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 وُمیه َمایص بیه المللی سًاحل، بىادر ي سازٌ َای دریایی 

ICOPMAS 2010 
آذر ماٌ ) تُران ( 8 -01   

 

 IMO ارزیابی حساسیت نوار ساحلی استان مازندران با استفاده از روش

 

 samane_razmjooy@yahoo.comياحد علًم ي تحقیقات اًَاز ،  -رزمجً، داوطجًی کارضىاسی ارضد، داوطگاٌ آزاد سماوٍ

 danehkar@ut.ac.ir، داوطگاٌ تُران ،  استادیار  افطیه داوٍ کار ، 

 sharify203@yahoo.comياحد سًاد کًٌ ،  -رزیتا ضریفی پًر ، استادیار ، داوطگاٌ آزاد

 samane_razmjooy@yahoo.comياحد علًم ي تحقیقات اًَاز ،  -سید محمد باقر وبًی ، استادیار ، داوطگاٌ آزاد
  

 چکیدٌ

آثضیبى حؼبع  ٍ ایي هٌبطك داسای صیؼتگبّْب .داسًذ خـىی لشاس ٍتحت تبثیش اوَلَطی دسیب  هٌبطك ػبحلی اساضی حؼبػی ّؼتٌذوِ اص دٍ ػَ   

 .آیٌذًمل ثِ ؿوبس هی الت ٍ كٌبیؽ حول ٍتفشجگبّی لبثل هالحػِ ای ثَدُ ٍ پـتَاًِ ثؼیبس هْوی ثشای فؿبلیتْبی هؿیـتی ؿی هٌبثؽ هؿذًی ٍ

ساّىبسی هٌبػت ثشای ایجبد یه پبیگبُ دادُ ثشای فشایٌذ اًتخبة سٍؽ هٌبػت ثشای ؿٌبػبیی هٌبطك حؼبع ػَاحل اػتبى هبصًذساى هیتَاًذ 

هذیشیت هٌبطك ػبحلی ٍ الگَیی ثشای تلوین گیشی ٍ ّذایت فشایٌذ تَػؿِ دس هٌبطك ػبحلی ثبؿذ تب اص ثشٍص تؿبسضبت صیؼت هحیطی دس گؼتشُ 

سٍؽ تجشثِ ؿذُ جْبًی اػت وِ دس ایي  ثشای اًتخبة هٌبطك حؼبع دسیبیی یه IMOهؿیبسّبی  ّبی ػبحلی ایي اػتبى جلَگیشی ًوبیذ.

اص اّذاف ٍیظُ ؿٌبػبیی هٌبطك حؼبع دسیبیی، ؾالٍُ ثش حفبغت اص هٌبطك داسای اّویت اوَلَطیىی خبف،  تحمیك هَسد تَجِ لشاس هی گیشد.

ّویي هٌػَس هحذٍدُ هَسد دسیبیی ّؼتٌذ. ثِ  -اجتوبؾی اػت وِ ٍاثؼتِ ثِ تَلیذات هٌبثؽ طجیؿی هٌبطك ػبحلی -حوبیت اص هٌبثؽ التلبدی

دس ثخؾ خـىی وبسثشی ّبی ػبحلی تب  هی ثبؿذ وِدس توبع ثب دسیبی خضس ویلَهتش خط ػبحلی اػتبى هبصًذساى  487/15ؿبهل  هطبلؿِ

غ ثش ػپتؿشیف گشدیذ. هتش  11ویلَهتش اص هشص پغ وشاًِ هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت ٍ هشص دسیبیی آى ًیض هٌطجك ثش خط ّن ؾوك  3فبكلِ 

بیج اػبع هؿیبسّبی اسائِ ؿذُ آیوَ ٍ ؿٌبػبیی هٌبطك ٍاجذ ؿشایط ایي هؿیبسّب، هٌبطك ثَیظُ حؼبع هٌطمِ هَسد هطبلؿِ پٌِْ ثٌذی هی گشدد. ًت

