد .بهرای

واقع لکهها و داالنها در بستری از آب خلیج و دشتهای مشجر

نمونه همانطورکه در نقشه شهماره  8مشهاهده مهیشهود ،لکهه

قرار گرفتهاند و مرز مشترک این دو ماتریکس را داالن دریاکنهار

آبسههنگهههای مرجههانی و علفزارهههای دریههایی بهههوسههیله داالن

ماسهسفید و سواحل خطی و مرتفع صخرهای شکل میدهند .به

دریاکنار ماسهسفید به یکدیگر متصل شدهاند .یا لکهه آبسهنگ-

این ترتیب نحوه پیکربندی و آرایش فضهایی کهه میهان اجهزای

های مرجانی اتصال خهود را بهه لکهه دیگهر در خهارج از حهوزه

منظر دریایی در منطقه عسلویه وجود دارد به صورتی است کهه

مطالعه بهوسیله داالن سواحل مرتفع صخرهای ایجاد نمودهاست.

در نقشه شماره  8آورده شدهاست.

همچنین شایان یکر است که پیوستگی الکولوژیکی میان لکهه-
خور بیدخون
(جنگلهای کهن

لکه
داالن
ماتریکس

شمال

مانگرو)

ماتریکس(آب)

علفزارهای دریایی

دریاکنار ماسهسفید

خور هاله
(نهال مانگرو)

آبسنگهای مرجانی

دلتای رودخانه گاوبندی

سواحل صخرهای
(دماغه نایبند)

ماتریکس(خشکی)

گسیختگی اکولوژیکی به دلیل
ایجاد مسیر دسترسی

SC: 1:150000

نقشه  -3نمایش نحوه اتصال لکهها بهوسیله داالنها در ماتریکس منطقه ساحلی عسلویه(نحوه پیکربندی و آرایش فضایی).
منبع :نگارندگان
در بحث چشماندازهای ساحل به دریا که جزئی از منظر دریایی

کوههای تاقدیس عسلویه در شمال منطقه و دورنمهای جنگهل-

محسوب میشوند عسلویه پتانسیلهای بسیار خهوبی دارد .ایهن

های حرا از جمله ویژگیهای قابل بررسی در ارزیابی بصری این

چشماندازها در منطقه حفاظتشده نایبند و بندر سیراف قابهل

منطقه هستند.

توجه هستند .یکپارچگی بصری ساحل ،حفهظ خهط افهق دریها،
جدول  -4چشماندازهای مطلوب ساحل منطقه عسلویه .منبع :نگارندگان ،سال 1364

یکپارچگی بصری ساحل

حفظ خط افق دریا

کوههای تاقدیس عسلویه

دورنمای جنگلهای حرا
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نتیجهگیری
از آنجا که اکولوژی علم مطالعه روابط موجهود زنهده بها محهیط

گذران زندگی ،فعالیتهای کشاورزی و حتی سازههای معمهاری

اطههرافش اسههت ،اکولههوژی منظههر دریههایی بههه مطالعههه رابطههه

که بهوسیله بومیان سهاخته شهدهاسهت در زمهره عوامهل منظهر

اکوسیستمهای ساحلی -دریایی نظیر جنگلهای مانگرو ،تاالب-

دریایی قرار میگیرند .در حال حاضر با اسهتقرار صهنایع نفهت و

ها ،علفزارهای دریایی و غیره با محیط خشکی و آب میپهردازد.

گاز در منطقه ،ترکیب منسجم و کاملِ منظر دریایی دسهتخوش

محیط این اکوسیستمها عهالوه بهر بسهتر فیزیکهیشهان شهامل

تغییرات زیادی شدهاست .مرگ تدریجی اکوسیستمها به دلیهل

چشم انهدازهای دریها بهه سهاحل و بهالعکس ،فرهنهگ ،تهاریخ و

ورود آالینههدههههای نفتههی بههه درون دریهها ،سههاخت و سههازهای

مردمان منطقه بالفصل نیز مهیشهود .در واقهع اکولهوژی منظهر

غیرقانونی که چشماندازهای ساحل و دریها را تحهت تهأثیر قهرار

دریایی به ترکیبی از عوامل فیزیکهی و غیرفیزیکهی مهیپهردازد.

