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1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 
1077:کدمقاله)...                                                        NOAA(حساسیت سنجی زیستی و فیزیکی سواحل در مقابل آلودگی نفتی با استفاده از روش نقشه سازي 

کنارك-ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی 

با استفاده از روش نقشه سازينفتیسواحل در مقابل آلودگیو فیزیکیحساسیت سنجی زیستی
)NOAA(-مطالعه موردي خلیج چابهار، دریاي عمان

3اعظم غالمی، 2سید محمد رضا فاطمی، 1سید احسان حیدري

دریا، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهرانشناسیزیستکارشناس ارشد1
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهرانعلمیعضو هیئت2

کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران.3

چکیده
. چرا که این محیط ها در معرض فرسایش آبی و نیز شدیدترین فعالیتهاي انسانی قرار دارنددر سراسر دنیا، محیط هاي ساحلی حساسیت و شکنندگی زیادي دارند، 

این نواحی ممکن است بسیار پر انرژي و فعال باشند . یندهاي طبیعی موثر در شکل گیري آنها بسیار متنوع اندز نظر ویژگی هاي زمین شناسی و فرآنواحی ساحلی ا
حال با توجه به توسعه فعالیت هاي اقتصادي و همچنین افزایش تردد کشتی هاي ترانزیتی در خلیج .ار سریع صورت می گیردو در نتیجه تغییرات در آنها بسی

ي حساسیت محیط چابهار سواحل این ناحیه در معرض تهدیدات نفتی قرار دارند و از آنجا که آلودگی نفتی براي سواحل بسیار مخرب است، لذا موضوع نقشه ساز
Environmental)زیستی Sensitivity Index) ESI سواحل نسبت به آلودگی نفتی به منظور مدیریت مطلوب نواحی ساحلی هدفی است که در این تحقیق

ص ، شاخ)جزرومد و انرژي امواج(به همین منظور در ابتدا محدوده مورد مطالعه شناسایی گردید وسپس بر اساس شرایط هیدرودینامیکی آب.دنبال گردیده است
NOAA)Nationalهاي ارائه شده توسط اداره اقیانوسی و هواشناسی آمریکا  Oceanic Atmospheric Administration( بازدید هاي میدانی و استفاده از ،

سواحل با حساسیت نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادکه .سیستم اطالعات جغرافیایی، حساسیت سواحل این منطقه نسبت به آلودگی نفتی برآورد گردید
26/35سواحل با حساسیت کم نسبت به بروز آلودگی نفتی با .درصد بیشترین درصد کرانه ساحلی را از لحاظ طول به خود اختصاص داده اند09/46متوسط با 

.درصد در رده هاي بعدي قرار گرفته اند65/18درصدو سواحل با حساسیت زیاد نسبت به بروز آلودگی نفتی با 
NOAAحساسیت زیست محیطی، شاخص آلودگی هاي نفتی، دریاي عمان، :کلیديکلمات

:مقدمه- 1
فرآیندهاي زیستی موجود درساحل ودریا، وروابط با افزایش جمعیت در ناحیه ساحلی چابهار و افزایش فعالیت صیادي، ناآگاهی نهادهاي ساحلی از

این امر، دردراز .روابط را مشکل کرده استمحیطی پیروي نمی کنند، جریان برهم کنش طبیعی این -اجراي طرح هایی که از استانداردهاي زیست
همچنین آلودگی نفتی از آلودگی هاي . مدت باعث تسریع فرسایش ساحلی واز بین رفتن گونه هاي مختلف آبزیان درنوار ساحلی خواهد شد

آن امري ضروري اي مقابله باهپس توجه به این نوع آلودگی و راه .شیمیایی خطرناك بوده که باعث از بین رفتن موجودات دریایی می گردد
این مطالعه با هدف تعیین نقاط . کیلومتر مورد بررسی قرار گرفت55در این تحقیق نوار ساحلی خلیج چابهار به طول تقریبی ).1388، فاطمی(است