ؿذ اص تبالة هیبًىبلِ ٍ خلیج گشگبى ثِ لحبظ  ایٌىِ حبئض ؿشایط روش ؿذُ دس توبهی هؿیبسّبی سٍؽ هَسد اػتفبدُ هی ثبثذػت آهذُ ًـبى داد، 

حؼبػیت ٍ اّویت ثبالیی ثشخَسداس اػت، دیگش هٌبطك حؼبع هٌطمِ هَسد هطبلؿِ ؾجبستٌذ اص: تبالة فشیذًٍىٌبس، هلت سٍدّبی هْن ؿیالتی، 

هٌطمِ حفبغت ؿذُ الجشص هشوضی، ػبیت  -ٍ ًَؿْش چبلَع، ًَس پبسن جٌگلی ػی ػٌگبى، اثش طجیؿی هلی خـىِ داساى، جٌگلْبی خضسی ساهؼش،

 ًذگبى دس طَل ًَاس ػبحلی.ّبی پش

 

 خلیج گشگبى، تبالة هیبًىبلِ آیوَ، دسیبی خضس، هبصًذساى، (،PSSAهٌطمِ ػبحلی، هٌبطك ثَیظُ حؼبع دسیبیی): کلید ياژٌ َا

 

ٍمقدم  

ی ٍ دػتىبسی ، آة ٍ اتوؼفش ّؼتٌذ وِ دس ؾیي حبل تحت تبثیش تغییشات دائن طجیؿحی پَیبیی اص ؾولىشد هتمبثل صهیيهٌبطك ػبحلی ًَا    

. هشص هیبى صهیي ٍ الیبًَع اغلت ثِ سٍؿٌی ثب سػن یه خط ثش سٍی ًمـِ لبثل تؿشیف ًیؼت. ثب ایي حبل تغییش تذسیجی ٍ [1]اًؼبى لشاس داسًذ

بحلی هٌطمِ ػ[2]. ( خَاًذُ هی ؿَدCoastal Areaاًتمبل آى لبثل تـخیق اػت. ایي هحذٍدُ اًتمبلی  گبُ هٌطمِ ػبحلی یب ًبحیِ ػبحلی )

بی یه حشین هْن ٍ ػبهبًِ تلفیِ وٌٌذُ ثشای ثَم ػبصگبى ّبی وشاًِ ای اػت. ّوِ ایي اجضا دس یه تؿبدل ؿىٌٌذُ لشاس داسًذ وِ تَػط فشایٌذّ
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 فیضیىی ٍ صیؼتی وٌتشل هی گشدًذ ٍ ایي تؿبدل ثِ آػبًی هی تَاًذ تَػط آؿفتگی ّبی طجیؿی یب اًؼبى ػبص ثِ ّن ثخَسد. ثٌبثشایي هذیشیت

 [3 ].هٌبثؽ ػبحلی اص ًػش جٌجِ ّبی صیؼت هحیطی، التلبدی ٍ غزایی پش اّویت ٍ ضشٍسی هی ثبؿذ

 سا دسیبیی _ػبحلی هٌبثؽ ٍ هَجَدیت ثمبء هیتَاًذ فـبسّب ایي تذاٍم ٍ اًجبؿت گشدؿگشی، ٍ ؿْشی كٌؿتی، تَػؿِ جوؿیت، سؿذ ثِ تَجِ ثب   
 حَضِ ّبی ٍ ػبحلی خط دس اجتوبؾی -تَػؿِ التلبدی حبكل وِ خـىی فؿبلیتْبی تأثیش ٍ دسیبّب آلَدگی هیبى ایي دس. اًذاصد هخبطشُ ثِ

 ٍلبیؿی چٌیي ثشٍص .هیذّذ لشاس تأثیش تحت سا ػبحلی هؼتمین صیؼتگبّْبی طَس ثِ وِ اػت دًیب اغلت دس چبلـْب هْوتشیي اص اػت، آى آثشیض

 آى هحیط صیؼتی اسصؿْبی اص پبیذاس ّذف حفبغت ثب ػبحلی، ًبحیِ ثب خَد ساثطِ ىوشد لبًًَوٌذ دسكذد دیشٌّگبم دسوی ثب اًؼبى گشدیذُ هَجت

 ػبصهبى ػَی اص 1986 ػبل دس وِ ثَد ثشًبهِ ای هٌبطك ػبحلی، حفبغت ثش ( 1982) ثبلی وٌگشُ تأویذ اص پغ الذاهبت، ایي اص یىی ثشآیذ.

