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 أ

 پیشگفتار

استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طرف  1346برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

ی خاص این استان و نقش آفرینی آن در هایژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

تدوین  متفاوت است، از آن جمله هااستانمقیاس ملی از مراحل مختلفی  تشکیل شده است که در قیاس با شرح خدمات سایر 

برنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی آینده پژوهی به تدوین چشم انداز اهداف و 

اتی به عملی و سطحکندیمی مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملی  و  پردازدیدر استانمکلیدی  اقدامات

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستانی مورد نیاز در سطح هاپروژهو  هاارائهطرح

ص به مشخ طوربهوم این مطالعات عالوه بر این به منظور تداوم اقدامات مورد نیاز در برنامه  تدوین شده آمایش مرحله س

شرح  اصلی و ارکان.مراحل پردازدیمی پیش بینی شده هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

اسناد  باشد. در فصل اول این گام،شت فصل میپردازد، مشتمل بر هگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

ربیات جهانی و تج هاروششود.فصل دوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم، مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

یش های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

ی عمومی را به انجام اجماع ساز، تدوین ساختار، سازماندهی همکاری و  نفعیذی هاگروهیی شناسات.فصل چهارم، اس

ارد. در بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دمنظور اولویتاستان به مسائلبندی شناسی و طبقهرساند. فصل پنجم به مسالهمی

تژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه های اصلی و استرافصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

سناد های مطالعاتی الزم برای تهیه افصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحآمایش براساس ارزیابی سریع انجام خواهد شد و 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتی استان

یعی و بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیازده فصل تحت عناوین:  گام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل

اداری و سازمانی،  -محیط زیست، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسی

 و بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی

ها، بررسی و تحلیل تحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهامنیتی در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.استان را مورد بررسی قرار می



 

 ب

گام سوم به تبیین چشم انداز و طراحی سناریو های توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایی 

و تدوین  ی توسعه فضایی استانوهایسنا ری استان، شناسایی هاتیمأمورو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین چشم انداز کالن و 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها و به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام چهار فصل سازمان فضایی توسعه، معرفی طرح گام چهارم

های کالن (، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy Mapها )های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاستپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل می

ذاری در گگردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد منابع مالی سرمایهم برنامه راهبردی آمایش تهیه میدر گام پنج

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه می ریزی مشارکتی، برنامه شراکتتوسعه استان، کلیات بودجه

ابی و توسعه استان، نظام ارزیگام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت 

ی برنامه افزار پایش و ارزیابپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرم

 آمایش است.

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

 گردد. ی و بازنگری برنامه طراحی میدر این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیاب

صیلی و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تف پردازدیمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش 

ررسی شده و مدارک جدید، بمطالعات انجام بر اساسموضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی 

های اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر کلیه ذیمدخالن(، ها و منابع مالی دستگاهبرنامه ها،طرح

بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم کمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.می

شته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن، بازنگری و گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص دا

ین های کالن و تدوکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاست

 های اجرایی توسعه است.سیاست

، عناوین ارائه سازمان فضایی تفصیلیدر گام سوم سازمان فضایی توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل چهار فصل با 

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه میهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح گرددیمدر گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه 

تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه اجراء، روش های توسعه به و پروژه

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأمپیشنهادی تاٌمین مالی(، بررسی 



 

 ت

نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج الحی برنامههای توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصها و برنامهطرح

 استان است.

گام پنجم نیز که به طراحی نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل سازمان و ساختار 

های سیاست های ارزیابی برنامه وخصپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شا

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 مرحله سوم: پایش و ارزیابی برنامه آمایش

 شود. در این مرحله طی دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام می

ک استقرار سازمان و تجهیزات مورد نیاز پایش توسعه و گام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدار

یابی برنامه، بررسی پایش توسعه و ارزش دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ ارزشیابی برنامه، تهیه نرم

والت و تی آمایش، بررسی تحهای اجرایی استان با برنامه عملیاساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدورههای میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیمتغییرات در محیط

 باشد.می

های ها و شاخصمعیار بر اساسساله آمایش گام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنج

عی و های موضپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسی تحققتعیین

 های اساسی در برنامه آمایش است.مقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگریکوچک

حلیل تبررسی و  گروه از مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده بخشی  از مجموعهگزارش حاضر 

 شرح خدمات است. 2-6-2-1 بندمنطبق با وتحلیل محیط زیست )شناسایی منابع اکولوژیکی(با عنوان گزارش  محیط زیست
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 شناسایی منابع اکولوژیکی -1-2-1-6-2

 به توان بالقوه سرزمین در قالب کاربری های انجام پذیر و مورد انتظار ارزیابی توان اکولوژیک به معنای عینیت بخشیدن

است. برای ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین اولین گام شناسایی منابع اکولوژیک که خود شامل منابع فیزیکی)اقلیم، آب، 

 شد.)گیاهان و جانوران( می با شکل زمین، خاک، زمین شناسی و سنگ شناسی ( و منابع بیولوژیک

آید. پوشش گیاهی نمادی از وضعیت اقلیمی، م حیات در هر سرزمینی به حساب میپوشش گیاهی به عنوان عنصر مه

خاک، شکل زمین و سایر عناصر مهم فیزیکی سرزمین است که طی سالیان بسیار به ترکیبی از گیاهان متفاوت در یک 

 ات در یک سرزمین است، نشانی از وضعیت سالمت محیطپوشش گیاهی عالوه بر آنکه نشان حی سرزمین منجر شده است.

می و غذایی برای انسان و رود. نقش مهم گیاهان در تعدیل آب و هوا، تولید خوراک دازیست آن سرزمین نیز  به شمار می

 های دارویی و صنعتی، فراهم آوردن شرایط ذخیره هرچه بیشتر نزوالت جوی و حفاظت از خاک کامال واضح وفرآورده

 های جانوری نفش بسیار پراهمیتی در حیات جانوری هر سرزمینی دارد. هد زیستگاروشن است. از طرفی با ایجا

حیات وحش هر سرزمینی نیز شاخص مهمی از سالمت محیط زیست آن منطقه است. حیات جانوری سمبلی است که 

ه عنوان منبع و بانک ژنتیکی نقش مهمی در ایجاد کند. از طرفی هر گونه بوفور نعمت در سرزمین را تداعی میفراوانی و 

تعادل اکولوژیک منطقه دارد. همان گونه که مشخص است تنوع زیستی راز بقاء و پایداری در اکوسیستم است و چنانچه 

 ش خواهدناگزیر آن اکوسیستم به سوی قهقرا و زوال پی ،تنوع زیستی اکوسیستمی دستخوش تغییرات شده و رو به قهقرا رود

رفت. بنابراین یکی از ارکان برنامه ریزی پایدار، حفاظت از تنوع زیستی سرزمین، به عنوان یکی از ارکان پایداری و بقاء آن 

یستی در اهای آتی است بمتکی برمنابع با حفظ آن برای نسلسرزمین خواهد بود. آمایش سرزمین که برنامه ریزی عاقالنه و 

 منابع اکولوژیک سرزمین به عنوان شاخص پایداری، سالمت و بقاء اکوسیستم داشته باشد.ای به سیر تدوین خود توجه ویژه

 :اهداف مطالعه منابع بیولوژیک

ی، های مختلفی چون دارویها در راستای کاربریآن مهای جانوری و کشف تواهای گیاهی و زیستگاهمطالعه رویشگاه -

 صنعتی، کشاورزی، زینتی،کنترل بیولوژیکی و گسترش اکوتوریسم؛

 های داغ تنوع زیستی مانند نواحی اکوتون، نقاط تمرکز اندمیسم )بوم زادی(؛شناسایی و حفاظت از لکه -

حفاظت  های مناسب برایبا محیط زیست جهت تهیه مدل های گیاهی و جانوری با یکدیگر ومطالعه روابط متقابل گونه -

ابط و ای و نیز تعیین ضوهای تاالبی و رودخانهاز تنوع زیستی )با تأکید بر اکولوژی مهره داران و مطالعات اکوسیستم

 ها(؛برداری پایدار آناستاندارهای الزم به منظور بهره
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 شکل زمین، زمین شناسی، خاک(منابع فیزیکی ) آب و هوا و اقلیم، هیدرولوژی،  -1-2-1-6-2-1

 مده است. آمربوط به مطالعات طبیعی  یهابخشمطالعات مجلدات در  مطالعات این بخش به صورت کامل و تفصیلی در

 و جانوری( پوشش گیاهیمنابع بیولوژیک) -1-2-1-6-2-2

 پوشش گیاهی -1-2-1-6-2-2-1

ی و مرتعی استان جنگل به شناسایی پوشش ، جهت شناخت پوشش گیاهی به عنوان یکی از منابع بیولوژیک استان بوشهر

 بوشهر در سطح جامعه و تیپ  پرداخته خواهد شد.

 پوشش جنگلی -1-2-1-6-2-2-1-1

سیم بندی اقلیمی از نظر تق. پوشاندمیپراکنده  طوربهتان را نقاط اس ترینمرتفعپوشش جنگلی استان از اراضی ساحلی تا 

 .(2و  1)نقشه گرددمیمشاهده  "ایران و تورانی"و  "خلیجی عمانی"این پوشش در دو ناحیه 

تنگستان تا شمال غربی خورموج شروع و در امتداد شمال غربی جنوب شرقی تا خلیج نایبند و  پشت کوهاز  هاجنگلاین 

 .ابدییمندی به ترتیب زیر پایان گاوب

 یاهشتدو  نییپاو جنوبی عموماً در ارتفاعات  تریغرب یهابخشمناطق گرمسیری در  هایجنگل: ناحیه خلیجی عمانی

 یهامحدودهحرا در سواحل استان در  هایجنگلوجود کنگان و جم گسترده شده است.  یهاشهرستانساحلی در محدوده 

 . باشدمیقابل توجه  نیزمل گنزه و بیدخون در خلیج نایبند 

ارس( و در شرقی ) هم مرز با استان ف یهابخشعمدتاً در  ییهوااین ناحیه آب و  هایجنگلناحیه ایران و تورانی : 

 . اندشدهدشتی و جم)والیت( پراکنده دشتستان،  یهاشهرستان متر عموماً در محدوده 844ارتفاعات باالتر از 

 دست کاشت در این استان عموماً در نواحی مرکزی به اجرا درآمده است . هایجنگل

 1:25444و اطالعات  1:254444در مقیاس  اساس نقشه پوشش گیاهی کشوربروضعیت پوشش جنگلی در استان بوشهر 

 آمده است . 1جدول در  (هاطرح)تهیه شده در دفتر مهندسی و ارزیابی 1383تا سال 
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 استان بوشهر هایجنگل: مساحت و درصد تاج پوشش 1جدول 

 درصد به سطح استان مساحت)هکتار( نوع پوشش  مساحت استان

 

 

41/2314464 

 

 2/4 8/366 درصد به باال 45جنگل 

 44/4 45/2462 درصد 45تا  54جنگل 

 85/4 41/14658 درصد 54تا  25جنگل 

 88/5 18/136644 درصد 25تا  5جنگل 

 41/1 64/33383 جنگل ماندابی

 64/1 66/36146 بیشه و درختچه زار

 33/4 64/4448 جنگل دست کاشت

 و مراتع هاجنگلمأخذ: سازمان 

 الف( ناحیه خلیج عمانی

 از:   اندعبارتجوامع جنگلی این ناحیه 

(: درخت غالب آن کنار و چون سطح وسیعی را در جنوب کشور در بر Zizyphetum« )کنارستان »جامعه کنار یا -

د، که وگاهی مور رودمیباال از آنپیچ ایشک  ،موارد یدر برخ. شودمی رگ با ترکیب خاصی جلوه یامنطقهدر هر  ردیگیم

 .ردیگیماست، در زیر اشکوب آن قرار  یاترانهیمد میعنصر ن

و در نقاط مختلف  دهدمیتشکیل  «کهورستان–گز شاهی »با کهور جامعه گاهی :Tamarcetum )جامعه گز شاهی)  -

 .  شودمیکم و بیش دیده 

خالص و یکدست آن در جیرفت   یهاجامعهو  باشدمی(: گونه غالب آن درخت کهور Prosopiseto جامعه کهورستان )-

خلوط به دیگر م یهاجامعههمراه است و در نقاط دیگر جنوب  با  دهدیمعلفی که پوشش سبز زمین را تشکیل  هایگونهبا 

 . رسدیمنظر 

 . شودمیعلفی دیده  هایگونهاین جامعه همراه درختچه لگجی و بعضی   Calotropisetum):) استبرق زارجامعه  -

سگ جاز و گاهی نیز همراه  دیو خار)آسه(، دره )رملیک(، ناترک، ،: همراه با شمع(Periplocetum) جامعه گیشدرزار -

 .شودمیگیاهان علفی دیده  یبعضو « گون» و یا «بادامک»

همراه با کوسن و دورک و  ایویژه هایترکیبی مثل کرت، گبر، چگرد و هایگونه(: با  Acacietumه آکاسیا )جامع -

 .شودمیعلفی دیگر، و یا همراه استبرق  دیده  هایگونه

 . نمایدمیتوجه  جلب زینگز و پوتورو  هایگونه: با ترکیب  (Salvadoretumجوامع کوچک چوج زار و توج زار ) -

ی کروی شکل پرخ هادرختچه( با  Euphorbietumو یا جوامع پرخ یا پرخ زار )(  متر  144)در آبگرم بندر عباس  در ارتفاع 
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و نسبت  به ترکیب گیاهان  همراه جوامع  شودمیعلفی  چندی دیده  هایگونهو یا همراه گیشد رو ترکیب  ییتنها بهیا 

 .دهدمیمختلفی را تشکیل 

که در بعضی  شودمیاین جامعه در تنگه سرحه بلوچستان و جیرفت  دیده  : Dagbergietum))تان شم سجامعه شی -

 نواحی مخلوط با درختان دیگر و در جیرفت تقریباً یکدست انتشار دارد.

رو و پوتو هایگونه( با Capparicetumدر بلوچستان و جامعه کلیرستان ) : ( Stocksietum) جامعه کهتر یا کهتر زار -

 . ندیآیماز دیگر جوامع این ناحیه اقلیمی به شمار  (Tecomelletumتوج در چابهار و جامعه انار شیطان )

( : در سواحل خلیج همیشه فارس و دریای عمان دو جامه Rhizophoretum( و چندل )(Avicennietumّ   جوامع حرا -

 یهاشهیر. درختان این دو جامعه دارای باشندمی( از سایر جوامع متمایز Rhizophoretum( و چندل )(Avicennietumآ  حر

 . دارندیمماندهای خلیج فارس بر پا نگه  داریناپا، درخت را در خاک دیرک یهاطنابکه همچون  باشندمیهوایی 

و  عی از تیره چغندرجوام ، و ساحلی دریای عمان و خلیج فارس که شور و قلیایی است یاجلگه هایخاکبا توجه به  -

 . شودمیزیادی دیده  یهاوسعت( در Halocnemetum) شور پسند مثل هالوکنمون

 ب: ناحیه ایران و تورانی 

 یهافالتو  هاجلگهو مختلف  یهایبلنداز خصوصیات بارز این ناحیه آب و هوایی اختالفات جغرافیایی و وجود پستی و 

ت کم و بیش  در تمام این مناطق چشمگیر اسب و هوایی، با همه این اوصاف تشابه آ . باشدمیمتنوع  هایکوهمرتفع و رشته 

 . 

ت. نوسان حرارت زیاد اسایز این ناحیه از سایر نواحی است. کمی مقدار بارندگی و طوالنی بودن فصل خشک عامل تم

دت است و این در حالی است که ش شدت حرارت تابستان در این ناحیه کم و بیش با شدت حرارت در صحاری آفریقا مشابه

 . نمایدمیناحیه مدیترانه شدیدتر رخ  یاز سرماسرمای زمستان آن 

تان یکی به علت سرما و یخبندان و ادامه فصل زمس فعالیت حیاتی در این ناحیه به علت نوسان شدید حرارتی در دو فصل، 

 . گرددمیو دیگری به علت طول مدت خشکی در فصل تابستان متوقف 

همچون صدها گونه گون علیرغم اشکاالت و عقاید متضاد و متفاوت  ،متنوع و ناشناخته در این ناحیه هایگونهوجود 

 شرفتیپ ریخا هایسالکه در  نمایدمیو تعیین حدود آن را طلب  ضرورت مطالعات فیتوسوسیولوژیک )جامعه شناسی گیاهی(

 تری داشته است. قابل مالحظه

حیه صحارا از جنوب به نا ،ژاپنی -از مشرق به ناحیه سینا  ،سیبری - اروپاو  یاترانهیمدز شمال به نواحی این ناحیه وسیع ا

خالصه از سواحل غربی اقیانوس آرام تا سواحل شرقی اقیانوس اطلس  طور بهو  گرددمیسندی و خلیجی عمانی محدود  –
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آنکه  ترمهم .شودمیامتداد دارد و به علت وسعت زیاد و اختالف فراوان وضعیت  توپوگرافی به نواحی فرعی  چندی تقسیم 

 .ر گیاهی این ناحیه تشکیل شده استایران از عناص لورفدرصد  64و خاک ایران را اشغال نموده است  6/3این ناحیه بالغ بر 

وشهر و مورد مطالعه )ب یهااستانع در محدوده طرح تهیه پوشش جنگلی خلیجی عمانی با توجه به اینکه بعضی از این  جوام

 خواهد شد .اشاره  هاآنبه  اختصاربه، رندیگینمهرمزگان ( قرار 

البرز از شمال خراسان  تا آذربایجان و رشته  هایکوهجنوبی رشته  یهادامنهنیم مرطوب و نیم خشک: در  هایجنگل - 

غربی و کردستان تا قسمتی از فارس و کرمان را   جانیاز آذرباجنوب شرقی  –س در امتداد شمال  غربی زاگر هایکوه

خته  زاگرس شنا هایجنگلجنگلی و  یهااستپکه با عنوان جزو مناطق  نیم خشک و نیم مرطوب محسوب داشت  توانیم

، بید و صنوبر در سراسر مناطق نیم مرطوب و سماق  ،. جوامع ارس، بلوط زاگرس، بنه و بادام، بادام، پسته، خنجکشوندمی

 .  باشندمینیم خشک زاگرس گسترده 

کهورک –(، درمنه Artemisietum-Hultemietumورکزار) –(، درمنهArtemisietumدرمنه زار)جوامع 

با  هاییاستپ( در  -Dendrostellarietum)Artemisietumسیاه کینه زار –(، درمنه Artemisietum-prosopietumزار)

 نامناسبمیلیمترو دارای زراعت دیم )علیرغم  344تا244با بارندگی  ترخشکو دارای محیط  ایکوهپایهی کم شیب هاجلگه

 .  شوندمیبودن خاک آن ( و دارای اراضی در حال آیش که جوامع فوق با زراعت دیم جا به جا  

به صورت  هادرهو در امتداد  هاسیالب( در مسیر  Peteropyretum( و جامعه پرند ) Atraphaxetumجوامع کاروان کش )

 . شوندمیعلفی دیده  هایگونهدرختچه همراه با تعدادی 

( و یا جوامع سیاه کینه As.Glaucacanthae( و اسبی گون )Astragaletum(، جامعه گون )Ephedratumجامعه ارمک )

 . خورندمیکم شیب به چشم  ایلگهج هایاستپاسبی گون نیز در  –گون و سیاه کینه  –

سیعی و هایقسمتاست و شامل  ترخشکو  ترگرمکوهپایه دارای محیطی  هایاستپمرکزی ایران بر خالف  هایاستپ

 .گرددمیاز خاک کشور )به خصوص کویرهای مرکزی ( 

و کمی بیشتر و شامل جوامع مختلفی است که ترکیب فلوریستیک   مترمیلی 144بارندگی سالیانه  این مناطق در حدود 

–(، قیچ Zygophylletumمثل جامعه قیچ ) .آن بر اساس شرایط کلیماتیک و ادافیک  تغییراتی را به همراه دارد

 کاروان کش-( قیچ  Zygophylleto-Pteropyretumپرند)

(Zygophylleto-Atraphaxetum)  بادامک( )ی باداهادرختچههمراه با( م کوهیAmygdalus scoparia  و نیتراریا )

(Nitraria schoberi) 
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و سگ جاز  D.oleoides)( و الف )D.caucasicaeتروانه ) (، D.mucronata( اعم ازخوشک )Daphnetumدافنه زار )

 (Convolvoletumزار )

-اغستانت هاینامبه صورت اجتماعاتی به  ،اسکنبیل،گز–تاغ  هایگونهروان نیز  هایریگناپایدار و  هایخاک یبر رو

 اسکنبیل زار و گز زار انتشار دارند. 

مختلف شوره زار، یکدست و یا همراه گزیفون  هایجامعهقلیایی و گچی و به اصطالح شور   هایخاکدر نهایت در 

(Salsoleto-cornulaccetum( و الدورک زار )Arahasietum( و اشنان زار )Seidlitzietumو )  تیره چغندر  ازجوامعی

(Aellenietum دیده )شوندمی. 
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 مراتع -1-2-1-6-2-2-1-2

 مرتعیهای شریح تیپت

 Aeluropus lagopoides-Suaeda vermiculataتیپ مرتعی  -1

 Al.la- Su.veنشانه روی نقشه 

در  144تا  4. عرصه این تیپ در دامنه ارتفاعی است اختصاص داده به خودهکتار را  144082این تیپ گیاهی به مساحت 

با  مترمیلی 3644تا  3244تبخیر و تعرق پتانسیل  ،مترمیلی 154میزان بارندگی ساالنه  ،فراخشک ،اقلیم .سطح دریا قرار دارد

 هایکخاآبرفتی و سیالبی با  هایدشتاین تیپ گیاهی روی  .باشدمی گرادسانتیدرجه  25تا  5/22میانگین دمای ساالنه 

 متوسط تا خیلی سنگین همراه با شوری استقرار دارد. 