ارك و از سمت شرق به شهرستان خلیج چابهار از سمت غرب به شهرستان کن.انجام گرفتESIحساس در برابر آلودگی نفتی با استفاده از کدهاي 
.چابهار محدود می گردد

به ویژه مواد شیمیایی ونفتی،یکی از روش هاي سنجش آسیب پذیري و تعیین حساسیت مناطق حساس ساحلی در برابر انتشار مواد آالینده،
).1387دانه کار، (می باشد)ESI(شاخص حساسیت محیط زیستی

:مواد و روش ها-2
(NOAA, 2002):مدیریت ناحیه ساحلی عموماً شامل سه نوع مختلف اطالعات زیر می باشندNOAAبر اساس راهنماي 

:طبقه بندي کرانه هاي ساحلی.1
این کدها بر اساس تیپ هاي .کرانه هاي ساحلی بر اساس مقیاسی مرتبط با حساسیت، پایداري طبیعی نفت و سهولت پاکسازي رتبه بندي می شوند

.تنظیم می گردد1مختلف سواحل و حساسیت آنها به آلودگی نفتی مطابق جدول شماره 
:منابع زیستی.2

گروه عمده 7پتانسیل آسیب پذیري حیوانات، گیاهان و زیستگاه ها در برابر انتشار آلودگی نفتی بر اساس گروه هاي کارکردي و تاکسونومی اصلی به 
هر کدام از گروه ها مجدداً خود به گروه ها و زیر گروه هاي گونه اي که در تاکسونومی، مورفولوژي و تاریخچه زندگی و یا رفتار هاي .ده اندتقسیم ش

.آورده شده اند2منابع زیستی در جدول شماره .مربوط به حساسیت وآسیب پذیري در برابر انتشار نفتی مشابه هستند تقسیم می شوند
:اربري هاي انسانیمنابع ک.3
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ب نوع استفاده داراي شوند شامل مناطق ویژه اي که به سبمنابع کاربري هاي انسانی که در نقشه سازي حساسیت محیط زیستی باید نمایش داده 
4این منابع در . شندحساسیت و ارزش اند مانند دریا کنارها، پارکها وپناهگاه هاي دریایی، محل هاي برداشت آب و سایت هاي باستان شناسی می با

.طبقه بندي کاربري هاي انسانی را نشان می دهد3جدول شماره . دسته اصلی طبقه بندي شده اند

ESIطبقه بندي فیزیکی براي کرانه هاي ساحلی بر اساس کدهاي:1جدول شماره 

میزان حساسیت ESIکد مصبی دریاچه اي رودخانه اي

حساسیت کم

1A سواحل صخر ه اي سواحل صخر ه اي سواحل صخر ه اي
1B ساختار هاي انسان ساخت ساختار هاي انسان ساخت ساختار هاي انسان ساخت
1C پرتگاه هاي صخره اي  پرتگاه هاي صخره اي پرتگاه هاي صخره اي
2A  --------- سواحل با بستر صخره هاي شیب 

دار
صخره ايسواحل کم عمق 

2B شیب هاي خیلی تند رسی  ----------  ---------
3A سواحل شنی دانه ریز تا متوسط  ----------  ---------
3B شیب هاي خیلی تند شنی شیب هاي خیلی تند فرسایش 

پذیر
سواحل رود خانه اي فرسایش 

پذیر
3C پرتگاه هاي تندرا  ---------  ---------

4 درشتسواحل شنی دانه  سواحل شنی بند آب هاي شنی و سواحل 
رودخانه اي با شیب مالیم

حساسیت متوسط

5 گراولی-سواحل شنی گراولی-سواحل شنی گراولی و -بند آبهاي شنی
سواحل رودخانه اي

6A سواحل گراول دار سواحل گراول دار بند آبهاي گراول دار و سواحل 
رودخانه اي

6B بزرگ و سواحل گراول دارتخته سنگ هاي  تخته سنگ هاي بزرگ تخته سنگ هاي بزرگ
6C تخته سنگ هاي بزرگ  -----------  ----------