 دس (1992) وبساوبع وٌگشُ ثش ؾالٍُ هَضَؼ ایي[4]. گشدیذ آغبصدسیبیی  حؼبع هٌبطك ؿٌبػبیی طشح ثب (IMO) دسیبًَسدی ثیي الوللی

 حفبغت ثخؾ دس سیَ 21 وبس دػتَس 17 فلل اص 13 هبدُ دس ٍ گشفت لشاس هَسد تأویذ هجذداً (1992) سیَ دس صهیي ػشاى وٌفشاًغ

 وِ اػت ؿذُ خَاػتِ دٍلتْب اص ٍ شحهط دسیبیی حؼبع هٌبطك ؿٌبػبیی هؼئلِ سٍؿٌی وـتیشاًی، ثِ ؾولیبت همبثل دس دسیبیی هحیطضیؼت

یه هٌطمِ حؼبع دسیبیی ًبحیِ ای اػت وِ ثِ " :اػت وشدُ چٌیي تؿشیف سا هٌبطك ایي آیوَ .اًجبم دٌّذ صهیٌِ ایي دس سا هٌبػت الذاهبت
ُ اص ػَی ػبصهبى ثیي التلبدی یب ؾلوی ٍ آػیت پزیشی ًؼجت  ثِ فؿبلیت ّبی دسیبًَسدی ًیبصهٌذ حوبیت ٍیظ –دالیل اوَلَطیه، اجتوبؾی

دس ػبصهبى هٌطمِ ای حفبغت اص هحیط صیؼت  ;=<6دسوـَس ایشاى ّن هَضَؼ هٌبطك حؼبع ثشای اٍلیي ثبسدس  .[5]"الوللی دسیبًَسدی اػت
بع اٍلیي ثشسػی هٌبطك حؼ].  [6دس هٌطمِ فؿبل ؿذُ اػت، هطشح ؿذ =><6وِ ثِ دًجبل اًؿمبد وٌَاًؼیَى وَیت اص ػبل  (ROPME) دسیبیی

ٍ ووتش اص یه دِّ پغ اص آغبص ایي ثشًبهِ دس ػبصهبى ثیي الوللی دسیبًَسدی دس دفتش هحیط  هیالدی( 9<<6)8>68ایشاى دس ػبل  دسیبیی دس
دس تحمیك حبضش ًمـِ ػبصی حؼبػیت هحیط صیؼتی ػَاحل اػتبى هبصًذساى ثب . [4]صیؼت دسیبیی ػبصهبى حفبغت هحیط صیؼت آغبص ؿذ

ػبصهبى ثیي (MEPC)ّبی ؿٌبػبیی ٍتؿییي هٌبطك ثَیظُ حؼبع دسیبیی اسائِ ؿذُ تَػط وویتِ حفبغت اص هحیط صیؼت دسیبیی اػتفبدُ اص هؿیبس
هؿیبس اجتوبؾی، فشٌّگی ٍ  ،( Ecological Criteria) اًجبم ؿذ وِ ایي هؿیبسّب ؾجبستٌذ اص: هؿیبسّبی اوَلَطیىی( (IMOالوللی دسیبًَسدی

  .(Scientific and Educational Criteria (ی، هؿیبس ؾلوی ٍ آهَصؿ(Social, Cultural and Economic Criteria)ی التلبد

ثب فشاّن  GISًوَدُ اػت.  دس صهیٌِ ّبی هختلف وبسثشد فشاٍاًی پیذا GISثب تَجِ ثِ پیـشفت ؾلَم ٍ ػیؼتن ّبی وبهپیَتشی فٌبٍسی اهشٍصُ    
بی هختلف ثب یىذیگش، ثِ ؾٌَاى یىی اص هٌبػت تشیي ٍ ػشیؽ تشیي سٍؽ ّبی جوؽ آٍسی ٍ وشدى اهىبًبت ًوبیؾ ٍ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّ

تحمیك حبضش ًیض ثب اػتفبدُ اصایي تىٌیه ٍ تجضیِ ٍ تحلیل ثِ اثضاسی وبسآهذ دس هطبلؿبت هحیط صیؼتی ٍ هشثَط ثِ هٌبطك ػبحلی ثذل ؿذُ اًذ. 