 از: اندعبارتهای این تیپ گونه ترینمهم

Aeluropus littoralis  
Cressa cretica  

Halocharis sulphorea 

Juncus bufonium 

Mesembryantlhemum nodiflorum 

Salsola arbuscula  

Salsola baryosma Salsola tomentosa 

Seidlitzia rosmarinus  

Solsola crassa  

Suaeda aegyptica  

Tamarix leptopetala  
 

  Alhagi camelorum-Ziziphus spina Christi -Prosopis koelzianaمرتعیتیپ  -2

 Al.ca-Zi.sp-Pr.koنشانه روی نقشه 

 دهد. هکتار از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص می 435041این تیپ مرتعی با مساحت 

متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک معتدل، میزان  844تا  444عرصه گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

تا  8/24با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 1344تا  1144، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی 343تا  358بارندگی ساالنه بین 

عمیق  هایاکخای نسبتاً مسطح و بدون پستی و بلندی با دامنه هایدشتاین تیپ مرتعی در باشد. می گرادسانتیدرجه  1/21

های بادبزنی شکل با بافت متوسط تا خیلی سنگین با شوری کم تا نسبتاً زیاد و بدون سنگریزه و همچنین واریزه ،تکامل یافته

 ه دار استقرار دارد. های زاویسنگریزه یبر رووسط تا سنگین با بافت مت دارسنگریزهبا خاک نیمه عمیق تا عمیق  دارزهیسنگر
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 Amygdalus eburnea-Astragalus arbusculinus-Platychaete mucronifoliaمرتعیتیپ   -3

 Am.eb-As.ar-Pl.muنشانه روی نقشه 

 هکتار، در منطقه مورد مطالعه به خود اختصاص داده است.  4488021این تیپ مرتعی با مساحت 

متر از سطح دریا، اقلیم خشک گرم تا معتدل و بارندگی  1544تا  644رصه گسترش این تیپ مرتعی در دامنه ارتفاعی ع

درجه  25تا  5/22با میانگین دما  مترمیلی 3244تا  3444، تبخیر و تعرق پتانسیل سالیانه حدد مترمیلی  344تا  254ساالنه 

 باشد.مستقر می گرادسانتی

 استقرار دارد. سنگریزه دارها با خاک سبک تا سنگین و و تپه هاکوههی روی تیپ اراضی، این واحد گیا

 
 Amygdalus eburnea-Gymnocarpus decander- Convolvulus acanthocladusمرتعیتیپ  -6

 Am.eb-Gy.de-Co.acنشانه روی نقشه 

، در دامنه تغییرات ارتفاعی حدود دهدمیهکتار، منطقه مورد مطالعه را پوشش  11446083این تیپ گیاهی با مساحت 

های اراضی کوهستان، تپه ماهور و تیپ یبر رودرصد و  54تا  14متر از سطح دریا شیب عمومی حدود  2144تا  654

معتدل با  معتدل و خشک بیابانی ،این تیپ گیاهی نیمه خشک های بادبزنی شکل سنگریزه دار گسترش دارد. اقلیمواریزه

های نه. گوباشدمیدولومیتی  -و آهکی  ایصخرهاین تیپ گیاهی  هایرویشگاهاست. غالب  مترمیلی 344تا  254بارندگی 

 Ebenusبا  توأمبوده که   Astragalus fasciculifoliusبا همراهی  ندرتبهو  Amygdalus scopariaگیاهی مهم دیگر 

stellata , Convolvulus acanthocladus  از  هاییپایهو تکAcer monspessulanum  ی مرطوب شمالی( هادره)بیشتر در

 گسترش یافته است 

 
 تیپ مرتعی  -5

Amygdalus eburnea - Astragalus fasciculifolius - Convolvulus acanthocladus  
 Am.eb- As.fa- Co.acنشانه روی نقشه 

عرصه گسترش این تیپ گیاهی  .محدوده مطالعاتی مورد نظر را به خود اختصاص داده است ازهکتار  6224014با مساحت 

قرار دارد.  مترمیلی 254تا  244متر از سطح دریا و در اقلیم خشک معتدل و با بارندگی ساالنه  1244تا  644در دامنه ارتفاعی 

 یبر روباشد. این تیپ می گرادسانتیدرجه  25تا  5/22و میانگین دما  مترمیلی 3244-3444تبخیر و تعرق پتانسیل سالیانه 

  استقرار دارد.  دارسنگریزهو با خاک متوسط تا سنگین  هاکوه
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 تیپ مرتعی  -6

Amygdalus eburnea - Gymnocarpus decander - Ziziphus spina chrisiti 
 

 Am.eb- Gy.de- Zi.spنشانه روی نقشه 

هکتار از محدوده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  614045این تیپ گیاهی با مساحت 

 254تا  244متر از سطح دریا قرار دارد. اقلیم این تیپ خشک گرم تا معتدل با بارندگی  1544تا   644تیپ در دامنه ارتفاعی 

استقرار یافته  گرادسانتیدرجه  5/22با دمای میانگین  مترمیلی 3444تا  2844حدود  تبخیر و تعرق پتانسیل ساالنه - مترمیلی

 استقرار دارد. سنگریزه دار -ها با خاک نیمه سنگین تا سبک تپه -هاکوهاراضی  یبر رواست. این تیپ گیاهی 

 
 تیپ مرتعی  -4

Amygdalus scoparia- Ziziphus spina chrisiti- Astragalus fasciculifolius  
 Am.sc- Zi.sp- As.faنشانه روی نقشه 

را به خود اختصاص داده است.  مطالعههکتار، از محدوده مورد  166044با مساحت  Am.sc- Zi.sp- As.faتیپ گیاهی 

 گرم و خشک ،متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک 1844تا  644عرصه گسترش این تیپ گیاهی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 5/22تا  24با دمای  مترمیلی 3444تا  2844، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل بین مترمیلی 254تا  2444معتدل، بارندگی  ،بیابانی

بک تا نسبتاً با خاک س سنگریزه دارو واریزه بادبزنی شکل  هافالتها، باشد. این تیپ گیاهی روی تپهمی گرادسانتیدرجه 

 سنگین گچی استقرار دارد. 

 
 تیپ مرتعی -8

Arthrocnemum fruticosum-Salicornia europaea-Avicennia marina 
 Ar.fr-Sa.eu- Av.maنشانه روی نقشه 

 در دامنهعرصه گسترش این تیپ  .دهدمیهکتار، منطقه مورد مطالعه را پوشش  1448043این تیپ گیاهی با مساحت 

 و تعرق، میزان تبخیر مترمیلی 244شک گرم، میزان بارندگی ساالنه کمتر از متر از سطح دریا، اقلیم فراخ 14ارتفاعی کمتر از 

 باشد.می گرادسانتیدرجه  25تا  5/22با دمای ساالنه  مترمیلی 3644تا  3244پتانسیل 

های گچی و مارن یبر روعمیق تا نسبتًا عمیق  یهاخاکسیالبی با  هایدشتاین تیپ گیاهی روی تیپ اراضی پست و 

 نمکی استقرار دارد.

 



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
 (یکیمنابع اکولوژ یی)شناساستی ز طی مح  لی 

 

5002212B0021300303R105961116 م 

 
13 

 تیپ مرتعی -4

Astragalus arbusculinus-Amygdalus eburnea-Ziziphus spina-Christi 
 As.ar-Am.eb-Zi.spنشانه روی نقشه 

هکتار از عرصه مطالعاتی را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  66445054این تیپ مرتعی با مساحت 

 354تا  254متر از سطح دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک، میزان بارندگی  1144تا  644مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 باشد.می گرادسانتیدرجه  5/22میانگین دمای ساالنه با  مترمیلی 3244، تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی

 قرار دارد.است سنگریزه دارها با خاک سبک تا سنگین آهکی و اراضی کوهستانی و فالت بر رویاین تیپ مرتعی 

 
 تیپ مرتعی -14

Astragalus arbusculinus-Amygdalus scoparia-Ziziphus spina- Christi  
  As.ar-Am.sc-Zi.spنشانه روی نقشه 

از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش  24هکتار،  14624083این تیپ مرتعی با مساحت 

 354تا  254متر از سطح دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک، بارندگی  1444تا  644این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 باشد. می گرادسانتیدرجه  25تا  5/22با دمای  مترمیلی 3244تا  3444ق پتانسیل بین ، میزان تبخیر و تعرمترمیلی

استقرار  با خاک سبک تا نسبتاً سنگین گچی سنگریزه دارها و واریزه بادبزنی شکل ها، فالتاین تیپ مرتعی روی تپه

 دارد. 

 
 Astragalus arbusculinus-Salsola lachnantha-Centaurea intricataتیپ مرتعی  -11

 As.ar-Sa.la-Ce.inنشانه روی نقشه 

 هکتار،  از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است.  6424033این تیپ مرتعی با مساحت 

متر از سطح دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک،  1244تا  644عرصه گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 گرادسانتیدرجه  5/22با دمای ساالنه  مترمیلی 3444، تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی 354تا  344نه میزان بارندگی ساال

 باشد. می

ط دار و شوری متوسمتوسط تا خیلی سنگین آهک هایخاکای با دامنه هایدشتها و ، تپههاکوهاین تیپ مرتعی روی 

 استقرار دارد. 

 
 Astragalus arbusculinus-Stipa capensis-Ziziphus spinag-Christiتیپ مرتعی    -12



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
 (یکیمنابع اکولوژ یی)شناساستی ز طی مح  لی 

 

5002212B0021300303R105961116 م 

 
16 

 As.ar-St.ca-Zi.spنشانه روی نقشه 

از عرصه مطالعاتی را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  54هکتار  21644046این تیپ مرتعی با مساحت 

، تبخیر مترمیلی 344تا  244یزان بارندگی متر از سطح دریا، اقلیم خشک، م 814تا  244تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 باشد. می گرادسانتیدرجه  25تا  5/22با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 3644تا  3244و تعرق پتانسیل 

ی و های بادبزنی با خاک عمیق و بافت متوسط تا خیلی آهکها و آبرفتها، فالتتیپ اراضی تپه بر رویاین تیپ مرتعی 

 استقرار دارد.  دارسنگریزه

 Astragalus arbusculinus-Zygophyllum atriplicoides-Platychaete mucronifoliaتیپ مرتعی  -13

 As.ar- Zy.at- Pl.muنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  26633025این تیپ مرتعی با مساحت 

 354تا  244متر از سطح دریا، اقلیم خشک گرم معتدل، میزان بارندگی ساالنه  1244تا  144ه تغییرات ارتفاعی مرتعی در دامن

 باشد.  می گرادسانتیدرجه  25تا  5/22با دمای  مترمیلی 3644تا  3244، تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی

چی استقرار های گسبک تا سنگین بربستری از مارن ای با خاکدامنه هایدشتاین تیپ مرتعی روی کوهستان، فالت و 

با  (Astragalus arbusculinus)ها بیشتر است، گیاه گون دارد. در بخش شمالی تیپ در ارتفاعات فوقانی که تراکم آبراهه

 چ، از تراکم این گونه کاسته شده و به جمعیت قیشودمی ها کمترتراکم بیشتر و در جنوب غربی که تراکم آبراهه

(Zygophyllum atriplicoides) یابد.در ترکیب پوشش گیاهی افزایش می 

 Astragalus arbusculinus-Zygophyllum eurypterum- Ziziphus spina-Christiتیپ مرتعی   -16

 As.ar-Zy.eu-Zi.spنشانه روی نقشه 

های کوه هکتار، از عرصه مطالعاتی در شمال شرقی شهرستان خورموج و دامنه 63453043این تیپ مرتعی با مساحت 

 خورموج را به خود اختصاص داده است. 

متر از سطح دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک،  554تا  144عرصه گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

درجه  25تا  5/22با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 3644تا  3244، تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی 354تا  244میزان بارندگی 

 باشد.می گرادسانتی

های بادبزنی شکل با خاک سبک تا سنگین و ای و واریزهدامنه هایدشتها، تیپ اراضی تپه بر رویاین تیپ مرتعی 

 استقرار دارد. سنگریزه دارآهکی و 

 Astragalus fasciculfolius-Amygdalus scoparia-Amygdalus lycioideتیپ مرتعی   -15



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
 (یکیمنابع اکولوژ یی)شناساستی ز طی مح  لی 
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 As.fa-Am.sc-Am.lyنشانه روی نقشه 

ای است دهد. این تیپ در منطقههکتار از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 2466022این تیپ مرتعی با مساحت 

 مترمیلی 384تا  324سطح دریا، اقلیم خشک گرم با میزان بارندگی سالیانه بین  متر از 654تا  544که در دامنه تغییرات ارتفاع 

 مستقر است. 1.8باشد. تیپ مرتعی مذکور بر روی واحد اراضی می گرادسانتیدرجه  22تا  21و میانگین دمای سالیانه 

 
 تیپ مرتعی -16

Astragalus fasciulifolius-Amygdalus eburnea-platychaete aucheri-Convolvulus acanthocladus 
 

 As.fa- Am.eb- Pl.au- Co.acنشانه روی نقشه 

هکتار از محدوده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است این تیپ در دامنه ارتفاعی  14423018این تیپ با مساحت 

تبخیر و تعرق  مترمیلی 254تا  244متر از سطح دریا با اقلیم خشک بیابانی تا فراخشک گرم، با بارندگی بین  1644تا  644

ها با خاک سبک تا نیمه سنگین واریزه هاکوهستان -ها روی تپه گرادسانتیدرجه  25تا  24یا دمای  مترمیلی 3244تا  3444

 شود. آهک دار دیده می

 
 Astragalus fasciculfolius-Amygdalus lycioidesتیپ مرتعی  -14

 As.fa-Am.lyنشانه روی نقشه 

ای دهد. این تیپ در منطقههکتار، از منطقه مطالعه را به خود اختصاص می 8045با مساحت  As.fa-Am.lyتیپ مرتعی 

 344متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک گرم با میزان بارندگی سالیانه بین  1344تا  844است که در دامنه تغییرات ارتفاعی 

و  2.1باشد. تیپ مرتعی مذکور بر روی واحد اراضی می گرادسانتیدرجه  22تا  14و میانگین دمای سالیانه  مترمیلی 654تا 

 واقع شده است. 1.8

 از: اندعبارتهای همراه این تیپ گونه ترینمهم

Centaurea intricata Ebenus stellta Platycheate aucheri 

Convolvulus acanthocladus Pennisetum orientale Stipa capensis 

 
 Astragalus fasciculifolius-Convolvulus acanthocladus-Amygdalus eburneaتیپ مرتعی   -18

 As.fa-Co.ac-Am.ebنشانه روی نقشه 



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
 (یکیمنابع اکولوژ یی)شناساستی ز طی مح  لی 
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هکتار، از منطقه را در محدوده مطالعاتی به خود اختصاص داده است. عرصه  13448044این تیپ گیاهی با مساحت 

اقلیم خشک بیابانی معتدل، میزان بارندگی  متر از سطح دریا، 1544تا  544یپ گیاهی در دامنه تغییرات ارتفاعی گسترش این ت

 گرادسانتیدرجه  5/22تا 24با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 3244تا  3444، تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی 344تا 154ساالنه 

 باشد.می

 دارهکآمتوسط تا خیلی سنگین  هایخاکای با دامنه هایدشتتپه و  ضی کوهستان،این تیپ گیاهی روی تیپ ارا

 استقرار دارد. 

 Astragalus fasciculifolius- Convolvulus acanthocladusتیپ مرتعی  -14

 
 As.fa- Co.acنشانه روی نقشه 

تصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اخ 56063این تیپ گیاهی با مساحت 

 254تا  154متر از سطح دریا، اقلیم خشک بیابانی معتدل، میزان بارندگی ساالنه  444تا  344گیاهی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 هافالت باشد. این تیپ گیاهی رویمی گرادسانتیدرجه  25با دمای  مترمیلی 3244تا  3444، تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی

 استقرار دارد. سنگریزه دارو تراسهای فوقانی دارای خاک سبک و 

 

 Astragalus adscendens-Convolvulus leiocalycinus-Amygdalus eburneaیمرتع پیت -24

 As.ad-Co.le-Am.ebنشانه روی نقشه 

ه ای است کدهد. این تیپ در منطقههکتار از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 566028این تیپ مرتعی با مساحت 

  584تا  654ای سرد، با میزان بارندگی سالیانه بین متر از سطح دریا، اقلیم مدیترانه 2644تا  2544در دامنه تغییرات ارتفاع 

واقع شده  8.8باشد. تیپ مرتعی مذکور بر روی واحد اراضی می گرادسانتیدرجه  14تا  15و میانگین دمای سالیانه  مترمیلی

 است.

 Astragalus fasciculifolius-Convolvulus acanthocladus-Ziziphus spina christiمرتعیتیپ  -21

 As.fa-Co.ac-Zi.spنشانه روی نقشه 

دهد. این تیپ در جنوب منطقه هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 18646086این تیپ مرتعی با مساحت 

پوشکان قرار گرفته است. عرصه گسترش این تیپ  -در محدوده تنگ ارم پس از اراضی کشاورزی در مسیر جاده تنگ ارم

سطح دریا، اقلیم نیمه خشک سرد و معتدل، میزان بارندگی ساالنه بین متر از  1444تا  444مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
 (یکیمنابع اکولوژ یی)شناساستی ز طی مح  لی 
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 گرادسانتیدرجه  21تا  24با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 1644تا  1444، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی 642تا  358

 واقع است.   1.8و  2.1، 2.6، 3.9باشد. این تیپ مرتعی روی واحدهای اراضی می

 
 Astragalus fasciculifolius-Cornulaca monacantha-Ziziphus spina-Christiمرتعیتیپ  -22

 As.fa- Co.mo-Zi.sp نشانه روی نقشه 

هکتار، از عرصه مطالعاتی را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  145516064این تیپ مرتعی با مساحت 

 354تا  244متر از سطح دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک، میزان بارندگی  244تا  144تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 . باشدمیگرادسانتیدرجه  25با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 3644، تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی

سنگریزه ن و یهای بادبزنی شکل با خاک سبک تا سنگآبرفتی و واریزه هایدشتتیپ اراضی  بر رویاین تیپ مرتعی 

 استقرار دارد.  دار

 
 تیپ گیاهی  -23

Astragalus fasciculifolius - Hammada solicornica - Ziziphus spina chrisiti 
 

 As.fa- Ha.sa- zi-spنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  63314062تیپ گیاهی با مساحت 

 244تا  144متر از سطح دریا، اقلیم خشک بیابانی معتدل، میزان بارندگی ساالنه  644تا  344گیاهی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. این تیپ می گرادسانتیدرجه  25تا  5/22با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 3644 تا 3244، تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی

با  دار همراه دارآهکمتوسط تا خیلی سنگین  هایخاکای با دامنه هایدشتگیاهی روی تیپ اراضی کوهستان، تپه و 

 استقرار دارد. شوری کم استقرار دارد. از نظر زمین شناسی منطقه در سازند میشان و آغاجاری

  
 Astragalus fasciculifolius - Heliantemum kahiricumتیپ مرتعی   -26

 As.fa- He.kaنشانه روی نقشه 

هکتار از محدوده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است و دامنه ارتفاعی بین  181046این تیپ گیاهی با مساحت 

، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی 244تا  154بارندگی  -بیابانی معتدل  از سطح دریا اقلیم خشک مترمیلی 444تا  344

سبک تا نسبتاً سنگین  هایخاکباشد. این تیپ گیاهی روی می گرادسانتیدرجه  5/22تا  24با دمای  3244تا  3444بین 

 استقرار دارد.  سنگریزه دار



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
 (یکیمنابع اکولوژ یی)شناساستی ز طی مح  لی 
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 تیپ مرتعی  -25

Astragalus fasciculifolius-Platychaete glaucescens-Ziziphus spina-Christi 

 As.fa- Pl.sp.-Zi.spنشانه روی نقشه 

. عرصه گسترش این تیپ مرتعی در دامنه دهدمیهکتار، از عرصه مطالعاتی را پوشش  613044این تیپ مرتعی با مساحت 

 642تا  343ان بارندگی ساالنه بین متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک و نیمه خشک گرم، میز 1444تا  844تغییرات ارتفاعی 

 باشد.  می گرادسانتیدرجه  8/24تا  2/24با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 1644تا  1344، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی

، گچی، آهکی، و متشکل از مواد مارنی دهیبردهیبرهای کم ارتفاع تا نسبتاً مرتفع فرسایش یافته، این تیپ مرتعی در کوه

های آذرین، های نیمه مرتفع تا مرتفع با قلل تیز و سنگی و گاهًا مدور، متشکل از سنگماسه سنگی، نمکی و رسی و تپه

های رنگی واقع شده است. خاک این اراضی دارای عمق خیلی کم تا متوسط ها و آمیزهآهکی، دولومیتی، ماسه سنگی، فلیش

 باشد. با بافت سبک تا سنگین می سنگریزه دارواخت و غیریکن

 
 تیپ مرتعی   -26

Astragalus fasciculifolius-Platychaete sp.-Ziziphus spina-Christi 

 As.fa- Pl.sp.-Zi.spنشانه روی نقشه 

یپ مرتعی در . عرصه گسترش این تدهدمیهکتار، از عرصه مطالعاتی را پوشش  14284064این تیپ مرتعی با مساحت 

تا  343متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک و نیمه خشک گرم، میزان بارندگی ساالنه بین  1444تا  844دامنه تغییرات ارتفاعی 

 گرادسانتیدرجه  8/24تا  2/24با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 1644تا  1344، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی 642

 باشد.می

، گچی، آهکی، و متشکل از مواد مارنی بریدهبریدههای کم ارتفاع تا نسبتاً مرتفع فرسایش یافته، مرتعی در کوهاین تیپ 

های آذرین، های نیمه مرتفع تا مرتفع با قلل تیز و سنگی و گاهًا مدور، متشکل از سنگماسه سنگی، نمکی و رسی و تپه