حساسیت زیاد

7 زمین هاي هموار در معرض جزرومد زمین هاي هموار در معرض 
جزرومد

 -----------

8A گلی و رسی - شیب هاي خیلی تند در بستر سنگی
صخره ايسواحل 

شیب هاي خیلی تند در بستر 
گلی و رسی-سنگی

 -----------

8B ساختارهاي انسان ساخت ساختارهاي انسان ساخت ساختارهاي انسان ساخت
8C تخته سنگ هاي بزرگ تخته سنگ هاي بزرگ تخته سنگ هاي بزرگ
8D قلوه سنگی-سواحل صخره اي  ----------  -----------
8E تورب دارخطوط ساحلی  ----------  -----------
8F  --------  ---------- پرتگاه هاي شیب دار با پوشش 

گیاهی
9A زمین هاي هموار تحت تاثیر جزرومد در پناه زمین هاي هموار گلی و شنی  -----------
9B سواحل پست با پوشش گیاهی سواحل پست با پوشش گیاهی سواحل رودخانه اي پست با 

گیاهیپوشش 
9C زمین هاي هموار تحت تاثیر جزرومد و بسیار شور  ----------  ----------

10A مرغزارهاي آب لب شور و شور  ----------  ----------
10B مرغزار هاي آب شیرین مرغزار هاي آب شیرین مرغزار هاي آب شیرین
10C باتالق ها باتالق ها باتالق ها
10D از خار و خاشاك و بو تهتاالب هاي پوشیده  تاالب هاي پوشیده از خار و 

خاشاك و بو ته
تاالب هاي پوشیده از خار و 

خاشاك و بو ته
10E توندراهاي پست زیر آب رفته  ----------  ----------
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ESIبر اساس کدهاي زیستیفهرست منابع : 2جدول شماره 

مناطق و سایت هایی که باید نقشه شوندزیر گروهگروه داده

یی
ریا

ن د
دارا

ستان
مناطق تجمعدلفین هاپ

مناطق تجمع، پناهگاه آب و هواي سردگاو هاي دریایی
زادآوري، مناطق تجمعمسیر حرکت، ماکن هاي)سیل، شیرهاي دریایی، فیل دریایی( باله داران 

مکانهاي تجمع و النه هاخرس هاي دریایی
مکانهاي تجمعسمورهاي دریایی

مناطق مهاجرت یا دیگر مکانهاي تجمعوالها

کی
خش

ان 
دار

ستان
کلنی هاي گونه هاي در معرض تهدید و انقراضخفاش هاپ

آبی،مناطق خطرناك براي مسئوالن مقابله با انتشارات نفتی/تاالبیتغذیه در ناحیه بین جزرومدي یا تجمع مناطق خرس ها
در خطر انقراض یا نادر/ گونه هاي در معرض تهدیدسگ سانان
در خطر انقراض یا تهدید/ گونه هاي در معرض تهدیدگربه سانان

تجمع خزداران آبزي،دیگر مناطق ویزهپستانداران کوچک
دیگر مناطق تجمعمناطق مهاجرت یاسم داران

ان
دگ

گله/مناطق زادگاه،زمستان گذرانیماهی خورك هاپرن
چرا، تجمع هاي استراحتگاه/ مناطق زادگاه، زمستان گذرانیپرندگان غواص

مکانهاي آشیانه سازي، دیگر مناطق تجمعکاکایی و پرستوهاي دریایی
مکانهاي اشیانه سازي، مناطق تجمعپرندگان خشکی زي

در معرض تهدید، در معرض انقراض یا وقایع نادر و مکانهاي اشیانه سازيپرندگان گنجشک سان
تجمع هاي استراحتگاه و گله اي، زادگاهپرندگان پالژیک