دادهاست ،از بین رفتن پیوستگی اکولهوژیکی بهه واسهطه ایجهاد

منظر دریایی در منطقه ساحلی عسلویه شامل اکوسیستمههایی

مسیرهای دسترسی و غیره این نکته را یادآوری مهینمایهد کهه

اسههت کههه موقعیههت آنههها در نقشههه  2نشههان داده شههدهاسههت.

منطقه در امر مدیریت نیازمند بازنگری ویژه با رویکهرد برنامهه-

همچنین زیستبوم مردمان منطقه مانند امرار معاش از راه دریا،

ریزی و طراحی بومیشناختی ساحلی -دریایی است(جدول .)0

جدول  -1نمونههایی از عوامل تخریب منظر دریایی در منطقه عسلویه .منبع :نگارندگان ،سال 1364

ورود آالیندههای نفتی به درون دریا

ساخت و سازهای غیرقانونی و تحت تأثیر

از بین رفتن پیوستگی اکولوژیکی

قرار دادن چشماندازهای ساحل و دریا

به دلیل ایجاد مسیرهای دسترسی

چنین به نظر میرسد که طراحی محیط با رویکرد بومشهناختی

و از سوی دیگر زمینه را برای ورود اجتماعات مردم بهه عرصهه-

و مطالعات پایه در زمینه منظر دریایی میتواند با کمک طراحی

های طبیعی فراهم میکند .منظر دریایی به عنوان نقطه تالقهی

در مناطق ساحلی که جایبههههای طبیعهی دارند(جهدول  )3در

اکوسیستمهای آبی و خشکی این نقش را به صورت ظریفتهر و

حفظ و نگهداری این جایبهها کمهک نمایهد .بهه عبهارت دیگهر

دقیقتر ایفا مینماید .رویکرد اکولوژیکی در طراحی نوار ساحلی

طراحی اکولوژیکی(ساحلی -دریایی) منظر به عنوان پل ارتباطی

ایهن منطقهه همههراه بها شناسهایی دقیههق ایهن اکوسیسهتمههها و

میان اکوسیستمهای ساحلی -دریایی و مناظر و چشمانهدازهای

پتانسیلها و آسیبهای هر کدام میتواند گهامی رو بهه جلهو در

اطراف آن عمل میکند که هدفی دو سویه را دنبال میکنهد .از

جهت حفاظت منطقه باشد.

یک سو به حفاظت و سالمت اکوسیستمهای ساحلی میاندیشد
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علم بیولوژی
علم اکولوژی

کف دریاها

دریاهای عمیق

ساحل ماسه سفید

آبسنگهای مرجانی

جنگلهای مانگرو

کوالبها

خورها و مصبها

ارزیابی تأثیر محیطزیستی

حوزههای کشندی

ارزیابی بصری

باتال ها

اکولوژی ...

اکولوژی دریایی

نوار ساحلی

اکولوژی انسانی

اکولوژی شهری

اقیانوسها

اکولوژی ...

اکولوژی آبی

اکولوژی خشکی

طراحی محیط

اجزای محیطزیستی منطقه ساحلی
نمودار  -0سلسله مراتب موضوعات اکولوژیکی .منبع :نگارندگان

اجههزای محههیطزیسههتی سههاحلی در عسههلویه مطههابق آنچههه در
نمودار 2آمدهاست شامل ساحل ماسهسفید ،خورها و مصهبهها،
آبسنگهای مرجانی و جنگلهای مانگرو میباشد که نمونههایی
از تصاویر آنها در جدول  2آورده شدهاست.
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