ی رنگی واقع شده است. خاک این اراضی دارای عمق خیلی کم تا متوسط هاها و آمیزهآهکی، دولومیتی، ماسه سنگی، فلیش

 باشد. با بافت سبک تا سنگین می سنگریزه دارغیریکنواخت و 

 
 Astragalus fasciculifolius-Ziziphus spina-christiتیپ مرتعی   -24

 As.fa-Zi.spنشانه روی نقشه 



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
 (یکیمنابع اکولوژ یی)شناساستی ز طی مح  لی 
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. دهدمیهکتار، از منطقه مطالعاتی را به صورت پراکنده در مناطق مرکزی پوشش  143651026این تیپ مرتعی با مساحت 

متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک سرد، گرم و  1644تا  444عرصه گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

با میانگین دمای  مترمیلی 1344تا  1444، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل متریمیل 662تا  388معتدل، میزان بارندگی ساالنه بین 

 باشد. می گرادسانتیدرجه  5/24تا  14ساالنه 

ها و ها، فالتهای پایین اراضی کوهستانی، تپهپراکندگی نسبتاً وسیع این تیپ مرتعی در انواع اراضی است. در دامنه

 . ردیگیمدار این تیپ مرتعی پراکنش دارد های بادبزنی شکل سنگریزهی و واریزهاهای دامنههای باالیی، دشتتراس

 

 تیپ مرتعی -28

nummulariaZiziphusAstragalus fasciculifolius- Zygophyllum atriplicoides-  
 As.fa-Zy.at-Zi.nuنشانه روی نقشه 

دهد. این تیپ که در هکتار، از منطقه مورد مطالعه را پوشش می 25866048با مساحت  As.fa-Zy.at-Zi.nuتیپ مرتعی 

های قلعه گالب، پرگل خونگ، هلیگون، تحره، بند پیر، رشته و گارین گه جنوب منطقه مورد مطالعه واقع شده بر روی کوه

متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک گرم و نیمه  435تا  46قرار دارد. عرصه گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

، تبخیر و تعرق ساالنه مترمیلی 514تا  245ای سرد و معتدل و نیمه مرطوب معتدل، بارندگی خشک گرم و معتدل و مدیترانه

 2.6اضی باشد. این تیپ مرتعی در واحدهای ارمی گرادسانتیدرجه  25تا  21با متوسط دمای ساالنه  مترمیلی 3582تا  3684

 واقع شده است. 1.8و 

 
 Astragalus fasiculifolius-Convolvulus acanthocladusتیپ مرتعی  -24

 As.fa-Co.acنشانه روی نقشه 

ای است دهد. این تیپ در منطقههکتار از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 1825032این تیپ مرتعی با مساحت 

 مترمیلی 384تا  324متر از سطح دریا، اقلیم خشک گرم با میزان بارندگی سالیانه بین  654تا  544که در دامنه تغییرات ارتفاع 

 قرار دارد. 1.8باشد. تیپ مرتعی مذکور بر روی واحد اراضی می گرادسانتیدرجه  22تا  21و میانگین دمای سالیانه 

 تیپ مرتعی   -34

Astragalus fasciculifolius-Zygophyllum eurypterum-Gymnocarpus decander 
 As.fa- Zy.eu- Gy.deنشانه روی نقشه 



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
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دهد.عرصه گسترش این تیپ هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 15565044این تیپ مرتعی با مساحت 

ین رندگی ساالنه بمتر از سطح دریا، اقلیم فراخشک و نیمه خشک گرم، میزان با 454تا  168مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 گرادسانتیدرجه  4/22تا  21با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 1544تا  1344، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی 365تا  245

کل از مواد مارنی، گچی، و متش بریدهبریدههای کم ارتفاع تا نسبتاً مرتفع فرسایش یافته، کوه بر رویباشد. این تیپ مرتعی می

 هکی، ماسه سنگی، نمکی و رسی با عمق خاک کم تا متوسط و بافت متوسط تا سنگین گسترش یافته است. آ

 
 Carthamus tinctorum-Taraxacum wallichiiتیپ مرتعی   -31

 Ca.ti-Ta.waنشانه روی نقشه 

، شیب 8.1دهد. در واحد اراضی هکتار، از منطقه مطالعه را به خود اختصاص می 14534086این تیپ مرتعی با مساحت 

ناسی شباشد. از نظر زمینهای مختلف و فرسایش بسیار زیاد میدرصد، شیب عمومی نامشخص و در جهت 25اراضی بیش از 

باشد. از نظر اقلیمی این تیپ در روش آمبرژه دارای آب و یان میدارای سازند آغاجاری بوده و فقر پوشش گیاهی آن نما

است.  مترمیلی 654الی  254هوا گرم میانی و در روش دو مارتن دارای اقلیم خشک و میزان بارندگی متوسط ساالنه بین 

 رسد.می گرادسانتیدرجه  23میزان درجه متوسط حرارت ساالنه آن به 

 
 Convolvulus acanthocladus-Amygdalus eburnea-Amygdalus scopariaتیپ مرتعی  -32

 Co.ac-Am.eb-Am.scنشانه روی نقشه 

دهد. عرصه گسترش تیپ هکتار، از محدوده مورد مطالعه را به خود اختصاص می 54066این تیپ مرتعی با مساحت 

یمه خشک سرد، گرم و معتدل، میزان بارندگی متر از سطح دریا، اقلیم ن 1644تا  464مرتعی مذکور در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 گرادسانتیدرجه  24تا  18با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 1344تا  1244، تبخیر و تعرق ساالنه مترمیلی 642تا  346ساالنه 

درصد  25تا  12واقع شده است. در این تیپ بیشترین مساحت متعلق به طبقه شیب  1.8باشد. این تیپ مرتعی واحد اراضی می

 باشد.درصد می 54تا  25و سپس 

 
 تیپ مرتعی -33

Convolvulus acanthocladus-Amygdalus eburnea-Astragalus fasiculifolius 
 Co.ac-Am.eb-As.faنشانه روی نقشه 



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
 (یکیمنابع اکولوژ یی)شناساستی ز طی مح  لی 
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دهد. عرصه گسترش هکتار، از منطقه مورد مطالعه را پوشش می 26846046با مساحت  Co.ac-Am.eb-As.faتیپ مرتعی 

تا  344متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک گرم و معتدل، بارندگی  1544تا  416این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد.این تیپ مرتعی می گرادسانتیدرجه  24تا  18با دمای ساالنه  مترمیلی 1354تا  1244، تبخیر و تعرق ساالنه مترمیلی 644

 باشد.می 25تا  12قرار گرفته است. بیشترین شیب تیپ مرتعی متعلق به طبقه  1.8روی واحد اراضی 

 

 Convolvulus acanthocladus-Amygdalus scoparia-Amygdalus lycioidesتیپ مرتعی  -36

 Co.ac-Am.sc-Am.lyنشانه روی نقشه 

دهد. عرصه گسترش این تیپ هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص می 33884028این تیپ مرتعی با مساحت 

 358متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک گرم و معتدل، میزان بارندگی ساالنه  1544تا  444مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد.این می گرادسانتیدرجه  21تا  18با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 1644تا  1244، تبخیر و تعرق ساالنه مترمیلی 644تا 

 واقع شده است.  1.8تیپ مرتعی روی واحد اراضی 

 

 تیپ مرتعی  -35

Convolvulus acanthocladus-Centurea intericata-Astragalus fasiculifolius 
 Co.ac-Ce.in-As.faنشانه روی نقشه 

دهد.عرصه هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 1554024با مساحت  Co.ac-Ce.in-As.faتیپ مرتعی 

متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک معتدل، میزان بارندگی  444تا  444گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

درجه  21تا  24با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 1344تا  1244، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی 388تا  358ساالنه بین 

 باشد.می 2.1باشد.تیپ مرتعی مذکور بر روی واحد اراضی می گرادسانتی

 

 Convolvulus acanthocladus-Amygdalus lycioidesتیپ مرتعی  -36

 Co.ac-Am.lyنشانه روی نقشه 

دهد. این تیپ به صورت نواری شمال غربی ورد مطالعه را پوشش میهکتار، از منطقه م 384016تیپ مرتعی با مساحت 

عرصه گسترش  شود.آباد و بیدو تا جنوب رومی کشیده میگل شروع و پس از در برگرفتن حسینبیجنوب شرقی از کوه بی

تا  344دل، بارندگی متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک گرم و معت 1544تا  416این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
 (یکیمنابع اکولوژ یی)شناساستی ز طی مح  لی 
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باشد. این تیپ مرتعی می گرادسانتیدرجه  24تا  18با دمای ساالنه  مترمیلی 1354تا  1244، تبخیر و تعرق ساالنه مترمیلی 644

 قرار گرفته است.  1.8روی واحد اراضی 

 

 تیپ مرتعی   -34

Convolvulus acanthocladus-Astragalus  fasciculifolius-Ziziphus spina-christi 
 Co.ac-As.fa-Zi.spنشانه روی نقشه 

گیرد. عرصه گسترش این هکتار، از منطقه مطالعاتی را در برمی 6266061با مساحت  Co.ac-As.fa-Zi.spتیپ مرتعی 

نه المتر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک گرم و معتدل، میزان بارندگی سا 866تا  544تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 گرادسانتیدرجه  22تا  24با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 1544تا  1144، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی 382تا  328بین 

گسترده شده است. در این تیپ بیشترین مساحت طبقات شیب متعلق  2.3و  1.8باشد. این تیپ مرتعی روی واحد اراضی می

 باشد.درصد با اختالف اندکی از یکدیگر می 12تا  5د و درص 25تا  12به طبقه شیب 

 
 Convolvulus leiocalycinus-Tucrium poliumتیپ مرتعی  -38

 Co.le-Tu.poنشانه روی نقشه 

ورتتپه به صگیرد. عرصه گسترش این تیپ مرتعی هکتار ، از منطقه مطالعاتی را در برمی 1542042این تیپ به مساحت 

 2.4متر قرار گرفته است. این تیپ مرتعی روی واحد اراضی  154تا  34و بلندی کم که در دامنه ارتفاعی و با پستی  یماهور

قرار دارد. گچی بودن عرصه موجب فرسودگی خاک و فرسایش شدید آن شده است. این تیپ با بارندگی متوسط ساالنه 

 گرم شدید واقع شده است. در اقلیم بیابانی مترمیلی 23و متوسط دمای سالیانه  مترمیلی 254

 

 Ebenus stellata-Amygdalus eburnea-Amygdalus scopariaتیپ مرتعی  -34

 Eb.st-Am.eb-Am.scنشانه روی نقشه 

جنوب شرقی  -هکتار، از منطقه را به صورت نواری شمال غربی 2665083با مساحت  Eb.st-Am.eb-Am.scتیپ مرتعی 

که در شرق تنگ ارم از آب گرم و شروع و پس از در برگرفتن روستای بید و آقا میراحمد تا جنوب روستای رونی  یاگونهبه

متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک  1688تا  1444یابد. عرصه گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی گسترش می

 18با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 1344تا  1244، تبخیر و تعرق ساالنه ترممیلی 642تا  645معتدل و میزان بارندگی ساالنه 



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
 (یکیمنابع اکولوژ یی)شناساستی ز طی مح  لی 
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باشد. در این تیپ بیشترین مساحت مستقر می 8.8و  1.8باشد. این تیپ مرتعی روی واحد اراضی می گرادسانتیدرجه  24تا 

 باشد. درصد می 25تا  12مربوط به طبقه شیب 

 
  Gymnocarpus decander- Astragalus fasciculifoliu-Amygdalus eburneaتیپ مرتعی  -64

 
 Gy.de- As.fa- Am.ebنشانه روی نقشه 

اختصاص داده است در بخش شمال شرقی  به خودهکتار از محدوده مطالعاتی را  3461063این تیپ گیاهی با مساحت 

 154یا، اقلیم خشک بیابانی معتدل و بارندگی متر از سطح در 444تا  344عرصه گسترش این تیپ گیاهی در دامنه تغییرات 

است. این  گرادسانتیدرجه  25تا  5/22و با میانگین دما بین  مترمیلی 3244تا  3444تبخیر و تعرق پتانسیل  - مترمیلی 244تا 

استقرار دارد  ه دارسنگریزهای بادبزنی شکل و خاک سبک تا سنگین با فوقانی واریزه هایهافالتکوهستانتیپ گیاهی روی 

 در این تیپ دیوارهای عمودی بسیار زیاد است.

 
  Gymnocarpus decander- Convolvolus acanthocladusتیپ مرتعی  -61

 Gy.de- Co.acنشانه روی نقشه 

اختصاص داده است. عرصه این تیپ در دامنه تغییرات ارتفاعی  به خودهکتار را  1583032این تیپ گیاهی با مساحت 

 3444میزان تبخیر و تعرق پتانسیل  مترمیلی 244تا  144اقلیم بیابانی خشک معتدل و بارندگی  -متر از سطح دریا  654 تا 354

قرار با خاک سبک تا نیمه سنگین است -ها اراضی کوهستانی تپه گرادبر رویسانتیدرجه  5/22تا  25با دمای  مترمیلی 3244تا 

 دارد. 

 

 تیپ مرتعی  -62

Gymnocarpus decander-Convolvolus acanthocladus-Ziziphus spina christi 
 Gy.de- Co.ac- Zi.spنشانه روی نقشه 

شود بارز دیده می به صورترویشگاه این تیپ شبیه رویشگاه تیپ قبلی است با این تفاوت که گونه درختی کنار در آن 

های همراه آن مشابه تیپ قبلی اختصاص داده است و گونه به خودتی را هکتار از محدوده مطالعا 842041این تیپ با مساحت 

 است.

 



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
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 Gymnocarpus decander-Pennisetum orientaleتیپ مرتعی   -63

 Gy.de-Pe.orنشانه روی نقشه 

ی عاختصاص داده است . عرصه استقرار این تیپ مرت به خودهکتار، از محدوده مطالعاتی را  131021این تیپ به مساحت 

درصد بوده و خاک آن عمیق و بدون سنگریزه با زهکشی  1تا  5/4با شیب عمومی اراضی   7.2 ,3.2در واحدهای اراضی 

ط ساالنه باشد. میزان بارندگی متوسباشد. این تیپ مرتعی از نظر اقلیمی دارای آب و هوای بیابانی گرم شدید میضعیف می

 باشد.می گرادسانتیدرجه  26متوسط ساالنه آن  و میزان درجه حرارت مترمیلی 224کمتر از 

 

 Gymnocarpus decander - Platychaete aucheriتیپ مرتعی  -66

 Gy.de- Pl.auنشانه روی نقشه 

اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  به خودهکتار از منطقه مورد مطالعه را  24446086این تیپ با مساحت 

تبخیر  مترمیلی 254تا  154متر از سطح دریا اقلیم خشک بیابانی معتدل با بارندگی ساالنه  444تا  344گیاهی در دامنه تغییرات 

 هاکوهستاناست این تیپ گیاهی روی  گرادسانتیدرجه  25تا  5/22با میانگین دما بین  مترمیلی 3244تا  3444و تعرق پتانسیل 

 های آهکی بسیار نمایان است. عمودی و صخره هایدیوارهفوقانی استقرار دارد. در این تیپ  هایفالتو 

 
  Gymnocarpus decander-Platychaete aucheri-Astragalus fasiculifoliusتیپ مرتعی   -65

 Gy.de- Pl.au- As.faنشانه روی نقشه 

ه گسترش این تیپ هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرص 2216044تیپ گیاهی با مساحت 

، تبخیر مترمیلی 244تا  154متر از سطح دریا، اقلیم خشک بیابانی معتدل، بارندگی ساالنه  444تا  344گیاهی در دامنه تغییرات 

است. این تیپ گیاهی روی  گرادسانتیدرجه  25تا  5/22با میانگین دما بین  مترمیلی 3244تا  3444و تعرق پتانسیل 

ستقرار ا سنگریزه دارو یا  دارآهکسبک تا سنگین  هایخاکهای بادبزنی شکل و فوقانی و واریزه هایفالت، هاکوهستان

 .های آهکی بسیار نمایان استعمودی و صخره هایدیوارهدارد. در این تیپ 

 
 تیپ مرتعی -66

Gymnocarpus decander-Platychaete mucronifolia-Astragaus arbusculinus  
 Gy.de-Pl.mu-As.arنشانه روی نقشه 



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
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هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  54844043این تیپ مرتعی با مساحت 

 354تا  244متر از سطح دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک، بارندگی  1168تا  84تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 باشد.  می گرادسانتیدرجه  25با دمای ساالنه  مترمیلی 3644تعرق ساالنه  ، تبخیر ومترمیلی

زه داربر سنگریای با خاک سبک تا سنگین و شور همراه با آهک و دامنه هایدشتها و ، تپههاکوهاین تیپ مرتعی روی 

تشکیالت زمین شناسی گچساران، آغاجاری و میشان استقرار دارد. بخش عمده این تیپ در جنوب و جنوب غربی کوه  روی

 باشد مند واقع در شمال و جنوب کوه نمک می

 

 تیپ مرتعی -64

Gymnocarpus decander-Platychaete mucronifollia - Astragalus fasciculifolius  
 Gy.de-Pl.mu-As.faنشانه روی نقشه 

دهد و  با تیپ قبلی فقط در گونه هکتار از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص می 1455084این تیپ مرتعی با وسعت 

 شده است.  Astragaus arbusculinusجایگزین گونه  Astragalus fasciculifoliusسوم متفاوت است در این عرصه گونه 

متر از سطح دریا در اقلیم خشک و نیمه خشک  1254از سطح دریا تا ارتفاعات  متر 1144عرصه این تیپ در ارتفاعات 

بر . این تیپ باشدمیگرادسانتیدرجه  25با دمای  مترمیلی 3644و تبخیر و تعرق ساالنه  مترمیلی 354تا  244با بارندگی 

غاجاری و بروی تشکیالت زمین شناسی آ یریگ لیسای با خاک سبک تا سنگین همراه با دامنه هایدشتها و و تپه هارویکوه

 .و میشان و گچساران استقرار دارد عمده این تیپ در جنوب غرب کوه مند واقع شده است

 

 تیپ مرتعی -68

Gymnocarpus decander- Platychaete mucronifolia- Limonium axillare 
 Gy.de-Pl.mu-Li.axنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  2383038این تیپ گیاهی با مساحت 

، تبخیر و مترمیلی 244متر از سطح دریا ، اقلیم فراخشک گرم، بارندگی کمتر از  444تیپ گاهی در دامنه ارتفاعی کمتر از 

 باشد.می گرادسانتیدرجه  25با دمای ساالنه  مترمیلی 3644تعرق ساالنه 

های بادبزنی شکل با خاک سبک تا سنگین و شور همراه با آهک ها و اراضی واریزه، تپههاکوهستاناین تیپ گیاهی روی 

 بر روی تشکیالت زمین شناسی گچساران، آغاجاری و میشان استقرار دارد.  سنگریزه دارو 

 



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
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 تیپ مرتعی  -64

Gymnocarpus decander- Ziziphus spina chrisiti- Astragalus fasciculifolius 
 

 Gy.de- Zi-sp. As.faنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  613026تیپ گیاهی با مساحت 

 244تا  154انی معتدل، میزان بارندگی ساالنه متر از سطح دریا، اقلیم خشک بیاب 844تا  244گیاهی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. این تیپ می گرادسانتیدرجه  25تا  5/22با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 3244تا  3444، تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی

ل مساحت رد. کمتوسط تا خیلی سنگین استقرار دا هایخاکای با دامنه هایدشتگیاهی روی تیپ اراضی کوهستان، تپه و 

 تیپ در طبقه مراتع کم تراکم قرار دارد. 

 

 تیپ مرتعی -54

Gymnocarpus decander- Ziziphus spina chrisiti- Platychaete aucheri 
 

 Gy.de- Zi.sp- Pl.auنشانه روی نقشه 

هکتار از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  15138084این تیپ گیاهی با مساحت 

 154متر از سطح دریا، اقلیم خشک بیابانی معتدل، میزان بارندگی ساالنه  844تا  244تیپ گیاهی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. می گرادسانتیدرجه  25تا  5/22با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 3244تا  3444تبخیر و تعرق پتانسیل  متریلیم 244تا 

استقرار  دارآهکمتوسط تا خیلی سنگین  هایخاکای با دامنه هایدشتاین تیپ گیاهی روی تیپ اراضی کوهستان، تپه و 

 دارد. 