تغذیه اي/ مکانهاي آشیانه سازي، تجمع هاي مهاجرتیپرندگان شکارچی
در مسیر مهاجرتمکانهاي آشیانه سازي و تجمع هاي توقف پرندگان ساحلی

تجمع هاي شبانه و تغذیه اي، زادگاهپرندگان آبچر
تجمع هاي زمستان گذرانی و مهاجرت، مناطق آشیانه سازيپرندگان آبزي

خزندگان و 
دوزیستان

مناطق تجمع، بویزه النه گذاريتمساح ها، کروکودیل ها
تاالبی/ تهدید، در معرض انقراض یا وقایع نادر، بویژه تجمع هاي محیط هاي ابیدر معرض مارها، سوسمارها، دوزیستان و سایر خزندگان

مناطق النه سازي و تجمعالك پشت آبی

یها
ماه

مناطق تخمریزي، پرورش یا دیگر مناطق تجمعماهیان ساکن دریا که براي تخم ریزي وارد رودخانه می شوند
محوطه هاي تخمریزي،مناطق پرورش نوزادان،ماهیان در معرض تهدید،در خطر ماهیان مهاجر آب شیرین به دریا

مناطق تخمریزي، پرورش یا دیگر مناطق تجمعماهیانی که نوزادان آنها در مصب پرورش می یابند
مناطق تخمریزي، پرورش یا دیگر مناطق تجمعماهیان ساکن مصب
دیگر مناطق تجمعمناطق تخمریزي، پرورش یا ماهیان آب شیرین

مناطق تخمریزي، پرورش، تجمع در صخره ها، گیاهان غوطه ور و دیگر زیستگاههاماهیان کفزي دریایی
مناطق تخمریزي، پرورش یا دیگر مناطق تجمعماهیان پالژیک دریایی

ان
هرگ

ی م
رخدادهاي نادرمناطق برداشت، تجمع باال، در معرض تهدید، در معرض انقراض یا دو کفه اي هاب

مناطق برداشت، با تجمع باالسرپایان
مناطق پرورش و برداشت، تجمع باالخرچنگ

مناطق برداشت، با تجمع باالخارپوستان
مناطق برداشت، با تجمع باال در معرض تهدید، در معرض انقراض یا رخدادهاي نادرشکم پایان

رخدادهاي نادردر معرض تهدید، در معرض انقراض یاحشرات
مناطق تخمریزي، پرورش و برداشت، در معرض تهدید، در معرض انقراض یا رخدادهاي نادرخرچنگ دریایی و خرچنگ آب شیرین

مناطق برداشت، با تجمع باال در معرض تهدید، در معرض انقراض یا رخدادهاي نادرمیگو

هها
تگا

یس
و ز

ان 
یاه

بستر جلبکها، گونه هاي مهمجلبکگ
مناطق ساختار مرجانها، گونه هاي نادرصخره هاي مرجانی

بآگیاهان شناور در گیاهان شناور در آب
.دیگر بسترهاي سخت که پناهگاه یا زیستگاههاي ساختاري را ایجاد می کندصخره هاي زیر آب با بستر محکم

بسترها یا جنگلهاي کلپکلپ

تاالبیجوامع ویژه/ تاالبهاي نادرتاالبها
بسترهاي بین جزرومدي یا زیر جزرومدي ساختار یافته گونه هاي کرمی شکلگیاهان، زیستگاهها، بستر جانوران کرمی شکل
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ESIبر روي نقشهیکاربري هاي انسانلیست: 3شمارهجدول

:روش انجام تحقیق2-1
جهت زون بندي و تعیین حساسیت زیست محیطی کرانه ساحل در ابتدا  الزم است اطالعاتی درباره زمین شناسی و هیدروگرافی منطقه جمع آوري 