اػتبى هبصًذساى  .( ثِ اسصیبثی ػَاحل اػتبى هبصًذساى پشداختِ اػتPSSA)دسیبییثشاػبع هؿیبسّبی ؿٌبػبیی ٍ تؿییي هٌبطك ثَیظُ حؼبع 

 :دسجِ ٍ =8دلیمِ تب  >9دسجِ ٍ  :8ایي اػتبى ثیي ویلَهتش خط ػبحل هبػِ ای، ػٌگشیضُ ای ٍ ثِ ًذست للَُ ػٌگی اػت.  487/15داسای 
ؿشلی اص ًلف الٌْبس گشیٌَیچ ٍالؽ ؿذُ اػت. حذ ؿوبلی آى دسیبی  دلیمِ طَل 69دسجِ ٍ  ;:دلیمِ تب  89دسجِ ٍ  5:دلیمِ ؾشم ؿوبلی ٍ 

ػبحل دسیبی خضس ثب تَجِ ثِ [7]. خضس، حذ جٌَثی آى اػتبى ّبی تْشاى ٍ ػوٌبى، حذ غشثی آى گیالى ٍ حذ ؿشلی آى اػتبى گلؼتبى هی ثبؿذ
هحیطی، تٌَؼ صیؼتی، تشاون جوؿیت ٍ ثِ تجؽ ٍجَد  ؿشایط خبف خَد اص حؼبػیت ثبالیی ثشخَسداس اػت، ٍجَد هٌبطك هٌحلش ثِ فشد صیؼت

  .تبػیؼبت ٍ فؿبلیت ّبی التلبدی ٍ ًیض ؿشایط فیضیىی ٍ اللیوی حبون، دال ثشؿىٌٌذگی آى اػت

 

 ي ريش َا مًاد
  محديدٌ مًرد بررسی

ویلَهتش اص  8بی ػبحلی تب فبكلِ ی ثخـی اص وشاًِ ػبحلی تؿشیف گشدیذ وِ دس ثخؾ خـىی وبسثشی ّ هحذٍدُ هَسد هطبلؿِ دس ایي تحمیك   
هحذٍدُ هَسد ًػش ؿبهل  ثِ ؾجبست دیگش،هتش اػت.  65هشص پغ وشاًِ هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت ٍ هشص دسیبیی آى ًیض هٌطجك ثش خط ّن ؾوك 

ویلَهتش خط ػبحلی اػتبى هبصًذساى دس توبع ثب دسیبی خضس هی ثبؿذ. ایي اهتذاد ػبحلی ثب تَجِ ثِ حذٍد هٌطمِ ػبحلی وِ هٌطجك ثب  >=9/:6
آة  دس هتش 65( هٌطجك ثب خط ّن ؾوك Nearshore( دس ثخؾ خـىی ٍ هٌتْی الیِ آة ّبی ًضدیه ػَاحل )Back shoreهشص پغ وشاًِ )

 .ؿبهل هی ؿَدسا  ّىتبس >::769/=;دس هجوَؼ  هؼبحت هحذٍدُ هَسد هطبلؿِؿَد.  ّبی ػبحلی اػت تفىیه هی