 

 Gymnocarpus decander-Zygophyllum eurypterumتیپ مرتعی   -51

 Gy.de-Zy.euنشانه روی نقشه 

ه گسترش این هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرص 13185085این تیپ مرتعی به مساحت 

متر  144تا  24های مختلف بوده و ارتفاع از سطح دریا بوده و شیب اراضی در جهت 2.11اضی تیپ مرتعی در واحد ار

ساالنه بین  متوسط یبارندگباشد. میزان باشد. از نظر اقلیمی این تیپ مرتعی دارای آب و هوای بیابانی گرم شدید و میمی

شناسی بر رسد. این تیپ از نظر زمینمی گرادسانتیدرجه  26و میزان درجه حرارت متوسط ساالنه به  مترمیلی 254الی  224
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ای خاکستری و سیمان آهکی مقاوم در های قهوهاز ماسه سنگ اندعبارتوژی آن روی سازند آغاجاری قرار دارد و لیتول

کته گردد. عنایت به این نمشاهده می وضوحبههای گچ )ژیپس( در آن برابر فرسایش و نیز الی سنگ و مارن قرمز که رگه

یاهی باشند، پوشش گنیز می ژیپس که دارای شیب تند یهاتوأمبارگههای مارنی قرمز رنگ مناسب است که در بریدگی

 باشد. گردد و عرصه در واقع لخت میمشاهده نمی

 

 Halocnemum strobilaceoumتیپ مرتعی -52

 Ha.stنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  66411066این تیپ مرتعی با مساحت 

 255تا  265متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک گرم، میزان بارندگی ساالنه 144تا  54رات ارتفاعی تیپ مرتعی در دامنه تغیی

باشد. این تیپ مرتعی در می گرادسانتیدرجه  25با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 3644، تبخیر و تعرق ساالنه بیش از مترمیلی

سطحی مناطق اطراف افزایش و حتی جاری  هایآباستقرار دارد. در مناطقی که رطوبت خاک از خاک هرز  7.23اراضی 

 باشد. قابل مشاهده می وفوربهشوند، گونه چمن شور و گاهی نی نیز 

 

 Halocnemum strobilaceum-Aeluropus lagopoides-Atriplex leucocladaتیپ مرتعی  -53

 Ha.st- Ae.la- At.leنشانه روی نقشه 

هکتار، از کل منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص داده است عرصه گسترش این  111584036این تیپ مرتعی با مساحت 

تا  254بارندگی ساالنه  متر از سطح دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک، 1444تا  444تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 باشد. می گرادسانتیدرجه  5/22در سال با میانگین دمای ساالنه حدود  مترمیلی 3444یل ، تبخیر و تعرق پتانسمترمیلی 644

 ای تیپ اراضی آبرفتی با خاک کم عمق تا نسبتاً عمیق استقرار دارد.دامنه هایدشتها و این تیپ مرتعی روی فالت

 
 تیپ مرتعی  -56

Halocnemum strobilaceum -Aeluropus lagopoides-Tamarix leptopetala 
 Ha.st-Ae.la-Ta.leنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  468084این تیپ گیاهی با مساحت 

النه امتر از سطح دریا، اقلیم خشک بیابانی معتدل و فراخشک گرم، میزان بارندگی س 444گیاهی در دامنه ارتفاعی کمتر از 

 باشد.می گرادسانتیدرجه  25با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 3644، تبخیر و تعرق ساالنه بیش از مترمیلی 344کمتر از 
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زیاد  عمیق و سنگین همراه با شوری هایخاکآبرفتی و رودخانه پست و سیالبی با  هایدشتاین تیپ گیاهی در اراضی 

سطحی مناطق اطراف افزایش و حتی جاری شوند،  هایآبخاک از طریق هرز  در مناطقی که رطوبت استقرار دارد.

 باشد.قابل مشاهده می وفوربهگونه چمن شور و گاهی نی نیز 

 

 Halocnemum strobilaceum-Atriplex leucocladaتیپ مرتعی   -55

 Ha.st-At.leنشانه روی نقشه 

دهد. عرصه گسترش این تیپ در هکتار از کل منطقه مورد مطالعه را پوشش می 1451081این تیپ مرتعی به مساحت 

متر از سطح دریا  54درصد و ارتفاع متوسط اراضی بسیار کم و کمتر از  1تا  4است. شیب عمومی اراضی  7.2واحد اراضی 

 .Platychaete spهای غالب آن را وجود دارند که گونه ییهاالتفمتر از سطح دریا است. در این تیپ  14و حتی کمتر از 

. این تیپ از نظر اقلیمی دارای آب و هوای بیابانی گرم شدید بوده و میزان بارندگی آورندیبه وجودم.Heliotropium spو 

 رسد.می گرادیسانتدرجه  26و میزان درجه حرارت متوسط ساالنه به حدود  مترمیلی 224متوسط ساالنه کمتر از 

 

 Halocnemum strobilaceum-Heliotropium nummulariumتیپ مرتعی   -56

 Ha.st-He.nuنشانه روی نقشه 

با ارتفاع  7.2 ,3.4دهد. این تیپ مرتعی در اراضی هکتار از منطقه مورد مطالعه را تشکیل می 344065این تیپ به مساحت 

سیالبی عرصه استقرار این تیپ مرتعی تقریباً هموار و با شوری متوسط  هایدشتمتر از سطح دریا پراکنش دارد.  14کمتر از 

درصد بوده و خاک آن عمیق و بدون سنگریزه با زهکشی  1تا  4تا خیلی زیاد، سطح آب زیرزمینی باال و شیب عمومی اراضی

عرصه گسترش این تیپ مرتعی دارای فرسایش متوسط تا شدید، شوری کم تا متوسط و  هایتفالها و باشد. تپهضعیف می

دی بنشود. این تیپ از نظر طبقهبه صورت گونه غالب در آن دیده می Heliotropiumخاک عمیق با بافت متوسط بوده و گونه 

و میزان درجه  مترمیلی 234ساالنه کمتر از  باشد. میزان بارندگی متوسطاقلیمی دارای آب و هوای بیابانی گرم شدید می

باشد. در دو قطعه کمتر از سه هکتار در این تیپ که از نظر ارتفاعی در سطح می گرادسانتیدرجه  26حرارت متوسط ساالنه 

به صورت غالب در آن مشاهده  Cornulacaباالتری نسبت به دشت سیالبی قرار دارند کشت دیم صورت گرفته  گونه 

به صورت توده کوچکی در جنب شمال غربی روستای بینک تا مرز ساحل در سطح  Ziziphus spina-chiristiود. گونه شمی

 شود.دیده می Centaureaو  Cornulucaتقریبی چهار هکتار و دارای گیاهان 
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 Halocnemum strobilaceum-Seidlitzia rosmarinusتیپ مرتعی  -54

 Ha.st-Se.roنشانه روی نقشه 

عرصه گسترش این تیپ مرتعی  .دهدهکتار از کل منطقه مورد مطالعه را پوشش می 1244024این تیپ مرتعی به مساحت 

 54تر از درصد و ارتفاع متوسط اراضی از سطح دریا بسیار کم و پایین 1است. شیب عمومی اراضی تا  7.2در واحد ارضی 

بندی اقلیمی دارای آب و هوای بیابانی گرم شدید بوده و میزان ر طبقهباشد. این تیپ از نظمتر می 14متر و حتی کمتر از 

 گرادسانتیدرجه  26و میزان درجه حرارت متوسط ساالنه آن به حدود  مترمیلی 224بارندگی متوسط ساالنه آن کمتر از 

 رسد. می

 
 Halocnemum strobilaceum-Tamarix leptopetalaتیپ مرتعی   -58

 Ha.st-Ta.leنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  62244066این تیپ مرتعی با مساحت 

 244متر از سطح دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک، میزان بارندگی ساالنه بین  64تا  24تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. این می گرادسانتیدرجه  25با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 3644تا  3244تعرق پتانسیل  ، میزان تبخیر ومترمیلی 254تا 

سیالبی و آبرفتی با خاک کم عمق تا عمیق همراه با شوری استقرار دارد. به  هایدشتتیپ مرتعی روی تیپ اراضی پست، 

امساعد شدن شرایط محیطی، فقط به صورت نواره ها های لخت و بدون پوشش و ناین تیپ مرتعی با عرصه یجوارهمدلیل 

 گردد.های فصلی و رودخانه شور مشاهده میهایی در مسیر آبراههو پهنه

 

 Hammada salicornicaیپ مرتعی ت -54

 Ha.saنشانه روی نقشه 

این تیپ که به دهد. هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 664048در سطحی به وسعت  Ha.saتیپ مرتعی 

صورت نواری از شمال غربی به جنوب شرقی گسترش یافته است بر روی کوه پازنان واقع شده است. عرصه گسترش این 

 286تا  241متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک گرم، میزان بارندگی ساالنه بین  35تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد.این تیپ میگرادیسانتدرجه  25با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 3644تا  3168سیل ، میزان تبخیر و تعرق پتانمترمیلی

 واقع شده است. 2.6و  4.17، 3.23، 1.6مرتعی در واحدهای اراضی

 
 تیپ مرتعی   -64
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Hammada salicornica-Astragalus fasciculifolius-Ziziphus spina-christi 
 Ha.sa-As.fa-Zi.spنشانه روی نقشه 

هکتار از عرصه مطالعاتی را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  36655068این تیپ مرتعی با مساحت 

، تبخیر و مترمیلی 254تا  154متر از سطح دریا، اقلیم خشک، میزان بارندگی  644تا  24مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

ها و ها، فالتباشد. این تیپ مرتعی در تپهمی گرادسانتیدرجه  25با میانگین دمای ساالنه  رمتمیلی 3644تعرق پتانسیل 

 استقرار دارد.  سیالبی با خاک عمیق و بافت متوسط تا خیلی سنگین همراه با آهک و سنگریزه هایدشت

 
 تیپ مرتعی -61

Hammada salicornica-Gymnocarpus decander- Platychaete mucronifolia 
 Ha.sa-Gy.de-Pl.muنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  4461044این تیپ گیاهیبا مساحت 

 در سال، مترمیلی 154متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک گرم، میزان بارندگی کمتر از  444گیاهی در دامنه ارتفاعی کمتر از 

باشد. این تیپ گیاهی روی تیپ اراضی می گرادسانتیدرجه  25با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 3644تبخیر و تعرق بالقوه 

 رد.سبک تا متوسط استقرار دا هایخاکمارنهای گچی با  سنگریزه داربر رویهای بادبزنی شکل و ها و واریزه، تپههاکوه

 

  Hammada salicornica- Salsola sppتیپ مرتعی  -62

 Ha.sa-Sa.sppنشانه روی نقشه 

هکتار از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  625054این تیپ مرتعی با مساحت 

و میزان  تدلمتر از سطح دریا گسترش دارد این تیپ گیاهی در اقلیم خشک بیابانی مع  844تا  344گیاهی در دامنه تغییرات 

 قرار دارد. گرادسانتیدرجه  25تا  22و میانگین آن  مترمیلی  3644و تبخیر و تعرق  مترمیلی 254تا  154بارندگی 

مالیم  یهابیشای با خاک عمیق و بافت متوسط تا عمیق و  در دامنه یهاهادشتفالتاراضی تپه ماهور  بر رویاین تیپ 

 استقرار یافته است.

 

 رتعیتیپ م -63

Hammada salicornica-Seidlitzia rosmarinus-Ziziphas spina christi 
 

 Ha.sa- Se.ro- Zi.spنشانه روی نقشه 
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اراضی پست  بر رویاختصاص داده است این تیپ  به خودهکتار از عرصه مورد مطالعه را  1444044این تیپ با مساحت 

 144شود. دامنه تغییرات ارتفاعی کمی بلندتر از سطح دریا از صفر تا شور همراه رطوبت دیده می هایخاکو حاشیه دریا در 

 قرار دارد.  R3متر متغیر است. کل مساحت این تیپ جزء گروه کم تراکم 

 
 Hammada salicornica-Ziziphns spina-Christi تیپ مرتعی   -66

  Ha.sa- Zi.spنشانه روی نقشه 

هکتار از کل عرصه مطالعاتی را به خود اختصاص داده است. عرصه استقرار این تیپ  242034این تیپ مرتعی با مساحت 

تیپ اراضی  بر رویدرصد و  15تا  5متر از سطح دریا، شیب عمومی آن  654تا  344مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی حدود 

ابانی های فوقانی گسترش دارد. اقلیم این تیپ مرتعی خشک بیها و تراسو فالت سنگریزه دارهای بادبزنی شکل ها، واریزهتپه

احتماالً به دلیل گسترش رخنمون   Hammada salicornicaدر سال است. وجود  مترمیلی 254تا  244معتدل با میزان بارندگی 

(، پوشکف) Stipa capensisدیگر  های گیاهی مهمباشد. از گونهمارنی میشان در این بخش از منطقه می -سازند گچی

های موجود در این تیپ و در حاشیه آبراهه Ziziphus spina- Christiدرختان  روی برEphedra foliataگونه پیچنده 

 نرم آبرفتی رویش دارد.  یهاماسهبر رویپراکنده  طوربهPennisetum divisumمرتعی، گونه گندمی چند ساله 

 
 Helianthemum kahiricumتیپ مرتعی  -65

 He.kaنشانه روی نقشه 

 اراضی پست بر رویهکتار  از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. این تیپ  326016این تیپ با مساحت 

متر متغیر است و در  144دریا تا از سطحشود. دامنه تغییرات ارتفاعی بلند نسبتاً شور همراه با رطوبت دیده می هایخاکو 

 همراه است. Suaeda spطق شور گونه منا

 Juncus inflexus-Aeluropus lagopoides-Phragmites australisتیپ مرتعی   -66

 Ju.in-Ae.la-Ph.auنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  64286012این تیپ مرتعی با مساحت 

، مترمیلی 254تا 244متر از سطح دریا، اقلیم خشک، میزان بارندگی ساالنه  44تا  34تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. این تیپ مرتعی می گرادسانتیدرجه  25تا  5/22با دمای ساالنه  متریلیم 3644تا  3244میزان تبخیر و تعرق پتانسیل 

درصد  5تا  4مارنهای گچی و نمکی، در شیب کلی  بر رویعمیق تا نسبتاً عمیق  هایخاکروی تیپ اراضی پست و آبرفتی با 

 ود. شهای آهکی حاشیه آن مشروب میاستقرار دارد. این تیپ توسط آب گرگود دار از کوه
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 تیپ مرتعی -64

Pennisetum divisum-Platychaete macronifolia-Heliotropium sp. 
 Pe.di-Pl.mu-He.spنشانه روی نقشه 

دهد. عرصه هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 6445046با مساحت  Pe.di-Pl.mu-He.brتیپ مرتعی 

متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک گرم، میزان بارندگی ساالنه  114تا  84گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 گرادسانتیدرجه  23تا  22با میانگین دمای ساالنه  رمتمیلی 1644تا  1644، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی 244تا  265بین 

درصد  5تا  4درصد مساحت این تیپ دارای شیب  44گسترده است. بیش از  2.11باشد. این تیپ بر روی واحد اراضی می

 باشد. می

 

 Platychaete aucheriتیپ مرتعی    -68

 Pl.auنشانه روی نقشه 

متر از سطح دریا  654تا  544گیرد. در ارتفاع محدوده مورد مطالعه را در برمیهکتار، از  2445034این تیپ به مساحت 

الیه شمال شرقی منطقه مورد مطالعه قرار دارد. عرصه استقرار این تیپ مرتعی در واحد ای کوچک در منتهیو به صورت قطعه

لف است. این اراضی فرسایش های مختدرصد بوده و شیب عمومی در جهت 25است. شیب اراضی بیش از  2.11اراضی 

ای خاکستری با سیمان آهکی و قهوه یهاسنگاند و دارای ماسه بسیار زیادی دارند و بر روی سازند آغاجاری قرار گرفته

ن تیپ از شود. ایهای )ژیپس( نیز دیده میو مارن قرمز رنگ، رگه هاسنگمقاوم در برابر فرسایش هستند و عالوه بر آن بین 

و میزان درجه  مترمیلی 344تا  354باشد. میزان بارندگی متوسط ساالنه از حدود ی دارای اقلیم گرم خفیف مینظر اقلیم

 رسد.می گرادسانتیدرجه  23حرارت متوسط ساالنه به حدود 

 

 Platychaete aucheri- Astragalus fasciculifolius - Amygdalus eburneaتیپ مرتعی   -64

 Pl.au- As.fa- Am.ebنشانه روی نقشه 

هکتار از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. این تیپ گیاهی در  6464064این تیپ گیاهی با مساحت 

تبخیر و تعرق  مترمیلی 254تا  154از سطح دریا با اقلیم خشک و بیابانی معتدل میزان بارندگی  1444تا  344دامنه ارتفاعی 

ای با دامنه هایدشتاراضی کوهستانی تپه ماهور و  بر رویدرجه  25تا  5/22و دمای  مترمیلی 3244تا  3444پتانسیل 
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استقرار دارد و از نظر زمین شناسی منطقه از میشان تا آغاجاری تشکیل یافته  دارآهکمتوسط تا خیلی سنگین  هایخاک

 است.

 

 Platychaete aucheri- Gymnocarpus decanterتیپ مرتعی  -44

 Pl.au- Gy.deنشانه روی نقشه 

 دامنه بر رویگیرد. عرصه این تیپ گیاهی هکتار از منطقه مورد مطالعه را در برمی 63665این تیپ گیاهی با مساحت 

تبخیر  مترمیلی 244تا  154معتدل با بارندگی ساالنه  ،متر از سطح دریا و اقلیم خشک بیابانی 444تا  344تغییرات ارتفاعی بین 

 Pl.au- Gy.deتیپ گیاهی  .باشدمی گرادسانتیدرجه  26تا  22و میانگین دما بین  مترمیلی 3244تا  3444ق پتانسیل و تعر

یزه و یا سنگ ر دارآهکسبک و تا سنگین  هایخاکهای بادبزنی شکل و فوقانی و واریزه هایفالتو  هاکوهستانروی 

 به صورتAstragalus sppهای شوند گونههای آهکی مشاهده میعمودی و صخره هایدیوارهدار استقرار دارند. در این تیپ 

 شود.بارز در این تیپ دیده می

 
 تیپ مرتعی   -41

Platychaete aucheri - Gymnocarpus decander - Ziziphus spina christi 
 Pl.au- Gy.de - Zi..spنشانه روی نقشه 

ر از محدوده مورد مطالعه را پوشانیده است. از نظر عمومی این تیپ مرتعی هکتا  8626066این تیپ گیاهی با مساحت 

باشد و فقط در آن گونه کنار از نظر تاج پوشش گونه می Platychaete aucheri-Gymnocarpus decanderشبیه به تیپ 

ات ارتفاعی قبلی دامنه تغییرهای همراه آن نیز مشابه تیپ گونهیر شرایط عمومی تیپ مشابه بوده وگردد. ساسوم محسوب می

بوده و تبخیر و تعرق  مترمیلی 2544تا  154معتدل و بارندگی  ،متر از سطح دریا و در اقلیم خشک بیابانی 844تا  244بین 

اراضی کوهستانی تپه ماهورها و  بر رویو  مترمیلی 25تا  5/22است میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 3244تا  3444پتانسیل 

 یاقهمنط بر رویای با خاک متوسط خیلی سنگین همراه با شوری کم استقرار دارد. از نظر زمین شناسی دامنه ایهدشت

 ازمیشان و آغاجاری تشکیل یافته است.

 

 Platychaete aucheri- Ziziphus spina chrisitiتیپ مرتعی   -42

 Pl.au- Zi.spنشانه این تیپ روی نقشه 
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اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ در  به خودهکتار از عرصه مورد مطالعه را  366044این تیپ با مساحت 

تا  154میزان بارندگی متوسط سالیانه بین  ،معتدل ،متر از سطح دریا اقلیم خشک بیابانی 444تا  244دامنه تغییرات ارتفاعی 

این تیپ روی  .باشدمی گرادسانتیدرجه  25و میانگین دمای  مترمیلی 3244تا  2844و تبخیر و تعرق پتانسیل  مترمیلی 244

ای با فرسایش شیاری که در داخل شیارها و مناطقی از رطوبت بیشتری برخوردار است گونه های دامنهاراضی کوهستانی و تپه

ین شناسی منطقه از گونه غالب در درجه دوم از نظر تاج پوشش قرار دارد و از نظر زم به عنوانکنار رشد نموده است و 

 آغاجاری تشکیل شده است. -میشان

 

 Platychaete aucheri-Zygophyllum eurypterum-Halocharis sulphureaتیپ مرتعی   -43

 Pl.au-Zy.eu-Ha.suنشانه روی نقشه 

 254تا  144 هکتار، از منطقه مورد مطالعه را در برگرفته و گسترش آن در دامنه ارتفاعی 62256064این تیپ به مساحت 

شیب عمومی نامشخص و درصد،  25است. شیب اراضی بیش از  گرفتهقرار  1.8باشد. در واحد اراضی متر از سطح دریا می

اجاری شناسی در سازند آغباشد. عرصه گسترش این تیپ از نظر زمینهای مختلف بوده و فرسایش بسیار زیاد میدر جهت

ف از بین های پراکنده مختلپوشش گیاهی فقیری دارند و با مشاهده گونه هاکوهنمود که باید توجه د. به این نکته رقرار دا

انتخاب و نام تیپ تعیین شده است. این تیپ از نظر اقلیمی دارای آب و هوای گرم  شانینسبسه گونه بنا به غالبیت  هاآن

درجه  26و میزان درجه حرارت متوسط ساالنه در حدود  مترمیلی 244الی  264میانی بوده و میزان بارندگی متوسط ساالنه بین 

 باشد.می گرادسانتی

 

 تیپ مرتعی  -46

Platychaete macronifolia-Gymnocarpus decander-Astragalus fasiculifolius 
 Pl.mu-Gy.de-As.faنشانه روی نقشه 

دهد. عرصه هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 31624015با مساحت  Pl.mu-Gy.de-As.faتیپ مرتعی 

گرم و معتدل و فراخشک  ،متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک 454تا  154گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

با میانگین دمای  مترمیلی 1644تا  1244انسیل ، میزان تبخیر و تعرق پتمترمیلی 365تا  246گرم، میزان بارندگی ساالنه بین 

  .داردقرار  1.8باشد. این تیپ مرتعی روی واحد اراضی می گرادسانتیدرجه  22تا  21ساالنه 

 
 یمرتع پیت -45
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Platychaete mucronifolia-Astragalus fasiculifolius- Convolvulus acanthocladus 
 Pl.mu-As.fa-Co.acنشانه روی نقشه 

 یاگونهبهدهد، هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 124082با مساحت Pl.mu-As.fa-Co.acتیپ مرتعی 

ابد.عرصه یو رودخانه دالکی تا کوه قافر ادامه می کنار تخته -شروع و پس از عبور از جاده کازرون یپر گوشتکه از کوه 

متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک گرم و معتدل، میزان  444تا  344عی گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفا

 22تا  24با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 1344تا  1144، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی 388تا  248بارندگی ساالنه بین 

قرار گرفته است. در این تیپ بیشترین  2.10و  1.8این تیپ مرتعی بر روی واحدهای اراضی  باشد.می گرادسانتیدرجه 

 باشد. درصد می 25تا  12درصد و پس از آن  54تا  25مساحت طبقات شیب مربوط به طبقه شیب 

 
 تیپ مرتعی   -46

Platychaete mucronifolia-Zygophyllum eurypterum-Astragalus fasciculifolius 
 Pl.mu-Zy.eu-As.faنشانه روی نقشه 

از  منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش  34هکتار،  11466041ی با مساحت این تیپ مرتع

در  مترمیلی 354تا  244متر از سطح دریا، اقلیم خشک، میزان بارندگی  814تا  34این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. این تیپ مرتعی در اراضی می گرادسانتیدرجه  25ای ساالنه با میانگین دم مترمیلی 3644سال، تبخیر و تعرق بالقوه 

سبک تا متوسط همراه با آهک و سنگریزه  هایخاکمارنهای گچی و با  بر رویای دامنه هایدشتها و کوهستانی، تپه

 استقرار دارد.