Arcو نرم افزار GPSکرد و  با استفاده از تصاویر ماهواره اي منطقه را مورد شناسایی قرار داد و سپس با طی کل مسیر و مشاهده و با استفاده از 

GIS 9.3 نوع ساحل را بر اساس کد هاي ارائه شده از طرفNOAA مشخص کرد و همراه با آن نیز تنوع گیاهی و جانوري و ساختارهاي انسان
بطورکلی . طبقه بندي خواهد شدESIدهگانه در نهایت  با استفاده از رتبه بندي. مشخص کردNOAAساخت بر اساس کدهاي ارائه شده از سوي 

:این تحقیق درسه بخش ذیل انجام خواهد شد
GISپیاده سازي منطقه مورد مطالعه برروي نقشه در محیط) الف

استخراج وتهیه داده هاي پایهگردآوري،) ب
NOAAتهیه الیه هاي مورد نیاز ونقشه سازي حساسیت زیست محیطی منطقه مورد مطالعه به روش ) ج

:نتایج- 3
پوشش گیاهی و زیستگاه هاي ساحلی انرژي امواج و کشند،شیب ساحل،جهت طبقه بندي کرانه هاي ساحلی اطالعات مربوط به نوع بستر ساحل،

GIS 9.3Arcتوسط نرم افزار NOAAجمع آوري گردید سپس اطالعات جمع آوري شده براي نقشه سازي  بر اساس کدهاي ارائه شده از سوي 

.دهدحساسیت فیزیکی سواحل را نشان می 1شماره شکل.به واحد هاي جداگانه رتبه بندي شد

شدهمناطق نقشه زیر گروهگروه اصلی

رج 
تف

 /
سی

ستر
د

مناطق در دسترس
فرودگاهها

صخره هاي مصنوعی
سواحل

سکوي قایق ها
مکان هاي غواصی

گذرگاههاي آبی
فرودگاه هلیکوپتر
تفرجگاه ساحلی

ماهیگیري تفریحی
موج سواري

...دسترسی وسایل نقلیه به کرانه هاي ساحلی شامل فرودگاهها، باند فرود و 
ماهیگیري و غواصیتراکم باالي جاذبه هاي

سواحل با استفاده تفرجی باال
دریایی پرکاربرد/ تسهیالت مصبی

مناطق تفرجی با استفاده باال
گذرگاههاي آبی با استفاده باال

مسرهاي گذرگاههاي ابی با استفاده باال
مکانهاي مشخص فرود هلی کوپتر

دریایی پرکاربرد/ تسهیالت مصبی
مناطق تفرجی با استفاده باال
مناطق تفرجی با استفاده باال

یت
دیر

ت م
 تح

طق
زیستگاههاي بحرانی مشخص شدهمنا

ذخیره گاهها
پناهگاههاي دریایی

پارکهاي ملی
مناطق طبیعی حفاظت شده

پارکها
مناطق تحت مدیریت ویژه

ذخیرهگاه، مناطق شکار ممنوع، پناهگاههاي حیات وحش

مناطقی که به طور رسمی معرفی شده اند
گاههاي شناخته شدهذخیره

آبهاي تحت مدیریت
مناطق تحت مدیریت
مناطق تحت مدیریت

پارکهاي منطقه اي و استانی
معموال مناطق مرتبط با محیط هاي ابی

مناطق تحت حفاظت استانی و ملی

ابع
 من

راج
تخ

مناطق آبزي پرورياس
ماهیگیري تجاري

مکانهاي انبار
کان کنی

مناطق امرار و معاش
آببرداشت 

...مناطق پرورش نوزاد، آبگیرها و 
مناطق با استفاده باال، مناطق مهم

مناطق با اهمیت اقتصادي باال
زیر جزرو مدي/ معدنکاوي نواحی بین جزرو مدي

ق 
ناط

م
گی

رهن
مناطق باستانیف

مناطق تاریخی
مناطق آبی، ساحلی یا مرتبط با تاالب
مناطق آبی، ساحلی یا مرتبط با تاالب
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طبقه بندي فیزیکی سواحل خلیج چابهار: 1شکل شماره 