 
 ريش بررسی

اثتذا هٌطمِ هَسد هطبلؿِ ثش سٍی ًمـِ دس هحیط  اػتفبدُ ؿذ. 7559( هشثَط ثِ ػبل ETM+) دس ایي هطبلؿِ اص اطالؾبت هبَّاسُ لٌذػت   
GIS  تْیِ گشدیذ. ّوچٌیي الیِ ّبی هَسد ًیبص تْیِ هی ؿَد ٍ ًمـِ حؼبػیت هٌطمِ پیبدُ ػبصی هی ؿَد. ػپغ دادُ ّبی پبیِ  گشدآٍسی ٍ
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گشٍُ  =6گشٍُ اكلی ٍ  8( دس PSSA)هؿیبسّبی ؿٌبػبیی ٍ تؿییي هٌبطك ثَیظُ حؼبع دسیبیی ػبختِ هی گشدد. IMOهَسد هطبلؿِ ثِ سٍؽ 
 فشؾی دػتِ ثٌذی ؿذ وِ ؾجبستٌذ اص:

 اوَلَطیىی  هؿیبس  1. 
صیؼتگبُ حیبتی، ٍاثؼتگی، ثی ّوتب یب ًبدس ثَدى،  تٌَؼ، حبكلخیضی،  ؿىٌٌذگی، طجیؿی ثَدى،  یىپبسچگی، ثؼتشّبی تخن سیضی یب هؿشف ثَدى، 

 صاد آٍسی، اّویت جغشافیبی صیؼتی 

 هؿیبس اجتوبؾی، فشٌّگی ٍ التلبدی 2. 

 ٍاثؼتگی اجتوبؾی یب التلبدی، هیشاث فشٌّگی،  ٍاثؼتگی اًؼبًی 

 ٍ آهَصؿی  هؿیبس ؾلوی3. 

 تحمیمبت  ،هجٌبی اًجبم هطبلؿبت پبیؾآهَصؽ، 
 
  

 دس ًوَداس صیش ًـبى دادُ ؿذُ اػت. IMO( ثِ سٍؽ PSSA)هشاحل ًمـِ ػبصی هٌبطك ثَیظُ حؼبع دسیبیی
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 IMO( بٍ ريش PSSAمراحل تعییه مىاطق بًیژٌ حساس دریایی)  -0ومًدار 

 

 وتایج
، هَسد اسصیبثی لشاس گشفت. پغ IMOثشای ؿٌبػبیی هٌبطك ثَیظُ حؼبع دسیبیی دس ػَاحل هبصًذساى، دادُ ّبی هشثَط ثِ ّش یه اص هؿیبسّبی   

ثذیي كَست وِ ّش یه اص هؿیبسّب سا ثب دادُ ّبی هشثَطِ ثشسػی هیی وٌیین ٍ    اص ؿٌبػبیی هٌبثؽ هشتجط ثب هؿیبسّب، ًمـِ ایي هٌبطك تْیِ گشدیذ.
دس ؿٌبػبیی هٌبطك ثَیظُ حؼیبع   هٌطمِ وِ حذالل یىی اص هؿیبسّب سا داؿتِ ثبؿذ ثؿٌَاى هٌطمِ ثَیظُ حؼبع دسیبیی دس ًػش گشفتِ هی ؿَد. ّش

التلیبدی ثیبالی    –دسیبیی، تبالة هیبًىبلِ ٍ  خلیج گشگبى ثِ دلیل اسصؽ ّبی هٌحلش ثِ فشد صیؼتی ٍ اوَلَطیىی، ّوچٌیي اّویت اجتویبؾی  
 سد تَجِ ٍیظُ لشاس گشفتٌذ.آًْب، هَ

 

 PSSAتؿییي هؿیبسّبی ؿٌبػبیی 

 (PSSAدسیبفت ساٌّوبی ؿٌبػبیی ٍ تؿییي هٌبطك ثَیظُ حؼبع دسیبیی )

 

تؿییي هٌطمِ هَسد هطبلؿِ ثش سٍی 

 ًمـِ

تفىیه هٌطمِ هَسد هطبلؿِ ثش اػبع ٍاحذّبی لٌذفشم 

 ػبحلی

 تْیِ دادُ ّبی هشتجط ثب هؿیبسّب

 لَطیىیدادُ ّبی اوَ

تْیِ الیِ ّبی هشتجط ثب 

 هؿیبسّبی تؿییي ؿذُ

تؿییي هٌبطك ثَیظُ حؼبع 

 ( ثش سٍی ًمـPSSAِدسیبیی)