 
 تیپ مرتعی -44

Platychaete mucronifolia-Gymnocarpus decander-Astragalus fasiculifolius 
 Pl.mu-Gy.de-As.faنشانه روی نقشه 

دهد. عرصه هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 28353034با مساحت  Pl.mu-Gy.de-As.faتیپ مرتعی 

متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک گرم و معتدل و فراخشک  454تا  154گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

با میانگین دمای  مترمیلی 1644تا  1244، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی 365تا  246، میزان بارندگی ساالنه بین گرم

قرار دارد. در این تیپ بیشترین مساحت  1.8این تیپ مرتعی روی واحد اراضی  باشد.می گرادسانتیدرجه  22تا  21ساالنه 

 باشد. درصد می 25تا  12درصد و پس از  12تا  5طبقات شیب مربوط به طبقه شیب 
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 Salsola drummondii- Hammada salicornicaتیپ مرتعی   -48

 So.dr - As.saنشانه روی نقشه 

اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ گیاهی  به خودهکتار از منطقه مورد مطالعه را  244042این تیپ به مساحت 

تبخیر و  - مترمیلی 154میزان بارندگی ساالنه  ،متر از سطح دریا اقلیم فراخشک گرم 144تا  24در دامنه تغییرات ارتفاعی 

توسط با آبرفتی با خاک م هایدشتروی  گرادسانتیدرجه  25تا  24میانگین دمای  مترمیلی 3644تا  3244تعرق پتانسیل 

 شوری متوسط استقرار دارند. 

 

  Salsola spp- Hammada salicornica- Heliantemum kahiricumتیپ مرتعی   -44

 Sa.spp- Ha.sa- He.kaنشانه روی نقشه 

اختصاص داده و تیپ گیاهی گیاهان نمک  به خودهکتار از محدوده مورد مطالعه را  2884043این تیپ گیاهی با مساحت 

متر از سطح دریا در اقلیم فراخشک  654تا  54عرصه این تیپ در دامنه تغییرات ارتفاعی  .شوددوست در منطقه را شامل می

درجه  25تا  5/22و میانگین دمای  مترمیلی 3644تا  3244و تبخیر و تعرق پتانسیل  مترمیلی 154تا  144بارندگی ساالنه  ،گرم

 سنگین شور استقرار دارد. هایخاکآبرفتی و  هایگرادبر رویدشتسانتی

 

 Seidlitzia rosmarinusتیپ مرتعی  -84

 Se.roنشانه روی نقشه 

ای است تقریباً مسطح، در دامنه هکتار از منطقه مورد مطالعه را شامل شده است. عرصه 1455044این تیپ با مساحت 

ب ریزه که در جهت شرق عمق آعمیق و بافتی سنگین و تقریباً بدون سنگ و سنگا خاک شور، متر ب 144تا  25تفاعی ار

استقرار یافته است. متوسط بارندگی ساالنه  7.2یابد. در واحد اراضی زیرزمینی افزایش یافته و شوری خاک نیز کاهش می

بندی طبقه بر اساس، گرادسانتیدرجه  23د است و با متوسط درجه حرارت ساالنه حدو مترمیلی 254در این عرصه حدود 

 آمبرژه در اقلیم بیابانی گرم شدید واقع شده است.

 
 Seidlitzia rosmarinus-Halocnemum strobilaceumتیپ مرتعی  -81

 Se.ro-Ha.stنشانه روی نقشه 
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استقرار  7.2شود. این تیپ در واحد اراضی هکتار از منطقه مورد مطالعه را شامل می 2686052این تیپ مرتعی با مساحت 

باشد و متر می 14متر و حتی کمتر از  54درصد و ارتفاع متوسط از سطح دریا کمتر از  1تا  5/4دارد. شیب عمومی اراضی 

بندی . این تیپ مرتعی از نظر طبقهیابدافزایش می Halocnemumغالبیت گونه  ،شویمهر چه به طرف ساحل نزدیک می

روش دو مارتن دارای اقلیم خشک بوده و  بر اساسدارای آب و هوای بیابانی گرم شدید و  ،روش آمبرژه بر اساساقلیمی 

 گرادسانتیدرجه  26و میزان درجه حرارت ساالنه آن به حدود  مترمیلی 224میزان بارندگی متوسط ساالنه آن کمتر از 

 رسد. می

 
 Stipa capensisتیپ مرتعی  -82

 St.caنشانه روی نقشه 

دهد. عرصه گسترش این تیپ هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 6426032با مساحت  St.caتیپ مرتعی 

بارندگی متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک با میانگین  544مرتعی در مناطقی با پستی و بلندی زیاد که در دامنه ارتفاعی 

تیپ مرتعی مذکور بر روی واحد  باشد.می گرادسانتیدرجه  25تا  26و میانگین دمای سالیانه  مترمیلی 625تا  644سالیانه بین 

 واقع شده است.  2.11اراضی 

 Stipa capensis-Ziziphus spina-Christi تیپ مرتعی   -83

 St.ca-Zi.spنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را  به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  2463082این تیپ مرتعی با مساحت 

 354تا  254متر از سطح دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک، میزان بارندگی  844تا  644تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. این تیپ مرتعی می گرادسانتیدرجه  5/22ساالنه  با میانگین دمای مترمیلی 3244تا  3444، تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی

 استقرار دارد.  دارسنگریزهها با خاک عمیق و بافت متوسط تا خیلی سنگین ها و فالتتیپ اراضی کوهستان، تپه بر روی

 
 Vitex pseudo-negundo-Tamarix aphylla تیپ مرتعی  -86

 Vi.ps-Ta.apنشانه روی نقشه 

اختصاص داده است. عرصه استقرار این تیپ  به خودهکتار از منطقه مورد مطالعه را  6418046این تیپ مرتعی با مساحت 

تیپ اراضی آبرفت  بر رویدرصد و  3تا  1متر از سطح دریا، شیب مالیم  444تا  644مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی حدود 

 244تا  224تعی نیمه خشک معتدل تا خشک بیابانی معتدل با میزان بارندگی گسترش دارد. اقلیم این تیپ مر یارودخانه

 در سال است. مترمیلی
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 Zygophyllum atriplicoides-Platychaete mucronifoliaتیپ مرتعی   -85

 Zy.at-Pl.muنشانه روی نقشه 

رد. عرصه استقرار این تیپ مرتعی در هکتار از منطقه مورد مطالعه را زیر پوشش دا 33614066این تیپ مرتعی با مساحت 

اراضی کوهستان، تپه  بر رویدرصد و  54تا  14شیب عمومی   متر از سطح دریا، 1644تا  644دامنه تغییرات ارتفاعی حدود 

گسترش دارد. اقلیم این تیپ مرتعی خشک بیابانی معتدل با میزان بارندگی دارسنگریزههای بادبزنی شکل ماهور و واریزه

 است.  مترمیلی 344تا  224انه سالی

ای ، در آبراههGymncarpus decanderهای گیاهی گچ دوست نظیر های اصلی همراه این تیپ مرتعی شامل گونهگونه

و  Lycium depressum, Nerium indicum, Vitex pseudo - negundo, Populus euphraticaهای توان به گونهمی

Typha australis ای های درختچهاشاره نمود. گونهPeriploca aphylla  وZiziphus nummularia  وAmygdalus 

lycioides  شوندیمنیز به صورت پراکنده مشاهده . 

 

 تیپ مرتعی  -86

Zygophyllum atriplicoides-Platychaete mucronifolia- Astragalus  fasciculifolius 
 Zy.at-Pl.mu-As.faنشانه روی نقشه 

دهد. این تیپ هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 1443034با مساحت  Zy.at-Pl.mu-As.faتیپ مرتعی 

به صورت نوار از غرب به شرق منطقه مورد مطالعه کشیده شده و جنوب شرقی کوه زیدون توسط این تیپ پوشیده شده 

یا، اقلیم فراخشک و نیمه خشک متر از سطح در 368تا  154است. عرصه گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

با متوسط دمای  مترمیلی 3514تا  3645، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی 364تا  348گرم، میزان بارندگی ساالنه بین 

 واقع شده است. 2.6و  3.10، 1.6باشد. این تیپ مرتعی در واحدهای اراضی می گرادسانتیدرجه  26ساالنه 

 
 تیپ مرتعی -84

ygophyllum eurypterum-Astragalus fasciculifolius- Platychaete glaucescens 
 Zy.eu-As.fa-Pl.glنشانه روی نقشه 

عرصه گسترش این تیپ  دهد.هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 6126064این تیپ مرتعی با مساحت 

 248تا  283متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک گرم، میزان بارندگی ساالنه بین  344تا  244مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

این  باشد.می گرادسانتیدرجه  23تا  22با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 1344تا  1244، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل مترمیلی
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درصد و  25تا  12در این تیپ بیشترین مساحت مربوط به طبقه شیب  گسترش یافته است. 1.8پ مرتعی روی واحد اراضی تی

 باشد. درصد می 54تا  25پس از آن 

 

 تیپ مرتعی -88

Zygophyllum eurypterum-Astragalus fasciculifolius-Ziziphus spina-christii 
 Zy.eu-As.fa-Zi.spنشانه روی نقشه 

عرصه  دهد.هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 2681031با مساحت  Zy.eu-As.fa-Zi.spتیپ مرتعی 

میزان  گرم و معتدل، ،متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک 444تا  644گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 21تا  24با میانگین دمای ساالنه  مترمیلی 1644تا  1344تبخیر و تعرق پتانسیل  ، میزانمترمیلی 388تا  363بارندگی ساالنه بین 

در این تیپ بیشترین مساحت مربوط  گسترش یافته است. 1.8این تیپ مرتعی روی واحد اراضی  باشد.می گرادسانتیدرجه 

 باشد. درصد می 12تا  5به طبقه شیب 

محدوده مورد نظر ، مرتع در استان بوشهر درصد تاج پوشش:6نقشه  وضعیت مراتع :5نقشه  :تیپ مراتع6نقشه نقشه های 

 را نشان می دهند. 
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 جانوران و حیات وحش -1-2-1-6-2-2-2

برخورداری از دو نوع زیستگاه عمده خشکی و آبی بسیار متنوع بوده و حالت اکوتونی این  بعطبهحیات وحش استان 

 استان سبب برخورداری از تنوع زیستی ارزشمند و باال شده است.

 پرندگان استان بوشهر -1-2-1-6-2-2-2-1

از مناطق مذکور  منطقه 145منطقه مهم پرندگان  را در خاور میانه شناسایی کرده است.  341پرندگان،  المللیبینسازمان 

منطقه در استان بوشهر قرار دارد. این مناطق در استان بوشهر شامل: جزایر ام الکرم، نخیلو، خان و تهمادون در  5در ایران و 

کیلومتری جنوب شرقی استان بوشهر، دلتای  184شهرستان دیر و در  منطقه حفاظت شده مند واقع در بخش بردخون از توابع

کیلومتری شمال غربی بندر  12رود مند که در منطقه حفاظت شده مند، دلتای رود حله، واقع در منطقه حفاظت شده حله، در 

سواحل  ،غربی بوشهرکیلومتری شمال  64کیلومتری جنوب غربی جزیره خارگ و 3بوشهر، اثر طبیعی ملی جزیره خارکو، در 

مهم پرندگان در  هایزیستگاهحرا،  نوار ساحلی و خورهای پارک ملی نایبند از  هایجنگلهکتار،  24444بوشهر به وسعت 

. از (6قشه )نگذران استان حائز اهمیت هستندپرندگان آبزی و کنار آبزی زمستانبرای  ژهیبه ومحدوده استان هستند که 

ها و پرستوها و و انواع سلیم Aquila heliacal به شاه باز توانمی، شوندمیر این نواحی دیده ترین پرندگانی که دمهم

همچون جزیره نخیلو، ام الکرم در محدوده منطقه حفاظت شده مند و  یتیاهم باها اشاره کرد. جزایر کوچک ولی کاکائی

 های ساحلی اهمیت زیادیها و اگرتیایی، سلیمهای بزرگی از پرستوهای درهمچنین جزیره خارکو در تولید مثل کلنی

  ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند.بودن و امنیت الزم برای تولید مثل این گونه یرمسکونیغدارند. این جزایر به دلیل 

 ها دارند.زیستگاه یگذارارزشزیادی در  ریتأثپرندگان به عنوان یکی از زیستمندان مهم، 

راسته مربوط  24خانواده و  41گونه از  531راسته گزارش شده است که  28خانواده و  155گونه پرنده از  4445در دنیا 

 161و  خانواده 24گونه از  148گونه پرندگان آبزی و کنار آبزی شناسایی شده در ایران،  141. از مجموع شودمیبه ایران 

بند به علت . منطقه نای(1388و همکاران، عبدلی) اسر استان بوشهر قرار دارندخانواده در سرت 31زی از گونه پرنده خشک

خشکی، دریایی و کوهستانی، فون پرندگان قابل توجهی  هایزیستگاهموقعیت خاص جغرافیایی و با توجه به دارا بودن 

و کنار آبزی( شناسایی شده است  گونه پرنده آبزی 86زی و گونه پرنده خشک 122گونه پرنده ) 246بند، دارد.در خلیج نای

. پرندگانی نظیر کوکوی معمولی و خالدار، یلوه نوک سبز و یلوه باشندمیمهاجر  و زمستان گذران  هاآنکه بسیاری از 

خالدار، طاووسک، اردک سرسبز و اردک نوک پهن، آبچلیک دودی و آوازخوان، زرده پره کوهی، گلو آبی، سینه سرخ 

سسک سرسیاه، سسک سردودی، حواصیل ارغوانی، حواصیل سبز، لک لک سفید، اکراس سیاه،  ایرانی، سار صورتی،
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در محدوده پارک ملی  1344چکاوک کوچک و چکاوک طوقی از جمله پرندگانی هستند که برای اولین بار در سال 

 .(1342موزنی، )اندبند گزارش شدهدریایی نای

و عبدلی ) کنندراسته زیست می 16تیره و  61نده بومی و مهاجر متعلق به گونه پر 146در منطقه حفاظت شده حله تعداد 

گونه از  12. اندشدهشناسایی  یخشک زگونه از پرندگان آبزی و  64نخیلو  –. در پارک ملی دریایی دیر (1388، همکاران

که در منطقه زادآوری دارند. تنها گونه شاخص فالمینگو در پارک  شوندمیترین پرندگان این منطقه محسوب شاخص هاآن

 54. در جزیره خارگو (1344شرکت مهندسین مشاور اندیشه محیط آب گستر، )نخیلو زادآوری ندارد –ملی دریایی دیر 

یره و پرستو ریایی تخانواده از پرندگان قابل مشاهده هستند. سه گونه پرستوی دریایی معمولی، پرستو د 26جنس و  38گونه ، 

 تباقی نمانده اس هاآنکنند که در جزیره خارگ مکانی برای زادآوری دریایی گونه سفید در این جزیره تولید مثل می

. غالبیت پرندگان مهاجر جوجه آور جزایر استان بوشهر را پرستوهای دریایی پشت تیره، پرستو (1388)مصطفوی و همکاران، 

 دهند. چک و سپس سلیم خرچنگ خوار تشکیل میدریایی کاکلی بزرگ و کو

که کمتر در سایر ) شوندمیترین پرندگانی که در مناطق کوهستانی استان با پوشش گیاهی بنه و بادام کوهی یافت از مهم

(، دارکوب سوری Alectoris chukar(، کبک )Ammoperdix griseogularis)به تیهو  توانمی( شوندمینقاط استان یافت 

(Dendrocopos syriacus( پرستو دمگاه سرخ ،)Cecropis daurica عقاب طالیی ،)(Aquila chrysaetosانواع سهره ،) ها

(، سهره Fringilla coelebs(، سهر جنگلی )Serinus pusillus(، سهره پیشانی سرخ )Carduelis cardulisمثل سهر طالیی )

ها مثل گنجشک کوهی ( و انواع گنجشکCarduelis cannabinaخ )( و سهره سینه سرBucanetes githagineaصورتی )

(Petronia petronia )اشاره نمود. از سنگ چشم( ها، سنگ چشم سر سرخLanius senatorو از سسک ) هاlanguid  در

ها مثل طرقه آبی  و طرقه کوهی در این مناطق یافت کنند. جمعیت فراوانی از طرقهمناطق مرتفع استان تولید مثل می

 . (1388و همکاران،  عبدلی)شوندمی

. گونه عقاب تاالبی (2)جدول خانواده تحت حمایت ایران قرار دارند 12گونه از  26زی، گونه پرندگان خشک 161از 

Aquila clanga  و شاه بازAquila helicaca  حمایت شده و در خطر انقراض ایران  و در معرض آسیب جهانی  هایگونهاز

 Chalamydotisدر جنگل حرا فراوان و هوبره  هازمستاندر  Circus macrourusگونه سنقر سفید  2روند. به شمار می

undulata های در معرض تهدید هستند. هوبره در ایران ، از گونهشوندمید که به تعداد اندک در پاییز و زمستان به منطقه وار

 . از خانواده شاهینشوندمیتعداد اندکی از این پرنده به منطقه وارد  هر سالکه  شودمیبه صورت مهاجر و بومی محسوب 

Falconidae،  گونه باالبانFalco cherrug جهانی مبارزه با تجارت ها است و از طرف سازمان ترین شاهینکه یکی از قوی

. همچنین به شودمیانقراض محسوب  ، در ایران تحت حمایت و در خطرباشدمی( مورد حمایت CITESهای کمیاب )گونه
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های در خطر انقراض و تحت شکار آن ممنوع و در ایران از گونه Falco pelegrinodesدلیل کم شدن تعداد گونه بحری 

اهیگیر از راسته شاهین سانان دارای یک جنس و یک گونه در ایران است که در همه فصول رود. عقاب محمایت به شمار می

. این گونه تحت حمایت و در معرض خطر انقراض قرار دارد. شودمیبند مشاهده در سواحل روستای هاله و دماغه نای

ه این گونه هم  در معرض تنها در پارک ملی نایبند حضور دارد ک Neophron percnopterusکرکس کوچک )مصری( 

 خطر انقراض جهانی قرار دارند.

ترین پرندگان استان بوشهر به گونه متنوع 22با داشتن (  Scolopacidaeاز بین پرندگان آبزی و آبچر، خانواده آبچلیک )

گونه  36وشهر و گونه در استان ب 28با  Tutdidaeزی، خانواده توکا خانواده از پرندگان خشک ترینبزرگ. روندمیشمار 

ها را ها، توکاها و طرقهها، چکچکها، دم سرخها، سینه سرخ، چکمختلفی مانند بلبل یهاجنسدر ایران است. این خانواده 

 .(1344)موزنی،  گیردمیدر بر 
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 استان بوشهرخشکی زی تحت حمایت در : پرندگان 2جدول 

 ردیف خانواده نام فارسی نام علمی وضعیت

 Pandionidae 1 عقاب ماهیگیر Pandionhaliaetus حمایت شده ایران

 Accipiteridae 2 سنقر تاالبی Circus aeruginosus حمایت شده ایران

 Accipiteridae 3 کور کور سیاه milvusmigrans حمایت شده ایران

 Accipiteridae 6 پیغوی کوچک Accipiter badius حمایت شده ایران

 Accipiteridae 5 قرقی Accipiter nisus حمایت شده ایران

 Accipiteridae 6 سارگپه معمولی Buteo buteo حمایت شده ایران

 Accipiteridae 4 سارگپه پرپا Buteo lagopus حمایت شده ایران

 Accipiteridae 8 عقاب صحرایی Aquila nipalensis حمایت شده ایران

 Falconidae 4 ترمتای Falco comlumbarius حمایت شده ایران

 Falconidae 14 لیل Falco subbuteo حمایت شده ایران

 Falconidae 11 شاهین Falco peregrinus حمایت شده ایران

 Falconidae 12 بحری Falco pelegrinoides حمایت شده ایران

 Phasianidae 13 جیرفتی Franco linuspondiceianus حمایت شده ایران

 Cuculidae 16 کوکو تاجدار Clamato rglandarius حمایت شده ایران

 Strigidae 15 جغد کوچک Athena noctua حمایت شده ایران

 Tytonidae 16 جغد انبار Tyto alba حمایت شده ایران

 Coraciidae 14 سبز قبا Coracias garrulous حمایت شده ایران

 Hirundinidae 18 چلچله Hirundo rustica ایران حمایت شده

 Tutdidae 14 بلبل Luscinia megarhynchos حمایت شده ایران

 Sturnidae 24 سار Sturnus vulgaris حمایت شده ایران

VU Aquila clanga عقاب خالدار بزرگ Accipiteridae 21 

VU Aquila helicaca شاه باز Accipiteridae 22 

NT Circus macrourus سنقر سفید Accipiteridae 23 

NT Chalamydo tisundulata هوبره Otididae 26 

EN Falco cherrug باالبان Falconidae 25 

EN Neophro npercnopterus کرکس کوچک Accipiteridae 26 

 مأخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر

گونه در  3گونه در ایران که هر  3گونه در آسیا،  4گونه در جهان،  34دارای  Phalacrocoracidaeخانواده باکالن 

 Phalacrocoraxعلمی. از این خانواده گونه باکالن سیاه با نام شوندمیاستان بوشهر به صورت مهاجر زمستانی دیده 

nigrogularis   از (1344)کرمی،  در معرض آسیب و نادر است که در سواحل بوشهر مشاهده گرده است هایگونهاز .