جانوران و زیستگاه ها مورد شناسایی در گروه هاي گیاهان،NOAAمنابع زیستی در محدوده مورد مطالعه نیز بر اساس راهنماي ارائه شده توسط 
حساسیت زیستی سواحل را نشان می 2شماره شکل.قرار گرفته وتبدیل به الیه هاي اطالعاتی قابل استفاده در سیستم اطالعات جغرافیایی گردید

.دهد

طبقه بندي زیستی خلیج چابهار: 2شکل شماره 

استفاده از :دسته اصلی شامل4کاربري هاي انسانی نیز به عنوان بخشی دیگر از بانک اطالعاتی جهت نقشه سازي حساسیت زیست محیطی در 
سایت هاي فرهنگی و باستان مکان هاي استخراج منابع دریایی و ساحلی،مناطق تحت مدیریت،مناطق ساحلی دریایی به عنوان مناطق تفریحی،

.کاربري هاي انسانی سواحل را نشان می دهد3شماره شکل.شناسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت
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طبقه بندي کاربري هاي انسانی خلیج چابهار:3شکل شماره 
:کلینتیجه گیري1- 3

را ESIحساسیت زیست محیطی بر اساس 4شماره شکل.در محدوده مورد مطالعه ایجاد شدESIفاکتور فوق نقشه 3در نهایت با در نظر گرفتن 
.نشان می دهد

ESIحساسیت زیست محیطی سواحل خلیج چابهار بر اساس: 4شکل شماره 

ن بررسی نتایج حاصل از رتبه بندي فیزیکی کرانه ساحلی حاکی از تنوع نسبتاً متوسط سواحل به لحاظ ژئوموفولوژیکی و جنس بستر ساحل، همچنی
طول محدوده مورد مطالعه در سواحل متر54551، از مجموع 4مطابق جدول. مورد مطالعه می باشدوجود منابع زیستی حساس در کرانه محدوده 

باعنوان ساختارهاي 1Bدرصد از محدوده مورد نظر، رتبه5/4مترمعادل 2500سواحل صخره اي در معرض حدودبا عنوان 1Aخلیج چابهار، رتبه 
2130با عنوان سواحل شنی درشت دانه حدود4درصد از محدوده مورد نظر، رتبه 76/15مترمعادل 8545انسان ساخت در معرض حدود 

درصد محدوده مورد نظر، رتبه11/43متر معادل 23400گراولی حدود-با عنوان سواحل شنی5درصد محدوده مورد نظر، رتبه 83/3مترمعادل 
6A6درصد محدوده مورد نظر، رتبه 76/7متر معادل 4310با عنوان سواحل گراول دار حدودBریپ (با عنوان سواحل تخته سنگی انسان ساخت
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درصد 65/18مترمعادل 10910با عنوان پهنه هاي جزر ومدي در پناه حدود 9Aدرصد محدوده مورد نظر و رتبه 39/6مترمعادل 2756حدود) رپ
.دهندمیرد نظر را به خود اختصاص حدوده موم

هاي ساحلی شناسایی شده، طول و درصد هر رتبه در محدوده مورد مطالعهرتبه بندي کرانه: 4جدول 

محدوده  به درصد
(m)متر

ESIتشریح واحدها
No

Sensitivity
Ranking

1Aاي در معرضصخرهسواحل 5/42500
Low

Sensitivity 1Bساختار هاي انسان ساخت در معرض76/158545

4درشتسواحل شنی دانه83/32130

Medium
Sensitivity

5یگراول- شنیسواحل11/4323400

6Aسواحل گراول دار76/74310

6B)ریپ رپ(سواحل سنگی انسان ساخت39/62756

9Aپناهپهنه هاي جزر و مدي در 65/1810910
High

Sensitivity

10054551-Total

پس از تعیین حساسیت فیزیکی و رتبه بندي کرانه ساحلی بر اساس میزان حساسیت آنها درصد حساسیت محدوده مورد مطالعه در سطوح مختلف 
درصد بیشترین درصد کرانه ساحلی  از لحاظ طول به خود 09/46که سواحل با حساسیت متوسط با . نشان داده شده است5شکل تعیین و در 