 اجتوبؾی -دادُ ّبی التلبدی
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  مىاطق بًیژٌ حساس دریایی سًاحل استان مازودران  -1وقطٍ  

 

وِ ثشای ؿٌبػبیی یه هٌطمِ ثَیظُ حؼبع دسیبیی اسائِ ؿذُ اًذ تٌْب دس كَست  IMOاجتوبؾی ٍ ؾلوی  _هؿیبسّبی اوَلَطیىی، التلبدی   
ػیت ّب، یب تْذیذات ؿٌبختِ ؿذُ فؿبلیتْبی وـتیشاًی ثِ وبس ثشدُ هی ؿًَذ ٍ ّش هٌطمِ تذٍیي لَاًیي ٍیظُ ثشای حفبغت ایي هٌبطك دس ثشاثش آ

هٌبطك حؼبع  دس اسصیبثی [5]. ای وِ حذ الل یىی اص هؿیبسّبی هزوَس سا داؿتِ ثبؿذ ثِ ؾٌَاى هٌطمِ ثَیظُ حؼبع دسیبیی ؿٌبختِ هی ؿَد
 ػت:ایي سٍؽ ًتبیجی وِ حبكل ؿذ ثِ ؿشح صیش ا ثبػَاحل اػتبى 

: تبالة هیبًىبلِ ٍ خلیج گشگبى، لپیَی صاغویشص، تیبالة    ؾجبستٌذ اص ثب تَجِ ثِ هؿیبسّبی اوَلَطیىی هٌطمِ هَسد هطبلؿِ ؿٌبػبیی ؿذ هٌبطمی وِ -
 -ىیبثي تٌىبثي، ػیبیت پشًیذُ تٌ  -فشیذًٍىٌبس، اثش طجیؿی هلی خـىِ داساى، هٌطمِ حفبغت ؿذُ الجشص هشوضی دس ًَس ٍ ًَؿْش، ػبیت پشًذُ لٌگشٍد

آؿَسادُ، هلت سٍدخبًِ ّبی گْشثبساى، تجي، ػیبّشٍد، ثبثلشٍد، السین، ّشاص، تٌىیبثي   -فشح آثبد، ػبیت پشًذُ فشح آثبد -ثبثلؼش، ػبیت پشًذُ ثبثلؼش
 ٍ ؿیشٍد، جٌگل ّبی ًَس، چبلَع، ساهؼش.

              هیبًىبلِ ٍ خلیج گشگیبى، تیبالة فشییذًٍىٌبس، هیَصُ تیبسی        ؾجبستٌذ اص: ؿٌبػبیی ؿذ هؿیبس التلبدی، فشٌّگی ٍ اجتوبؾیثب تَجِ ثِ  هٌبطمی وِ -
    ْبی طجیؿی خـىِ داساى دس تٌىبثي، یبدهبًْبی تبسیخی ثِ كَست ػمبًفبس، اهبهضادُ ّب ثیـتش دس ًَاحی ؿشق اػتبى ٍ ثِ طیَس پشاوٌیذُ دس دّؼیتبً   

 ػبحلی اػتبى.

: تبالة هیبًىبلِ ٍ خلیج گشگبى، لپَی صاغوشص، جٌگل ّبی ساهؼش، چیبلَع،  ؾجبستٌذ اص ٌبػبیی ؿذهؿیبسؾلوی ٍ آهَصؿی ؿ ثب تَجِ ثِ هٌبطمی وِ -
 ًَس، ًَؿْش، اثشطجیؿی هلی خـىِ داساى، تبالة فشیذًٍىٌبس، هٌطمِ حفبغت ؿذُ الجشص هشوضی.