ونه موجود در استان بوشهر که در گ 14. از (3جدول )کنندگونه زندگی می 14در استان بوشهر  Ardeidaeخانواده حواصیل 
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های به عنوان گونه گونه 4که هر گونه( قابل مشاهده هستند،  14گونه از  4منطقه حفاظت شده حله و مند و پارک ملی نایبند )

 (.1344)کرمی، اندتحت حمایت معرفی شده

 شهرتحت حمایت خانواده حواصیل در استان بو هایگونه: 3جدول 

 ردیف خانواده نام فارسی گونه نام علمی گونه  وضعیت

 Ardeidae 1 بوتیمار کوچک Ixobrychusminutus حمایت شده در ایران

 Ardeidae 2 حواصیل خاکستری Ardeacinerea حمایت شده در ایران

 Ardeidae 3 حواصیل ارغوانی Ardeapurpurea حمایت شده در ایران

 Ardeidae 6 حواصیل هندی Ardeagrayii حمایت شده در ایران

 Ardeidae 5 حواصیل زرد Ardeolaralloides حمایت شده در ایران

 Ardeidae 6 حواصیل سبز Butoridesstriatus حمایت شده در ایران

 Ardeidae 4 حواصیل سفید بزرگ Casmerodiusalbus حمایت شده در ایران

 Ardeidae 8 اگرت کوچک Egrettagarzetta حمایت شده در ایران

 Ardeidae 4 گاوچرانک Bubulcus ibis حمایت شده در ایران

 1533موزنی، مأخذ: 

های زمستان گونهاز Ciconia nigra گونه سیاه و سفید در ایران وجود دارد. لک لک سیاه    2از خانواده لک لک سانان، 

هده مشا ندرتبهکه جمعیت آن در جهان فراوان، در ایران اندک و در استان بوشهر  باشدمیگذران عبوری استان بوشهر 

. این گونه در حاشیه رودخانه خیرک و شکرک واقع در بخش تنگ ارم از شهرستان دشتستان  و لک لک سفید شودمی

Ciconia ciconia  لک سفید به عنوان گونهدر منطقه حفاظت شده  حله و پارک ملی نایبند مشاهده شده است. گونه لک 

 حمایت شده در ایران شناسایی شده است.

گونه فالمینگوی بزرگ  1گونه و در استان بوشهر  2گونه، در ایران  Phoenicopteridae 5در جهان از خانواده فالمینگو 

Phoenicopterus ruberroseus ی حله و مند، هاهای نوار ساحلی، تاالبکه گونه زمستان گذران است در بیشتر قسمت

های حمایت خلیج نایبند جزیره خان  مشاهده گردیده است. جمعیت آن در ایران و جهان فراوان بوده و در ایران جزء گونه

 .گرددمیشده محسوب 

های روی آب چر، های غاز نما، اردک، پرندگانی آبزی شامل قوها، غازها، اردکAnatidaeها خانواده اردک

 18گونه در ایران و  36گونه در جهان،  164. از این خانواده گیردمیهای ماهی خوار را در بر کهای غواص و ارداردک

های از گونه Anser erythropusسفیدکوچک  گونه در استان بوشهر مشاهده گردیده است. از این خانواده گونه غازپیشانی

از  IUCNکاهش یافته است و در فهرست  شدتبهن مهاجر زمستان گذران اتفاقی است که تعداد آن در سطح جهان و ایرا

از مهاجران زمستان گذران  Marmaronetta angustirostrisرود. گونه اردک مرمری پذیر به شمار میهای آسیبگونه
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به عنوان گونه آسیب پذیر و در ایران به عنوان گونه  IUCNکه در فهرست  باشدمیعبوری و اتفاقی منطقه حفاظت شده حله 

جمعیت جهانی آن این پرنده در ایران شمارش  3/1مایت شده شناخته شده است.جمعیت آن در جهان و ایران کم بوده و ح

. این گونه در پارک ملی نایبند مشاهده باشدمیدر جهان و ایران بسیار کم  Aythya nyrocaشده است. جمعیت اردک بلوطی 

 رود.های حمایت شده به شمار میض در سطح جهانی و در ایران از گونههای در معرض خطر انقرا گردیده است و جزء گونه

های زمستان گذران ، جزء گونهCharadriidae از خانواده سلیم Vanellus gregarious خروس کولی دشتی  با نام علمی

ند سال طول چاست که بیشتر در منطقه حفاظت شده مند مشاهده گردیده است. جمعیت این گونه به طرز چشمگیری در 

حمایت شده و در سطح جهان در معرض خطر انقراض شدید قرار دارد.  هایگونهاخیر کاهش یافته است و در ایران از 

 .باشدمیقطعه  244جمعیت این گونه در جهان در حدود 

معموال در طول ساحل و لنگرگاه ها، در مسیر رودخانه ها و کنار دریاچه  Larus ridibundus کاکایی سرسیاه با نام علمی

ها دیده می شود. این پرنده در تعداد زیاد در استان بوشهر زمستان گذرانی میکند و تقریبا در تمام نوار ساحلی استان قابل 

 مشاهده است.

گونه وجود دارد.  26گونه و در استان بوشهر  32گونه، در ایران  86، در جهان Scolopacidaeاز خانواده آبچلیک 

های این خانواده از مهاجران کنار آبزی هستند که در خورهای اطراف بوشهر، سواحل تاالب حله، مند و نایبند، سواحل گونه

گونه گیالنشاه  2سفید از این خانواده  . گیالنشاه ابروشوندمیجزایر خارگ، خارگو، شیف، منطقه حفاظت شده مند مشاهده 

از مهاجران زمستان گذران عبوری و اتفاقی در منطقه  Numenius arquataو گیالنشاه بزرگ   Limosa limosaدم سیاه 

حفاظت شده حله و پارک ملی نایبند است. این دو  گونه در ایران حمایت شده و در سطح جهانی در معرض تهدید بشمار 

نادرترین پرنده قاره اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه است که در ایران و  Numenius tenuirostrisالنشاه خالدار روند. گیمی

 Pelecanus crispus، پلیکان پاخاکستری Pelecanidaeدر سطح جهانی در معرض خطر انقراض قرار ئارد.از خانواده پلیکان 

پردازند.وضعیت این گونه در ایران حمایت شده ودر خطر انقراض ان گذرانی میبند به زمستهرساله به تعداد بسیار کم در نای

 هایگونهاز  Pelecanus onocrotalusرود. گونه پلیکان سفید های در معرض آسیب به شمار میو در سطح جهانی از گونه

 .است دهیگردمشاهده حمایت شده است که نیاز به حفظ زیستگاه دارد. این گونه در خور بساتین منطقه نایبند 

خان  رهیجزدر ایران و منطقه نایبند،  Haematopus ostralegusگونه  1گونه در جهان  و  11از خانواده صدف خواران، 

های خوتکا فصل قابل مشاهده است ولی جوجه آوری ندارد. در استان گونه 6و منطقه حفاظت شده حله شناسایی و در 

(Anas crecca،) ( سرسبزAnas platyrhynchos( گیالر ،)Anas Penelope( تنجه ،)Tadorna tadorna( و چنگر )Fulica 

atra) (1344)کرمی، در معرض شکار هستند که باید میزان شکار این پرندگان کنترل شود. 
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 CITESونیکنوانس مهیپرندگان در استان بوشهر ضم ستیل: 4جدول 

ریسک کم و 

 در شرف تهدید
LR 

انقراض  در معرض Vuآسیب پذیر 

En 

شدیداً در معرض 

 خطر انقراض 
 ردیف  نام علمی نام فارسی

 خروس کولی دشتی *      
Vanellus 

gregarius 1 

 Falco cherrug 2 باالبان   *    

  *     
غاز پیشانی سفید 

 کوچک
Anser 

erythropus 3 

  
* 

    
عقاب خالدار بزرگ 

 )عقاب تاالبی(
Aquila clanga 6 

 Aquila heliaca 5 عقاب شاهی     *  

  
* 

 تلیله بزرگ    
Calidris 

tenuirostris 6 

  
* 

 هوبره ایرانی    
Chlamydotis 

undulata 4 

  
* 

 اردک دم دراز    
Clangula 

hyemalis 8 

  
* 

 اردک مرمری    
Marmaronetta 

angustirostris 4 

  
* 

 خاکستریپلیکان پا     
Pelecanus 

crispus 14 

  
* 

 باکالن گلو سیاه    
Phalacrocorax 

nigrogularis 11 

* 
 بحری )شاهین(      

Falco 

pelegrinoides 12 

* 
 شاهین )بحری(      

Falco 

peregrines 13 

 مأخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر
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 خزندگان و دوزیستان -1-2-1-6-2-2-2-2

های کوهتهکوهستانی، که حاصل امتداد رش هایزیستگاه: شوندمیزیستگاه خزندگان در استان بوشهر به دو دسته تقسیم 

روه دشتی و ساحلی گ هایزیستگاه. گیردمیهای بزرگ در آن شکل زاگرس به داخل منطقه است و در برخی از مناطق دره

د فاصل و گیرند. در حکوهستانی در مناطق ساحلی قرار می هایزیستگاهمنطقه هستند که در طرف مقابل  هایزیستگاه دوم

متعدد دیگری هم وجود دارد. بنابراین طبیعی است که تنوع زیستی موجود در  هایزیستگاهها، خرد در داخل این زیستگاه

گاه گوش که به شدت به رطوبت وابسته است تا بزمجه بیابانی که در زیستآن جالب باشد به طوری که دوزیستی مثل وزغ بی

کند، در این منطقه حضور دارند. این دو ناحیه در کنار هم از جنوب استان تا شمال آن کشیده خشک بیابانی زندگی می

های فعالیت ریتأثها به شدت تحت دهند. امروزه این زیستگاهرا به داخل هم نشان می ییهایتوهم رفتگاند که برخی مناطق شده

رزی که های کشاوصنعتی و کشاورزی است. وجود منابع و ذخایر نفتی و گاز در این منطقه از یک طرف و توسعه فعالیت

سیاری از ها تخریب و آینده باز طرف دیگر سبب شده تا بسیاری از زیستگاه ،عمده شامل باغات خرما و صیفی است طوربه

ننده ها مزید بر علت است. مثال جالب توجه و نگران کاطره افتد. وسعت کم مناطق دشتی برای انجام این فعالیتها به مخگونه

 در منطقه است.   Uromastyx loricatusسوسمار خاردم  هایزیستگاهدر این زمینه وضعیت  

ی را نشان دهند. خوب نسبتاًتنوع زیستگاهی موجود در استان بوشهر سبب گردیده که خزندگان و دوزیستان منطقه تنوع 

گونه  66گونه متعلق به دوزیستان و  3گونه،  64گونه دوزیست و خزنده در منطقه حائز اهمیت است. از این  64شناسایی 

انکاری که در چرخه بوم سازگان های خود ایفا  رقابلیغبا وجود نقش  . خزندگان و دوزیستانگیردمیخزندگان را در بر 

 .رندیگینمچندان مورد توجه و بررسی قرار  ندینمایم

 Bufo( و وزغ سبز )Bufo surdus)گوش ( با دو گونه وزغ بیBufonidae)ها دوزیستان استان شامل خانواده وزغ

variabilis)  ه. خانواده قورباغگیردمیرا در بر( هاRanidae) ( نیز تنها دارای گونه قورباغه معمولیRana ridibunda)  .است

. این کندیمنسبت به وزغ سبز دارای قدرت پراکنش کم و ناحیه محدودی را اشغال  (Bufo surdusگوش )گونه وزغ بی

 Bufoبز )یشتری شود. وزغ سن توجه بکه ضروری است به امر حفاظت آگونه تنها در منطقه خائیز تنگستان مشاهده گردید 

variabilisهای ایران است که دارای پراکندگی وسیعی است و در استان از منطقه عسلویه تا بندر ترین وزغ( یکی از معمولی

 . شوندیمکند. این وزغ تنها گونه دوزیست جزایر خلیج فارس است که در جزایر خارگ و خارگو نیز یافت دیلم زیست می

. راسته باشندمیگونه   18گونه و مارها با  22گونه، سوسمارها با  5ها با پشتراسته الک 3ان بوشهر شامل خزندگان است 

 . (1388، و همکاران عبدلی)گونه دریایی هستند 3آب شیرین و -زمینی 2شامل  هاپشتالک
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 Testudo graeca پشت مهمیزدار و الک Mauremy caspicaایی فارس پشت برکههای آب شیرین شامل الکگونه

 کم عمق سواحل اقیانوسی مناطق هایآبهای دریایی ساکن پشتالک .کنندهستند که در رودخانه و تاالب حله زیست می

های شتپکنند. الکگذاری به سواحل مراجعه میها برای تخمگرم زمین هستند و تمام عمر را در دریا به سر برده و تنها ماده

گذاری . مهاجرت به ساحل به منظور تخمباشندمیگذاری و تغذیه های کوتاه و گاهی بلند جهت تخمدریایی دارای مهاجرت

د توانگذاری میرود. انتخاب مکان مناسب جهت تخمهای دریایی به شمار میپشتو زاد و ولد از مراحل مهم زندگی الک

و  یج فارسخل نقاط تمامی در دریایی یهاپشتدگی باالتر نوزادان باشد. الکها و بازمانعامل مهمی در موفقیت تفریخ تخم

 عمان، یایدر در زیستگاه 11 حدود مناطق ازاین باشدمی هاآن برای مناسبی زیستگاه منطقه 52 و اندهگسترد عمان دریای

 .(1388، و همکاران عبدلی)باشدمی جزایر در نیز زیستگاه 15 و فارس درخلیج زیستگاه 26

خلیج فارس و دریای عمان شناسایی  هایآبهای دریایی موجود در جهان، در گونه الک پشت 8گونه از  5

پشت ، الک Chelonia mydas پشت سبزگونه نادر و حمایت شده الک 3که از این میان  (5جدول )اندشده

گذاری وارد پارک منظور تخم بهLepidochelys olivacea و الک پشت زیتونی   Eretmochelys imbricateمنقارعقابی

 .(1342)طالب و احمدی، (4)نقشه  شوندمینخیلو، پارک ملی دریایی نای بند و جزیره خارگو  –ملی دریایی دیر 

 استان بوشهریهاپشتوضعیت الک : 5جدول 

 وضعیت حفاظتی مکان گونه نام فارسی ردیف

 CR و نایبند نخیلو و خارگو -دیر Eretmochelys imbricata الک پشت منقار عقابی 1

 EN نایبند Lepidochelys olivacea الک پشت زیتونی 2

 EN خارگو Chelonia mydas الک پشت سبز 3

 - تاالب حله Mauremy caspica الک پشت برکه ای 6

 - تاالب حله Testudo graeca الک پشت مهمیزدار 5

 مأخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر

 
 در گذاریوتخم سازینهال مناطق دیگر بیشترین بیان به یا سازیالنه تعداد بیشترین عقابی پوزه الکپشت و سبز الکپشت 

 الک پشت زیتونی، برای اولین بار حین پایش سواحل( گونه 1342اخیر ) هایسالدر  .اندداده اختصاص خود به را ایران

پشت زیتونی در الک.(1342، طالب و احمدی)در سواحل پارک ملی دریایی نایبند مشاهده شد (گیردمی)هرسال انجام 

اولین گزارش مستند از تخم گذاری  1342خلیج فارس و دریای عمان مشاهده و ثبت شده است ولی در سال  هایآب
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شت دریایی ترین گونه الک پ، فراوانبرای اولین بار در سواحل پارک ملی نایبند ثبت گردید. این گونه زیتونی پشتالک

 . شناخته شده است

بند که عمق . بستر خلیج نایباشدمیدریایی  یهاپشتتغذیه و حضور الک  بند مکان مناسبی جهتپارک ملی دریایی نای

های دریایی و مناطق مرجانی است. در این منطقه بر اثر عوامل انسانی اکوسیستم ، شامل مناطق علفباشدمیمتر  14آن کمتر از 

 های دریایی سبز است.ک پشتهای دریایی مکان تجمع و چرای الهای علفمرجانی تخریب شده ولی مناطق واجد پوشش

ت. این منطقه اس هایآبهای سبز در پشتاخیر نیز گویای حضور بیشتر الک هایسالتلفات مشاهده شده از نوزادان در 

سیف بنود )محل النه  -احداث جاده دسترسی به سواحل بکر غرب منطقه  به ویژهعوامل تهدید زا در سواحل این منطقه 

شدن  ها و خورده، صیادان و وجود شغال در منطقه که باعث تخریب النهنانینشتردد ساحلیایی(، های درگذاری الک پشت

 کند.های النه گزین در منطقه نایبند را به صفر نزدیک میپشت، شانس زنده ماندن نوزادان الکشوندمیها تخم

اک خدریایی است. به علت ایجاد  یهاپشتالکاثر طبیعی ملی جزیره خارگو، دارای سواحل مستعد جهت النه گزینی 

این جزیره تحت حفاظت نیروهای نظامی بوده است( قسمت اعظم سواحل قابلیت  1342توسط نیروهای نظامی )تا سال  زیر

ی ایها را از دست داده است. سواحل قسمت شرقی و غربی این جزیره صخرهو ویژگی الزم جهت النه گزینی الک پشت

 های دریایی جهت النه گزینیپشتنوبی و شمالی آن که دارای سواحل شنی است، مورد استفاده الکاست و تنها دماغه ج

های مرجانی دانه ریز بهترین مکان جهت النه گزینی الک متر و با دارا بودن  ماسه 1644. دماغه جنوبی به طول گیردمیقرار 

زارش گ .افتدیمره خارگو دیرتر از سایر مناطق اتفاق های دریایی در جزیدریایی است. مشاهده رد الک پشت یهاپشت

دهد که هر دو گونه الکپشت سبز و منقار عقابی جهت النه نشان می 1386های دریایی این جزیره در سال پایش الکپشت

خم ت در این جزیره دو گونه الک پشت عقابی در ابتدای فصل و الک پشت سبز در نیمه دوم فصل آیند.گزینی به ساحل می

 1342و  1341های دریایی  سال بر اساس گزارش پایش الکپشت (.1342) طالب و احمدی، نمایندگذاری و النه گزینی می

هر دو گونه الکپشت سبز و منقار عقابی در سواحل جزیره خارگو حضور دارند ولی با این تفاوت که تعداد الکپشت های 

 باشد.سبز می هایمنقار عقابی پایش شده بیشتر از الک پشت

گرفته است ولی به دلیل دستکاری سواحل و عدم وجود در گذشته، النه گزینی در سواحل جزیره خارک صورت می

ین های النه گزین در اها است که گزارشی از حضور الکپشتبستر مناسب و همچنین آلودگی نوری شدید و تردد، سال

 . (1342)طالب و احمدی، جزیره انجام نشده است
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رت های دریایی استان بوشهر در جزایر ام الگرم و نخیلو صوپشتیشترین تحقیقات و عملیات میدانی انجام شده بر الکب

دگان باشند، محل زادآوری پرنگرفته است. این جزایر که شاخصی مناسب جهت محیط زیست طبیعی و دریایی استان می

 (.1341باشد )طالب و احمدی، پشت منقار عقابی میدریایی و همچنین النه گزینی الک

ترین در منطقه دیر و شرایط مطلوب این جزایر موجب شده است که این مناطق بهترین و مهمد جزایر خالی از سکنه وجو

های دریایی در استان بوشهر محسوب شوند. دو جزیره ام الکرم و نخیلو پشتزیستگاه النه گذاری و تخم گذاری  الک

نابالغ به ز سبهای است هرچند گونه الک پشت گذاریجهت تخم ار عقابید از گونه الک پشت منقمیزبان بیشترین تعدا

ه ایی یبز بیشترین تعداد را درمناطق تغذشایان ذکر است که الکپشت س (.1341)طالب و احمدی، استشده مشاهده کرات 

بی گذاری مربوط به الکپشت منقار عقامهمچنین بیشترین تخ ( به خود اختصاص داده است.آبهای استان بوشهر )خارگو

 باشد.می

 سوسمارها

 گاوهاخانواده  6دهند که شامل گونه باالترین تنوع را در میان سایر خزندگان نشان می 22راسته سوسمارها دارای 

(Gekkonidae( آگاماها ،)Agamidaeبزمجه ،)( هاVaranidaeالسرتاسه ،)( هاLacertidae( اسکینگ ،)Scincidae و )

گونه باالترین تنوع را به خود  11جنس  4. در این میان گکوها با دارا بودن باشندمی( Uromastycidaeسوسمارهای خاردم )

های کمیاب ایران است ( یکی از گکویCyrtopodion gastropholeاند. گونه گکوی انگشت کج ورنر )اختصاص داده

وی شانه انگشتی ماری در ایران محدود به دو استان بوشهر و خوزستان است. که از پارک ملی نایبند  شده است. پراکنش گک

این گونه است. با توجه به سطح پراکنش محدود این  هایزیستگاهسواحل بندر دیلم، منطقه حفاظت شده حله و مند از عمده 

آن ضروری است. گکوی کوتوله نوار دار از  هایزیستگاههای انسانی توجه به حفظ مارمولک، به هنگام توسعه فعالیت

های ایران است که تا به حال تنها از ایران گزارش شده است. بیشترین پراکنش آن در مناطق ترین مارمولککوچک

. این گونه در حد فاصل شهرستان کنگان، جم مشاهده باشدمیخوزستان و بوشهر  یهااستانکوهستانی غرب زاگرس در 

(، Scincidaeتوجه به اندمیک بودن گونه اهمیت حفاظتی آن بدیهی و آشکار است. از خانواده اسکینگ )شده است که با 

پراکنش بسیار محدود در ایران دارد و تاکنون از حاشیه خلیج فارس در  Chalcides ocellatusگونه اسکینگ خال چشمی 

لو ه حفاظت شده مند، جزیره خارگو، ام الکرم و نخیاستان سیستان و بلوچستان و استان بوشهر از شهرستان کنگان، منطق

 گزارش شده است. 