این بدان معنی است که اکثر سواحل در محدوده مورد مطالعه داراي حساسیت متوسط نسبت به آلودگی هاي نفتی احتمالی می . اختصاص داده اند
.تا حدي متوسط استباشند، که سختی پاکسازي آنها

که در صورت بروز آلودگی نفتی به راحتی پاکسازي خواهند درصد 26/35با نسبت به بروز آلودگی نفتیبعدي سواحل با حساسیت کمدر رتبه هاي 
در .نخواهند شددر صورت بروز آلودگی نفتی به راحتی پاکسازيدرصد که 65/18با نسبت به بروز آلودگی نفتیو سواحل با حساسیت زیادشد

مناطق با حساسیت متوسط و مناطق با حساسیت زیاد در محدوده مورد مطالعه بر روي نقشه پیاده سازي گردید که نهایت مناطق با حساسیت باال،
.نشان داده شده است6شکل در

مختلفدرصد حساسیت محدوده مورد مطالعه در سطوح : 5شکل شماره 

35.26

46.09

18.65

کمحساسیت

متوسطحساسیت

زیادحساسیت
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نقشه پهنه بندي میزان حساسیت خلیج چابهار: 6شکل شماره 

در نقشه با ده مورد مطالعه را در بر می گیرددرصد از محدو18مشاهده می شود نواحی داراي حساسیت زیاد که در حدود 6شکل همچنان که در 
سواحل با حساسیت متوسط که در . ادي و ترانزیتی چابهار و کنارك می باشدشامل سواحل تیس، اسکله هاي صیورنگ قرمز نشان داده شده اند

ص شده نقشه به رنگ زرد نشان داده شده اند حدود نیمی از منطقه مورد مطالعه را در بر می گیرد و سواحل با حساسیت کم  که به رنگ سبز مشخ
البته در پایان باید اذعان نمود که علی رغم گستردگی اطالعات جمع آوري شده دراین . درصد از محدوده مورد نظر را شامل می شود22تقریباً اند،

ین لحاظ این بررسی همچنان بسیاري از موجودات این منطقه از قبیل کفزیان و ماهیان وشکم پایان مورد شناسایی گونه اي قرار نگرفتند و به هم
حال با توجه به آنچه که مطرح شد پیشنهادات زیر در راستاي بهبود شرایط . ارزش گذاري می تواند در آینده و با تکمیل مطالعات الزم تغییر یابد

:ارائه می گرددNOAAسواحل با در نظر گرفتن شاخص هاي 
.یریت رویدادهاي نفتی دانستنقشه سازي حساسیت زیست محیطی را به عنوان ابزاري ضروري براي مد

حفاظت اولویت بندي،نقشه هاي حساسیت زیست محیطی می توانند براي برنامه ریزي قبل از رخداد و براي شناسایی مکانهاي آسیب پذیر،
.وشناسایی استراتژي پاکسازي، استفاده شوند

پارچه گیري و اجراي دقیق طرح مدیریت یکمدیریت سنتی و پیبهره گیري از برنامه ها و راهبرد هاي سامانه هاي جدید مدیریتی به جاي
).ICZM(ساحلی

تهیه نقشه حساسیت زیست محیطی براي سایر قسمت هاي ساحلی دریاي عمان تا با داشتن یک بانک اطالعاتی کامل از تمامی نواحی ساحلی 
.باشیمآمادگی الزم براي مقابله با هر نوع آلودگی به ویژه آلودگی نفتی را داشته 
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