 

 بحث ي وتیجٍ گیری
ة هیبًىبلِ ٍ خلییج گشگیبى ثیِ    ( هـخق اػت، تبال 6ًمـِ ؿوبسُ ّوبًطَس وِ دس ًمـِ پٌِْ ثٌذی هٌبطك ثَیظُ حؼبع هٌطمِ هَسد هطبلؿِ )  

ایٌىِ حبئض ؿشایط روش ؿذُ دس توبهی هؿیبسّبی سٍؽ هَسد اػتفبدُ هی ثبؿذ اص حؼبػیت ٍ اّویت ثبالیی ثشخیَسداس اػیت، دیگیش هٌیبطك      لحبظ
بسن جٌگلی ػی ػٌگبى، اثش طجیؿی هلیی خـیىِ داساى،   حؼبع هٌطمِ هَسد هطبلؿِ ؾجبستٌذ اص: تبالة فشیذًٍىٌبس، هلت سٍدّبی هْن ؿیالتی، پ

 هٌطمِ حفبغت ؿذُ الجشص هشوضی، ػبیت ّبی پشًذگبى دس طَل ًَاس ػبحلی. -چبلَع، ًَسٍ ًَؿْش جٌگلْبی خضسی ساهؼش،
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دسییبیی   -هٌیبطك ػیبحلی  ( ثب اػتفبدُ اص هؿیبسّبی طشح سیضی ؿذُ ثشای اسصییبثی  ;=68آصیتب سضبیی لؿل دس پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ خَد )  
( حؼبػیت هحیط صیؼتی هٌبطك ػبحلی اػتبى هبصًذساى سا هَسد اسصیبثی لشاس دادُ اػیت.  8=68وـَس دس هٌطمِ دسیبی خضس)داًِ وبس ٍ هجًٌَیبى،

  .یبد ثشخَسداس ّؼتٌذوِ دس آى پٌبّگبُ حیبت ٍحؾ هیبًىبلِ ٍ خلیج گشگبى ثبالتشیي اهتیبص ٍ دّؼتبًْبی اطشاف خلیج گشگبى اص حؼبػیت ثؼیبس ص

 IMO( ثِ پٌْیِ ثٌیذی وشاًیِ ػیبحلی اػیتبى ػیؼیتبى ثلَچؼیتبى ثیب دٍ سٍؽ         1386لیذا داٍس، دس پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ خَد دس ػبل)   
ٍNOAA   ِهمبیؼِ وبسایی دٍ سٍؽ ثَػیل ٍSWOT تْیی  خلیج گَاتش ثِ ّوشاُ خَسّب ٍ هلت ّبی هٌهطبثك ًتبیج ثذػت آهذُ  ،پشداختِ اػت

هـخلب ویفی ثَدُ ٍ همیبع هٌبػجی جْت همبیؼیِ ٍ اسصییبثی وویی     IMOاگشچِ هؿیبسّبی  ثِ آى اص حؼبػیت ٍ اّویت ثبالیی ثشخَسداس اػت.
هیضاى حؼبػیت هىبًْبی ؿٌبػبیی ؿذُ ثِ دػت ًوی دّذ، لیىي سٍؿی هٌبػت جْت ؿٌبػبیی هٌبطك حؼبع ثِ لحبظ ٍیظگی ّبی اوَلَطیىی 

ؾی ثِ ؿوبس هی سٍد، دس ػَاحل اػتبى هبصًذساى سٍص ثِ سٍص سًٍذ تَػؿِ ٍ افضایؾ تشاون جوؿیت سا داسین ٍ اییي هؼیئلِ ثؼییبس    اجتوب -ٍ التلبدی
ٍ ؿٌبػبیی هٌبطك ٍاجذ ؿشایط هؿیبسّبی هزوَس، فشكت ثؼیبس اسصؿوٌذی  IMOًگشاى وٌٌذُ اػت. ثب اػتفبدُ اص ًتبیج حبكل اص وبسثشد هؿیبسّبی 

 .اسصؿوٌذ ایي هٌطمِ، فشاّن هی ؿَدثشای حفع رخبیش 

 َا وًضت پی

IMO: International  Maritime  Organization 

PSSA: Particularly  Sensitive  Sea  Area 

MEPC: Marine Environment  Protection  Committee 

ROPME: Regional Organization  for  the Protection of  the Marine  Environment 

GIS: Geographic  Information  System 
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