های نادر و کمیاب جانوری کشور است که در تپه یکی از گونه Uromastyx loricatusسوسمار خاردم بین النهرین 

رع کشاورزی به سعه مزا. زیستگاه این گونه به دلیل توشودمیماهور و مناطق دشتی استان از منطقه خائیز تا بندر دیلم یافت 
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شدت کاهش یافته و محدود به تپه ماهورهای موجود در بین مزارع شده است.. این گونه به شدت در معرض تهدید و نابودی 

 قرار دارد ولی توجهی جدی به امر حفاظت آن نشده است.

که بر غنای  براستVaranus griseus به نام بزمجه ایرانی  باارزشها در استان دارای یک گونه کمیاب و خانواده بزمجه

 اند.ایی منطقه افزودهگونه

هستند که خانواده  Boidae( و Viperidaeها )(، افعیColubridaeها )گونه از سه خانواده کلوبریده 14راسته مارها دارای 

، ها، بوته زارهاترین مارهای منطقه هستند. زیستگاه خانواده گکوها، آگاما و بزمجه صخرهگونه متنوع 11ها با کلوبریده

های شنی و ساکن در شوره زارها، دشت هایگونهاست. کورمار خوزستانی و مار جعفری از  هابیابانشنی  و  هایدشت

 هایونهگهای شنی است. برخالف سایر مار قیطانی، شتر مار شیرازی و مار جعفری بوته زارها و دشتهستند زیستگاه  هاصخره

. مار جعفری در اکثر نقاط استان بوشهر وجود دارد شودمیمشاهده  هابیابانمار، شتر مار شیرازی تنها گونه ایی است که در 

 .(1388ران، )عبدلی و همکا ولی در جزیره خارگو این گونه وجود ندارد
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 پستانداران -1-2-1-6-2-2-2-3

 زی استان بوشهرپستانداران خشک -1-2-1-6-2-2-2-3-1

ی مانده ها همچنان ناشناخته باقتر زمینهکه در بیش باشدمیها و حیات وحش کشور ایران دارای تنوع باالیی از زیستگاه

پایی، ایران را کلکسیونی از پستانداران مناطق ارو توانمیاست. این تنوع و فراوانی در میان پستانداران ایران به حدی است که 

 31جموع ن محدود است در مایی در پستانداراآفریقایی، آسیایی و پستانداران خاص ایران نامید. در استان بوشهر تنوع گونه

 26خانواده و  14سمان( و و زوج خوارانگوشتها، ها، جوندگان، خرگوشراسته )خارپشتان ، خفاش 6گونه پستاندار از 

و  Canidaeگونه و خانواده  5با  Muridaجنس در استان بوشهر وجود دارد. بیشترین تعداد پستانداران مربوط به خانواده 

Bovidae  (.: محدوده پراکنش پستانداران خشکی زی استان بوشهر4نقشه )باشدمیگونه  4با هر کدام 

 Gazellaگونه آهو ) 6گونه حمایت شده،  6بر طبق آخرین اطالعات اداره حفاظت محیط زیست استان بوشهر،  تعداد 

subgutturosa ( جبیر ،)Gazella bennettii ومیش (، قوچ ( ارمنیOvis orientalis ( کل و بز ،)Capra aegagrus  و )1 

به  Hyaena hyaena( آسیب پذیر  و گونه کفتار راه راه با نام علمی  Panthera pardus saxicolorگونه پلنگ آسیایی )

 . (6)جدول عنوان گونه در معرض خطر انقراض در استان شناسایی شدند

 CITESونیکنوانس مهیپستانداران در استان بوشهر ضم ستیل  :6جدول 

ریسک کم و در 

 LRشرف تهدید

آسیب پذیر 
Vu 

 در معرض

 Enانقراض 

شدیداً در 

معرض خطر 

 انقراض 

 ردیف  نام علمی نام فارسی

 Capra aegagrus 1 کل و بز     *  

 Gazella subgutturosa 2 آهو     *  

 Ovis orientalis 3 قوچ و میش ارمنی     *  

 آسیاییپلنگ      *  
Panthera pardus 

saxicolor 6 

 Gazella bennettii 5 جبیر     *  

 مأخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر

 

در استان بوشهر کوه بیرمی خورموج است که جمعیت این گونه در  Capra aegagrusبهترین زیستگاه گونه کل و بز 

ه به کوه بیم دل از توابع شهرستان جم، کو توانمیاین گونه  هایزیستگاه. از دیگر شودمیتخمین زده  رأس 54این کوه بین 

امیردیوان بخش بردخون شهرستان دیر و  امامزاده ان، کوهکیلومترى جنوب شرقى برازج 83در مند؛ شکار گاه کوه سیاه 

مند های جنگی نسل این گونه ارزشاسلحه لهیبه وساشغال آبشخورها و شکار مستقیم این گونه  .منطقه خائیز تنگستان اشاره کرد

 را در بسیاری از مناطق کوهستانی استان بوشهر در معرض آسیب قرار داده است.  
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گاه خورموج، کوه امامزاده امیر دیوان، شکارگاه کوه سیاه و گردنه در رشته کوه چاه Ovis orientalisارمنیقوچ و میش 

محیط بانان مشاهده شده است. در استان اطالعات دقیقی از جمعیت آن در گچ در کوه بیرمی و منطقه خائیز تنگستان توسط 

این گونه خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست است. طبق مطالعات صورت گرفته  هایزیستگاهدست نیست. 

 .شودیمنسل آن در استان بوشهر منقرض  یبه زودچنانچه برنامه حفاظتی برای این گونه در نظر گرفته نشود 

های صاف زارهای بلند را به دشتتپه ماهورهای کوتاه و بوته معموالًمناطق بیابانی و استپی،  Gazella subgutturosaآهو 

. در استان بوشهر، منطقه حفاظت شده مند، خارگ و خارگو به عنوان زیستگاه این گونه باارزش شناسایی شده دهدمیترجیح 

 . باشدمیرأس 354تا  344رود که دارای جمعیتی حدود ه حفاظت شده مند به شمار میترین گونه منطقاست. آهو شاخص

ها است. های نازک و بلند در مادهشباهت زیادی به آهو دارد. تفاوت ظاهری آن وجود شاخ Gazella bennettiiجبیر 

ک خته شده جبیر در استان بوشهر، پاررسد. تنها زیستگاه شناجبیرهای نر قوس زیادی ندارد و قدری موازی به نظر می شاخ

ملی نایبند است. جمعیت این گونه به دلیل تخریب زیستگاه  توسط نیروهای نظامی کاهش یافته است که با توجه به روند 

 توسعه در این منطقه، انقراض این گونه در استان بوشهر دور از انتظار نیست.

 Panthera pardus. پلنگ شودمیگربه سان ایران محسوب  ترینزرگبدر حال حاضر و پس از انقراض شیر و ببر، پلنگ 

رود. فراوانی این گونه در استان بوشهر بسیار کم، به طوری که طی چندین های در معرض خطر انقراض به شمار میاز گونه

ارم، منطقه خائیز و جم گزارش شده است. اما به علت سال پیش در تنگ گزی کوه سیاه و تنگ فاریاب از توابع شهر تنگ

برد. با ارشی از صید دام محلی وجود این گونه را در استان بوشهر زیر سوال میاز بین رفتن طعمه )کل و بز( و عدم وجود گز

گ شده پلن تأیید هایزیستگاهاخیر صدای این حیوان توسط چوپانان منطقه شنیده شده است.  چند سالوجود این در 

Panthera pardus  ل و است.  کم شدن طعمه )کدر استان بوشهر محدود به مناطق کوهستانی خائیز تا کوه سیاه و بوشکان

 ترین تهدیدهای پلنگ در استان بوشهر است. بز و قوچ و میش( و استفاده از طعمه مسمو مهم

برند. کننده محیط زیست نام میایی مردارخواری از آن به عنوان پاکبه دلیل رژیم تغذیهکفتار  Hyaena hyaenaاز گونه 

)عبدلی و  دشومینخیلو و نایبند مشاهده  –شده حله، پارک ملی دریایی دیر  این گونه به صورت پراکنده در منطقه حفاظت

 .(1388همکاران، 

ها از وجود الشه حیوانات، شکار حیوانات مریض و تغذیه از زیستگاه یسازپاکگونه شغال  و روباه معمولی به علت 

افزایش  نخیلو –حله و مند پارک ملی دریایی دیر جوندگان به نحو بارزی، ارزش اکولوژیکی این جانور را در مناطقی مانند 

 داده است. 



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
 (یکیمنابع اکولوژ یی)شناساستی ز طی مح  لی 

 

5002212B0021300303R105961116 م 

 
54 

است که در  زپستانداران این استان منطقه خائ کند زیستگاه اکثرپستانداری زندگی نمی گونهچیهدر جزیره خارگو  

  .های موجود در استان استهای گونهصورت تبدیل به منطقه حفاظت شده اولین قدم برای حفاظت و احیاء جمعیت
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 پستانداران دریایی استان بوشهر -1-2-1-6-2-2-2-3-2

ها از های غذایی دریاها و اقیانوسروند و در زنجیرهای نکتون اقیانوسی به شمار میهترین گروهپستانداران دریایی از مهم

ارزش اکولوژیکی باالیی برخوردار هستند. این گروه از جمله موجودات خونگرم بوده و همانند پستانداران خشکی با شش 

ها یا مناطق ، مناطق قطبی یا گرمسیر، خورسطحی یا عمیق هایآبکنند. زیستگاه پستانداران دریایی ممکن است در تنفس می

و نظامی  سنتی یهافرهنگهای فراوان از نظر زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، دریایی باشد. این موجودات دارای قابلیت

 ریتأث( به دالیل متعدد نظیر 1386جاسک  –چرخنده در پاییز  دلفین 44که در طی چند دهه اخیر ) با وقوع مرگ  باشندمی

زیست محیطی مورد توجه بسیاری از زیست شناسان و محافل محیط زیستی قرار گرفته  یهایآلودگو  هیرویبپذیری از صید 

سیرنیا  (،Cetaceaبازان )راسته آب 3گونه پستاندار دریایی متعلق به  134کلی در دنیا  طوربه. (1386بخش، )فیضاست

(Sirenia) ( و کارنیوراCarnivoraوجود د )اند گزارش شدهاز پستانداران دریایی در استان بوشهر  گونه 5. تاکنون ارد

 . (1386بخش، )فیض (4جدول )

 پستانداران دریایی استان بوشهر :7جدول 

 نام فارسی گونه خانواده راسته رده

Mammalia Cetacea Delphinidae Delphinus delphis دلفین معمولی 

Mammalia Cetacea Delphinidae Sousa lentiginosa دلفین خاردار 

Mammalia Cetacea Delphinidae Sousa plumbea دلفین سربی 

Mammalia Cetacea Delphinidae sosusa chinensis دلفین گوژپشت 

Mammalia Cetacea Delphinidae Dagong dugon گاو دریایی 

 مأخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر

 

رسد که دومین جمعیت بزرگ و مهم این گونه در هزار عدد می 6فارس به حدود های گاو دریایی در خلیجگونه تعداد

ج گواتر در خلی های از مشاهده گاو دریاییفارس است. گزارشهای گاو دریایی خلیجترین زیستگاهدنیا بوده و یکی از مهم

( و 1384)نبوی و همکاران،  (عدد 2دهانه مصب رودخانه مند ) ،در نزدیک مرز پاکستان، منطقه حفاظت شده حرای قشم

توسط فیض  1386در سال گونه های دلفین خاردار ، سربی و معمولی  .وجود دارد( 1386بخش، )فیض بندهای خلیج نایآب

مشاهده و از اند و گزارش مستند دیگری گزارش شدهاز خلیج فارس  1384در سال و نبوی و همکاران بخش از خلیج نایبند 

د و شوهای استان بوشهر مشاهده نمیدر آب هادر حال حاضر این گونهوجود ندارد. در آبهای بوشهر حضور این پستانداران 

 شودمیوب ساصلی پستانداران دریایی مح هایزیستگاهمنطقه نایبند از  هایآب این مشاهدات نیاز به بررسی بیشتری دارند.

متر( حضور پستانداران  64و یکی از معدود مناطق ساحلی )بخش جنوبی دماغه نایبند(  است که در آن به واسطه عمق زیاد )
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. (1386بخش، آب به کرات دیده و گزارش شده است )فیضبه صورت شیرجه زدن و شنا در سطح  هاآندریایی و فعالیت 

( بوده، Odontocetiر )نداهای دنداترین خانواده از زیر راسته نهنگکه بزرگترین و متنوع بازانها از راسته آبخانواده دلفین

 -های متفاوتی در جهان است که شامل دلفین گوژپشت هند گوژپشت دارای گونه ندلفیجنس است. 14گونه در  35دارای 

و  S. lentiginosa(، S.teuszi(، دلفین گوژپشت اطلس )S.plumbea) سربی(، دلفین Sousa chinensisآرام )

S.borneensis ونه در کند. این گآرام زندگی می -نیز گونه دلفین گوژپشت هند  )بوشهر( در آبهای جنوبی ایران شوند. می

این گونه شامل صید تهدیدات عمده  (، تهدیدپذیر ارزیابی شده است. IUCNفهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت )

وصیادی، برخورد با پره قایق، آلودگی دریا و تخریب و کاهش زیستگاه تشخیص داده شده است. بر اساس مشاهدات انجام 

 وژپشتگ دلفینبرخورد با پره قایق به کرات در باله های این گونه مشاهده گردیده است. شده توسط انجمن طرح سرزمین 

و اطالعات کمی از آنها در دست است. عمق و هند، تعداد آنها فراوان نیست  در اقیانوس آرام با وجود پراکنش به ظاهر زیاد

 متر( است 24های گرم ساحلی و کم عمق )کمتر از آب عامل مهمی در پراکنش این گونه است که زیستگاه اصلی آن آب

مشاهده  1386بند در سال ر خلیج ناید این گونهبر اساس گزارشات سازمان محیط زیست . (1346)انجمن طرح سرزمین، 

نخیلو است که در  -پارک ملی دریایی دیرو بومی های بارز  گوژپشت از گونه دلفین. (1386بخش، )فیض گردیده است

به صورت ماهانه  42برنامه حفاظتی از این گونه توسط انجمن طرح سرزمین از اسفند .  گرددهای منطقه هر ماه مشاهده میآب

  . (1346)انجمن طرح سرزمین، انجام استدر حال 

 ، محدوده پراکنش این پستانداران را نشان می دهد. 14نقشه 
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 هامرجان -1-2-1-6-2-2-2-4

که .دهدیمجهان را تشکیل  یهاانوسیاقدرصد سطح  402کیلومترمربع کمتر از  286344مرجانی با وسعت  یهاآب سنگ

. این شوندمیدریایی جهان محسوب  هایزیستگاهترین از متنوع ،پوشانددریاهای جهان را می یهاانوسیاق/% سطح 2کمتر از 

شاخه جانوری و گیاهی  33. از میان دهدیمدومین زیستگاه غنی جهان را تشکیل  ،استوایی هایجنگلپس از گروه جانوری 

میلیون گونه گیاهی و  4. که بیش از کنندمیشاخه در این مناطق زیست  34،شوندمیدریایی یافت  هایزیستگاهکه در 

)البستر،  داران تجاریهای شیالتی در صید ماهیان و دیگر مهرهاین امر رونق فعالیت .شوندمیجانوری در این زیستگاه یافت 

. این گیردمیصید ماهیان شیالتی دنیا در این مناطق صورت  %14به طوری که  خیار دریایی خوراکی و ...( را به دنبال دارد.

نمایند و بدین طریق مانع از فرسایش سواحل انرژی امواج را جذب می %44مناطق به عنوان موج شکن طبیعی عمل کرده و 

ن و ی و پزشکی نظیر ساخت استخوابرداری انسان شامل مواردی همچون: استفاده در صنایع دارویبهره گریدگردند. انواع می

 های گردشگری و جذب گردشگر و تجارت ماهیان زینتی است. دندان مصنوعی، رونق فعالیت

 .دشونمیاقیانوس آرام یافت  هایآبها در گونه مرجان سخت در سراسر دنیا وجود دارد که اکثر این گونه 844حدود 

گونه مرجان در هر یک از این  544مالزی و گینه نو با بیش از  اندونزی، یپین،درکشورهای فیلها مرجانای بیشترین تنوع گونه

 141میلیون سال بوده و در  654ای معادل بیش از ترین جوامع دریایی با تاریخچهاین موجودات جزء مسن کشورهاست.

 .(1344)مقصودلو، قرار دارد 54در رده مرجانی  هایآب سنگاز کیلومترمربع 444وسعت با ایران اند. کشور جهان پراکنده

ترین جوامع مرجانی ایران در اطراف جزایر خارک و خارکو در شمال و جزایر الوان تا هرمز در جنوب واقع گسترده

 به دو نوع کلی تقسیم نمود: توانمیایران  )بوشهر( را  هایآبمرجانی  هایآب سنگگردیده است. 

( که در اطراف جزایر خارک، خارکو  و فارسی به صورت یک حاشیه  Fringing reefای )حاشیه  هایآب سنگ -1

متر،  5به صورت متراکم در عمق کمتر از  متری 5-4کیلومتر و در عمق  1-2به عرض  که شوندمیچسبیده به ساحل دیده 

نوار مرجانی قطع در جزیره خارگو در دو سمت شمالی و جنوبی  قرار دارند. های ساحلی به صورت پراکندهدر میان شن

 . شودمیمرجانی مشاهده  هایآب سنگهای جزیره پوشش کاملی از ولی در سایر قسمت شودمی

کم عمق ساحلی به  هایآبکه در مناطق دارای شرایط مناسب در  reef(patchyایی)پراکنده و لکه هایآب سنگ-2

های سواحل بندر طاهری، کم است. نمونه آن مرجانها . تنوع و وسعت این نوع مرجانشوندمیموازات خط ساحلی دیده 

 در خلیج نایبند تراکم و تنوع زیادی ندارند و در دو منطقه عمده وجود دارند: هاآب سنگعسلویه و خلیج نایبند است. این 

بندر عسلویه و بخش شمالی خلیج که قطعات  حد فاصل( منطقه ساحلی بیدخون، Inshoreای )نزدیک کرانه هایآب-

 اند.مرجانی شناسایی گردیده هایآب سنگای از پراکنده



تحل  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
 (یکیمنابع اکولوژ یی)شناساستی ز طی مح  لی 

 

5002212B0021300303R105961116 م 

 
65 

 ایی نایبندضلع جنوبی سواحل صخره-

ناحیه مجزای موازی با خط ساحلی است که شامل شن، مرجان مرده  6خلیج نایبند، به صورت  هایآب سنگناحیه بندی 

ترین اکوسیستم ساحلی مرجانی خرد شده، مرجان مرده و زنده و یک کمربند شنی دور از خط ساحل است. این جامعه مهم

 .(1386بخش، )فیضار داردهای پتروشیمی آن قرفارس است که تحت تهدید توسعه بندر عسلویه و پروژهخلیج

. های سراسر دنیاستآرام بوده  و مشابه با گونه –های  اقیانوس هند مانند گونه عموماًهای خلیج فارس ترکیب گونه

در جزایر کیش، الرک، فارور و بنی 1386تا  1384های مطالعات انجام شده توسط موسسه ملی اقیانوس شناسی ایران در سال

های ایرانی خلیج فارس به اثبات رسانده است گونه مرجان سخت را در آب 36یج نایبند، وجود حداقل فارور، هنگام و خل

شایان ذکر است باشند. گونه می 24خانواده با  8های سخت شناسایی شده در استان بوشهر شامل مرجان (. 1344)مقصودلو، 

 های استان بوشهر وجود ندارد.ی آبدر حال حاضر اطالعات مستند جدیدی از مطالعات جامعه مرجانکه 

های خانواده. (8)جدول گونه مرجان است 14بهترین شرایط مرجانی در استان بوشهر مربوط به جزایر خارگ و خارگو با 

Faviidae ,Poritidae و خانواده  در سمت غربی جزیره خارکوAcroporidae  وجود  هستند.غالب  سمت شرقی کامالًدر

هایی در نوع ساختار جمعیت جوامع مرجانی شده متفاوت در دو سمت جزیره باعث ایجاد چنین تفاوتشرایط اکولوژیکی 

 است. 

هکتار  266شناسی، بیشترین پوشش مرجانی در استان بوشهر، به ترتیب با حدود های مرکز ملی اقیانوسبر اساس گزارش

های شرقی جزیره دارای درصد پوشش کمتر و تنش هکتار در جزیره خارک وجود دارد. سنگفرش 181در جزیره خارگو و 

ی و غیره باشد. های ماهیگیری، فعالیت صیادذاری بیشتر، تردد قایقتواند دالیل مختلفی اعم از رسوبگبیشتری هستند که می

 ها به آن اتکا دارند.  از آنجایی که بسترهای سخت بیشتر درعلت دیگر احتماال مربوط به بسترهای سختی است که مرجان

رسد به نظر می های مرجانی در این نواحی بیشتر است.شوند، پوششبخش غربی و شمال شرقی جزیره خارکو یافت می

های شرقی جزیره از سالمت کمتری برخوردار بوده و احتیاج به حفاظت دارند. در های شرقی نسبت به سنگفرشسنگفرش

 رمجازیغها صیادان بومی یا غیربومی هستند که از منابع شیالتی و غیر شیالتی به صورت این جزیره خطر اصلی تخریب مرجان

ها ب مرجانتواند از دیگر عوامل تخریید شاه میگوو غواصی )صید غیر مجاز ماهیان زینتی( میکنند. نشت نفت، صاستفاده می

 (.1388در این جزیره باشند) مصطفوی و همکاران، 
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 جزیره خارک و خارکوی هامرجان: 8جدول 

 گونه جنس خانواده ردیف

1 Poritidae Porites Porites lutea 

2 Poritidae Porites Porites harrisoni 

3 Faividae Platygyra Platygyra daedalea 

6 Faividae Favia Favia favus 

5 Faividae Cyphastrea Cyphastrea microphthalma 

6 Faividae Favia Favia pallida 

4 Faividae Favia Favia matthaii 

8 Faividae Favia Favia spinosa 

4 Acroporidae Acropora Acropora clathrata 

14 Acroporidae Acropora Acropora arabensis 

11 Acroporidae Acropora Acropora khayranensis 

12 Acroporidae 
Acropora  

 

Acropora pharaonis  

 

13 Agariciidae Pavona Pavona decussata 

16 Siderastreidae Siderastrea Siderastrea savignyana 

15 
 

Thamnasteriidae 

 

Psammocora Psammocora obtusangulata 

16 
Pocilloporidae 

 

 

Stylophora Stylophora pistillata 

14  Sargassaceae 
 Turbinaria  

 
Sp 

 

 

  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pavona_(genus)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pavona_(genus)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pavona_(genus)
https://en.wikipedia.org/wiki/Agariciidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Agariciidae
http://www.gbif.org/species/3250163
http://www.gbif.org/species/7910723
http://www.gbif.org/species/7910723
https://en.wikipedia.org/wiki/Stylophora_(coral)
https://en.wikipedia.org/wiki/Stylophora_(coral)
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است که تی نف –سازه دریایی  و تهدید اصلی شناسایی شده برای جوامع مرجانی توسعه عسلویه، صیادی نایبند خلیجدر 

رو به افول بیشتری گذارده است. این  1344ها در خلیج فارس از دهه شدت باالیی دارند. شرایط زیست محیطی رشد مرجان

بخش، فیض)وریسمتهای متعدد، صید ماهیان زینتی و رشد اقتصادی و ها مصادف بوده است با افزایش تدریجی آلودگیسال

1386). 

 
ای و شاخه Massive formایی مرجانی توده آب سنگلق به دو گروه عمده جنس که متع6گونه مرجانی از  5

Branching form  بند شناسایی گردیده استخلیج نایاست در (Shokri, 2001)( 44جدول)های غالب این منطقه . گونه

های شمالی متری بخش 6-2در اعماق  Porites compressaگونه  Lutea. Porites و  Porites compressaاز  اندعبارت

 و جنوبی خلیج نایبند دارای غالبیت چشمگیری هستند.

 خلیج نایبند یهامرجان: 9جدول 

 گونه جنس خانواده

Poritidae Porites Porites lutea 

Poritidae Porites Porites compressa 

Faividae Favia Favia pallida 

Faividae Platygyra Platygyra daedalea 

Faividae Plesiastrea Plesiastrea versipora 

 مأخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر

 

گونه(، خلیج چابهار  28ایرانی مانند کیش ) هایآببند در مقایسه با سایر مناطق مرجانی گونه مرجانی منطقه نای 5تعداد 

ای مرجانی سازد و این منطقه به لحاظ غنای گونهبند را مشخص میای منطقه نایگونه(، فقر تنوع گونه 16گونه( و فارور ) 21)

 ایرانی خلیج فارس است.  هایآبترین مناطق مرجانی در یکی از فقیر

 

گذاری  و ایجاد آلودگی و در نهایت منجر به نابودی ده باعث افزایش رسوبساخت و سازهای ساحلی و شهری کنترل نش

های شهری و روستایی ناشی از مراکز مسکونی منجر به های پساب، فاضالباند. آلودگیمرجانی گردیده هایآب سنگ

ی سطح بستر مرجان هایهای ماکروسکوپی شده که در رقابت با صخرهمساعد شدن شرایط محیطی برای تکثیر و رشد جلبک

یی به عنوان ها، توتیای دریاگردند. به دنبال گسترش جلبکهای مرجانی به ترتیب از اکوسیستم حذف میرا اشغال و صخره

ای و آهکی را به گسترش پیدا کرده و به عنوان تخریب کننده طبیعی بسترهای صخره به سرعتها چرا کننده اصلی جلبک

و  دهدیمها را کاهش این امر دسترسی به بسترهای سخت و آهکی جهت استقرار الرو مرجان کند.بسترهای نرم تبدیل می
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ید و ص نامناسبهای های صید و صیادی و استفاده از روش. فعالیتگرددمیهای مرجانی محدود و تضعیف گسترش صخره

های شاخ گوزنی در رهای مرجانمرجانی، تمامی بست هایآب سنگهای صیادی در محدوده همچنین لنگر اندازی قایق

 می باشد.  14موقعیت مکانی اجتماعات مرجانی مطابق با جدول  محدوده حاشیه جنوبی خلیج نایبند را نابود نموده است.

 

 موقعیت مکانی اجتماعات مرجانی استان بوشهر: 11جدول 

 ردیف نقاط توضیحات

 N 242414- E 523484 1 رسوب گذاری زیاد

 N 242416- E 523446 2 زیادرسوب گذاری 

 N 242415- E 523441 3 رسوب گذاری زیاد

Dense Seagrass N 242432- E523848 6 

Dense Seagrass N 242436- E 523841 5 

Dense Seagrass N 242434- E 523881 6 

Dense Seagrass N 242424- E 523844 4 

Dense Seagrass N 242426- E 523864 8 

Dense Seagrass N 242424- E 523856 4 

Start of young colonies N 242466- E 523484 14 

Mostly young colonies of Fav N 242468- E 523452 11 

young colonies of Fav, Por N 242451- E 523436 12 

Best site for Poritids N 242456- E 523415 13 

 N 242443- E 523655 16 حفاری شده

 مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

 هایی از دریایی عربای حفاظت از محیط زیست دریایی )راپمی( شامل خلیج فارس، دریای عمان و بخشسازمان منطقه

کشور: ایران، عراق، امارات متحده عربی، عربستان، عمان، بحرین، قطر و کویت احاطه شده است. بیشترین  8یوده و توسط 

کیلومتر  444ه کشور عمان است. ایران بعد از امارات متحده عربی با مرجانی در منطقه راپمی مربوط ب هایآب سنگتوزیع 

 . (1386بخش، )فیض مربع در جایگاه سوم قرار دارد

 نشان داده شده ا ست.   11محدوده پراکنش مرجان ها در نقشه
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 هااسفنج -1-2-1-6-2-2-2-5

مهرگان دریایی کفزی منابع ناشناخته زیستی هستند که از نظر اقتصادی دارای اهمیت هستند. از تمامی اشکال زنده، بی

علیه  هاآناند و بسیاری از سال گذشته 24های جدید کشف شده در جانوران دریایی دارای بیشترین تعداد از مولکول

کفزی دارای  مهرگان دریاییهای دریایی، بیگیرند. از بین تمام گونهده قرار میها مورد استفاپاتوژنهای انسانی و سایر بیماری

کنندگان فیلتر ترینرگبزترین جانوران پرسلولی هستند و ها سادهزا هستند. اسفنجبیشترین فعالیت زیستی علیه عوامل بیماری

. شوندیمهای اقیانوسی تا سواحل دریاها یافت بخش تریندریا هستند. این جانوران آبزی و بیشتر دریازی هستند که از عمیق

اطراف ها به صورت محدود  )های غواصی شناسایی و مطالعه اسفنجها در اعماق باال و باال بودن هزینهبه دلیل پراکنش اسفنج

گونه  14 ای عمانخلیج فارس و دری هایآبجزیره هنگام در بندرعباس، خلیج چابهار و خلیج نایبند( انجام گرفته است. در 

 ایی و در عمقها در خلیج نایبند در ساحل در بسترهای سنگی و صخرهگونه از این اسفنج 5اسفنج شناسایی شده است که 

 .(12و نقشه  11)جدول های مجزای کوچک و پراکنده قرار دارندها و به صورت کلنیمعمول همراه و در میان مرجان طوربه

 استان بوشهر اسفنجیتماعات موقعیت مکانی اج: 11جدول 

 نقاط گونه تعداد محل

 Ircinia echinata N 242626-E 523836 ا  روستای هاله

 Spheciospongia inconstans N 242626-E 523836 4 روستای هاله

 Pseudosuberites sp N 242626-E 523836 1 روستای هاله

 Gelliodes nossibea N 242611-E 523525 8 روستای هاله

 1 Gelliodes nossibea N 243682- E 522462 

 6 Haliclona aff. Toxius  

 مأخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر

ها در قسمت جنوبی خلیج )روستای هاله( از تراکم بیشتری برخوردار بوده و بهترین شرایط رشد و توسعه را در اسفنج

های بزرگ اسفنجی منطقه خلیج نایبند از حد بسیار کوچک تا حد متوسط است و کلنیهای خلیج دارا هستند. اندازه کلنی

 .( 1386بخش، )فیضمتر( وجود ندارد 8چه در بخش ساحلی و چه در بخش عمیق )
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 شاخص استان بوشهر هاستگاهیز -1-2-1-6-2-2-2-6

یریت در قالب مناطق تحت مد اکثراً دریایی و خشکی است که یهاستگاهیزاستان بوشهر شامل  یهاستگاهیزنیترمهم

 :(: مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست13نقشه )سازمان محیط زیست به شرح زیر تحت حفاظت هستند

 نخیلو -پارک ملی دیر  -1-2-1-6-2-2-2-6-1

لی، باشد که در گروه مناطق حفاظت شده ساحنخیلو جزیی از نیمه جنوبی منطقه حفاظت شده مند می -دیر تاالب ساحلی 

هکتار   24636حدود  26/11/1386شورایعالی حفاظت محیط زیست مورخ  246گیرد و طبق مصوبه شماره دریایی قرار می

 هایزیستگاه و هاگونه وحساسیت اهمیت دلیل به.به ثبت رسیده استنخیلو  -دیر تاالب ساحلیمساحت ازاین اراضی بهعنوان 

 صورت طقهمن ومدیریت زیست محیط کل اداره بانظارت نازآ برداری ارتقاءیافته است،بهره ملی پارک بهاین منطقه موجود،

 شده انوریج حساس هایزیستگاه دیدن آسیب وهمچنین گیاهی ازمنابع رویهبی برداری هازبهر مانع نیز امر این کهردیگمی

مکان  و دارد قرار بندردیر غرب مایلی 26در کهباشدمی الگرم وام تهمادون شامل جزایرنخیلو،نخیلو  –پارک ملی دیر  .است

 .گرددمحسوب می فارس جزایرخلیج در هاپشتالک و پرندگان یگذارتخم برای وآرامی مناسب

 پارک ملی نایبند -1-2-1-6-2-2-2-6-2

به هکتار در بخش خشکی  14544هکتار دربخش آبی و  5/34214هکتار مشتمل بر  64815پارک ملی نایبند با مساحت 

کیلومتری جنوب شرقی شهر  324متر از سطح دریا در  66تا  4خلیج فارس با ارتفاع  هایآبایی مشرف بر دماغه صورت

طول شرقی  52 ˚ 52 ' 24 "تا  52˚ 24 ' 28 "بوشهر در شهرستان کنگان، بخش عسلویه و دهستان نایبند در محدوده جغرافیایی

یاسی و اداری دو سوم پارک ملی نای بند عرض شمالی واقع شده است. از نظر تقسیمات س 24˚28' 15 "تا  24˚ 4 ' 25 "و 

به استان بوشهر)شهرستان کنگان( و یک سوم  آن به استان هرمزگان )شهرستان بندر لنگه( اختصاص دارد. مدیریت این پارک 

 تحت نظر اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر  قرار دارد.  

 –نایبند، منطقه حفاظت شده نایبند، منطقه حفاظت شده حرا قسمت: خلیج  6منطقه نایبند شامل  1382تا قبل از سال  

به عنوان منطقه حفاظت شده شناخته شده  1354منطقه حفاظت شده نایبند ) که از سال  1382بساتین و هاله بود که در سال 

ملی دریایی  رکبود( به همراه منطقه حفاظت شده حرا و خلیج نایبند، توسط شورای عالی محیط زیست به عنوان نخستین پا

به عنوان پارک کلی دریایی در کمیسیون جهانی  14115کشور ثبت و شناخته گردید. همچنین این پارک ملی به شماره 

( ثبت IUCNهای سازمان جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی )( که یکی از زیر مجموعهWCPAمناطق حفاظت شده )

ای و گیاهی و جانوری را در برگرفته و با سواحل صخره باارزشهای از گونه رینظیبای گردیده است. این منطقه مجموعه

هایی آورده است . پوشش گیاهی این منطقه شامل کهور ، انجیر معابر ، گونه به وجودمرجانی زیبا یک اکوسیستم متنوع را 
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چ و ان این منطقه شامل جبیر، کل و بز، قوها است . پستانداراز بادام کوهی، استبرق، گون و گیاهان مرتعی از انواع گرامینه

میش، روباه، شغال و خرگوش و پرندگان آن شامل کبک، تیهو، هوبره، قمری، کبوتر چاهی، انواع پرندگان شکاری، 

 باشد.چکاوک، فالمینگو، پلیکان، انواع کاکایی و پرستوی دریایی و حواصیل خاکستری می

 منطقه حفاظت شده مند -1-2-1-6-2-2-2-6-3

کویری در کنار بخش بردخون  –ای ای جلگهکیلومتری جنوب شرقی بوشهر در منطقه 184ند در منطقه حفاظت شده م

شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان  6/5/1355مورخه  43از توابع شهرستان دیر واقع است که طبق مصوبه شماره 

منطقه حفاظت شده تصویب و تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست بوشهر قرار گرفت. این منطقه با احتساب پارک 

کویری که با توجه به موقعیت خاص و برخورداری از  -ی ایجلگهای هکتار، منطقه 66544دود ملی دیر نخیلو وسعتی  در ح

رت مناسبی جهت زندگی و مهاج هایزیستگاهخشکی، پوشش گیاهی متنوع و منطقه ساحلی دارای  –دو اکوسیستم آبی 

ند ، شورا شامل گز ، گرامینه ، درختان شورپس. پوشش گیاهی این منطقه باشدمیپستانداران، پرندگان، آبزیان، دوزیستان و ... 

های شور است. پستانداران این منطقه شامل آهو ، گرگ ، گراز ،روباه و شغال و پرندگان آن شامل کوکر ، ، گون و بوته

 . باشدمیقمری و پرندگان مهاجر شامل فالمینگو ، درنا ، هوبره و انواع بازهای شکاری 

 منطقه حفاظت شده حله -1-2-1-6-2-2-2-6-4

قرار گرفته است. و در  کیلومتری شمال شرقی بندر بوشهر 14ساحل دریا و به فاصله  درهکتار66483 وسعتنطقه با این م

تحت حفاظت قرار گرفته است.پوشش گیاهی این منطقه شامل گیاهان تاالبی  46بر اساس مصوبه شماره  6/5/1355تاریخ 

شکی زی نظیر گز و کهور است. از پستانداران شاخص این منطقه و گیاهان خ نخل مرداب ، نی بزواش ، پیازین و لوئینظیر 

اشاره کرد همچنین این منطقه زیستگاه پرندگانی از جمله  گربه وحشی ورگ،شغال ، روباه معمولی ، خرگوش گبه  توانیم

آبزی و  کنار ی ودرنا ، فالمینگو ، اگرت ، اردک مرمری ، اردک سفید ، غاز خاکستری ، انواع سلیم و سایر پرندگان آبز

 .باشدمیانواع بازهای شکاری

 گپناهگاه حیات وحش خار -1-2-1-6-2-2-2-6-5

بر اساس  21/5/1356واقع شده است در تاریخ  ساحلی هایآبشمال غربی بوشهر در  کیلومتری 56این جزیره که در 

و  کنار ، کهور ، انجیر معابد ، انجیر بنگالمورد حفاظت قرار گرفت.پوشش گیاهی این جزیره ترکیبی از  63مصوبه شماره 

ات است  و حی و زیستمندان دریایی هامرجانماعات منحصر به فرد جتادارای  رهیجزاست، همچنین این  انواع گیاهان علفی

 .باشدمیوحش آن شامل جمعیت قابل توجهی از آهو و پرندگان آبزی و کنار آبزی 
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 اثر طبیعی ملی جزیره خارگو -1-2-1-6-2-2-2-6-6

کیلومتری بندر گناوه واقع شده است. از نظر تقسیمات سیاسی  38کیلومتری شهرستان بوشهر و  56رگو در جزیره خا

. شودمیجزیره خارگو تابع بخش جزیره خارک، استان بوشهر است. نام رسمی جزیره خارکو است اما خارگو نیز خوانده 

متری( شمال غربی بندر بوشهر واقع شده است. سطح کیلو 64مایلی ) 32خلیج فارس،  هایآباین جزیره در نیمه شمالی 

رس جنوبی های زاگهای طاقدیسای بسیار کم ارتفاع از دنبالهجزیره فاقد هر گونه پستی و بلندی است و به صورت پشته

ایای قایران است. هیچ گونه کوه یا تپه و ناهمواری در آن وجود ندارد. کل سواحل جزیره خارگو پست و فرسایش یافته از ب

ای ریز و سفید است. جزیره خارگو در فصل بهار به دلیل مناظر دلپذیر و زیبای پوشش گیاهی مرجانی و بیشتر به صورت ماسه

مرجانی یکی از مناطق  تفرجگاهی در منطقه است.  هایآب سنگها و های زیستی مانند پرندگان مهاجر، الک پشتو جاذبه

محدود کننده مانند هوای گرم و بارش کم، یک منطقه خشک  و حساس بوده  و  جزیره خارکو به دلیل عوامل اقلیمی

موجود در آن نیز شرایط ویژه خود را دارند. این جزیره نسبت به سایر جزایر خلیج فارس علی رغم وسعت کم  هایزیستگاه

ابانی ، آهوماش ز ،ناز بیگالیول،سفید سریش،تمشکین عشق آبادی ،خیارک ،گرامورشامل : ضعیف  نسبتاًو پوشش گیاهی 

آفتابی  ، تیپ پوششی گل شور دوست ، مشگک ،انجیر معابد ، سیلن عربی ، مریم گلی مصری ، تیپ پوششی نریشت

تعداد و تنوع جانوران بیشتری دارد.  این منطقه محل مناسبی برای زندگی و زادآوری و تخم گذاری  در عین حال ایدرختچه

 هایپشتو همچنین محل مناسبی برای تخم گذاری الک  باشدمیرنده آبزی و کنار آبزی و جوجه آوری هزاران قطعه پ

 .دارند العادهفوقدریایی است که اهمیت حفاظتی 

 اثر طبیعی ملی کوه نمک جاشک -1-2-1-6-2-2-2-6-7

گنبد نمکی یکی از .دیر و دشتی واقع گردیده است هایشهرستان حد فاصلدر هکتار  3666این منطقه با وسعت 

زمین شناسی است که دارای چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعی است این گنبد نمکی در نزدیکی روستای جاشک  هایپدیده

به علت وجود آب و هوای . رس در استان بوشهر واقع شده استبه صورت یک طاقدیس بر روی سلسله جبال رشته زاگ

شامل  کلی طوربهو  باشدمیظر پوشش گیاهی غنی ن، منطقه از ناکافی و نهایتًا نوع خاک نامرغوبخاص و باران کم و ن

ه، خارشتر، گرامینه و درمن یابوتههایگونهنظیر کنار، بنه، کلخونگ، کهور، بادام کوهی و گز و  ایدرختچهگیاهان درختی و 

ل کل ام. در گذشته شباشدمیز نظر حیات وحش جانوری منطقه در حد متوسط . اشودمیافدرا و گیاهان شور پسند گون، 

وبز، قوچ و میش و آهو بوده که امروزه تنها کل و بز، روباه، شغال وکفتارو پرندگانی نظیر باقرقره، کبک، تیهو، زنبورخورها، 

 ، همچنین تنوع خزندگان در این کوه باال است .باشدمیهاسهرهپرستوها، بادخورک، گنجشک ها و 
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 الگرم ام جزیره -1-2-1-6-2-2-2-6-8

 ان پشتالکگرفتن  پناه برای مناسبی محل یاماسه خاک داشتن دلیل وبه ایهتبو گیاهی پوشش با الگرم ام جزیره

  ساحل با آن کوتاه جزیره فاصله این طبیعی هایویژگی از یکی .باشدیم یگذارتخم برای دریایی پرستوهای یا و دریایی

 .ابدییم مترتقلیل 500 به تاساحل آب فاصله ،جز درهنگام .است ماشه شرقی دماغه درشمال اصلی

 نوتهماد جزیره -1-2-1-6-2-2-2-6-9

 یاماسه یهاپشتهومرکزی، غربی سواحل وتنهادرحواشیشودنمی دیده جزیره دراین هاوتپهناهمواری ازنظرتوپوگرافی،

 پوشیده جزیره وسطح است بادی یاماسه به صورت و ریز هاآن وبافترسدیممتر 4 حداکثربههاآن ارتفاع قراردارندکه

 .باشدمی دریایی پرندگان انواع برای مناسبی محل طبیعی جزیره این .است صدفی نیزبقایای ومقداری رسوبی ایازماسه

 نخیلو جزیره -1-2-1-6-2-2-2-6-11

متر نیست.شکل  3جزیره نخیلو نیز از نظر توپوگرافی در سطح آن تپه یا ناهمواری وجود نداشته و ارتفاع سطح آن بیش از 

اند.در زیر با یکدیگر ممزوج و یکپارچه گردیده کامالًها که صدف جزیره تقریباً مدور و سطح آن پوشیده از ماسه با بقایای

وجود دارد که سخت و  متریسانت 14 به ضخامت کمتر از هیالهای سواحل جزیره، سنگ به خصوصای و های ماسهالیه

 صورت بهگویند. سواحل جنوب و جنوب غربی جزیره نخیلو ها گسار میشکننده است و در اصطالح محلی به این سنگ

اع و با ارتف یاماسهبه صورتدریا  یبه سواما بقیه سواحل با شیب مالیمی  .گسار است یهااز سنگای پست، متشکل صخره

 درسطح. عمرند وکوتاه قد کوتاه یهابوته گیاهان و زارعلف نخیلو، جزیره سطح گیاهی پوششمترقرار دارند.  2 کمتر از

 .ندارد وجود یادرختچهیا درخت گونهچیه جزیره
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