 .1 پهناب جنوب کشور و موقعیت آن
 .2 انواع زیستگاه های ساحلی-دریایی ایران
 .3 معرفی اکوسیستم کرانه ای ( کشندی)
 .4 معرفی انواع بیوم های ( زیستگاه کالن) دریایی در ایران
 .5 شکل گیری جزایر در خلیج فارس

خلیج فارس و دریای عمان به عنوان پهناب جنوب کشور جزو دریاهای گرم و نیمه گرم دنیا طبقه بندی می شوند.
بنابراین بسیاری از خصوصیات دریاهای مناطق نیمه استوایی را از خود بروز می دهند .این به دلیل موعییلا اسلتقرار ایلن
پهنه آبی در عرض های گرمسیر و نیمه گرمسیر دنیا اسا؛ بنابراین زیستگاه های ویژه مناطق نیمه استوایی را ملی ولوان در
کرانه های این پهنه آبی یافا .از خط ایتوا وا عرض  30درجه شمالی و جنوبی به عنوان نلوایی گرمسلیری یلا یلاره ای یلا
استوایی ششناخته می شوند.
مختصات جغرافیایی پهناب جنوب :عرض 22وا  26درجه شمالی و طول  52وا  61درجه شرعی
انواع اکوسیستم ها:
 .1جنگ های مانگرو یا ماندابی یرا و چندل
 .2وپه های مرجانی از نوع لکه ای یا یاشیه ای
 .3بسترهای علفی و جلبکی
 .4آبگیرهای کشندی

جنگ های ماندابی یرا و چندل

مناطق مرجانی نزدیک به سوای

سنگفرش های جلبکی ( محدوده کشندی و سایلی)

مناطق سایلی واالبی

نقشه جهانی نوایی استوایی و نیمه استوایی با وأکید بر ایران

نقشه ووپوگرافی ( پستی و بلندی) خلیج فارس

نقشه ووپوگرافی خلیج عمان ( دریای مکران)
به طور وقریبی عمق در سراسلر دریلای عملان بله
سما مرکز افزایش ملی یابلد .در مرکلز ایلن دریلا
جریان فراچاهنلده وجلود دارد .یلداکرر عملق آن
 3800متر ثبا شده اسا.

شیب فالت عاره به سما ایران اسا؛ بدین مفهوم که عملق از
جنوب خلیج فارس ( شبه جزیره عربسلتان) بله سلما ایلران
افزایش می یابد .بدین ورویب عمیق ورین نقطه خللیج فلارس
چاله ای در چند کیلومتری جزیلره ونلب بلزرر در آب هلای
ایران با عمق  164متر اسا.

محدوده کشندی ( جزر و مدی)
ناییه وراوشی (  :)Spray or Splash Zoneیا ناییه باال کشندی ،ایلن ناییله ابللب اوعلات
خشک اسا اما در زمان آبخاسا ووسط آب شور دریا اسپری می شود .این ناییه فقط در زمان
طوفان و یا آبخاسا شدید به زیر آب فرو می رود .موجودات این ناییه شام کشتی چسب ها،
گلسنگ ،صدف های صخره ای و  ...هستند و پوشش گیاهی در این ناییه بسیار ضییف اسا.
ناییه آبخاستی (  :)High Tide Zoneاین ناییه ونها در زمان مد کام به زیلر آب فلرو ملی
رود؛ از موجودات این ناییه می ووان به انواع شقایق ها ،کشتی چسب ها ،ستاره های شلکننده،
کیتون ها ،انواع خرچنگ های صخره ای-سایلی ،جلبک های سبز ،یللزون هلای دریلایی ،دو
کفه ای ها ،ستاره های دریایی ،اسفنج ها و کاهوی دریایی ( نوعی جلبک سبز) اشاره نمود.
محدوده میان کشندی (  :)Middle Tide Zoneاین ناییه آشفته بسته به منطقه روزانه  1یا
 2مروبه از آب شور پر و خالی می شود.
محدوده آبکاستی (  :)Low Tide Zoneاین ناییه عمدواً زیر آب عرار دارد مگر در یاالت بیر
میمول جزر که به طور فصلی اوفاق می افتد .موجودات ساکن در ایلن ناییله بلرای دوره هلای
طوالنی مدت عرار گیری در میرض خشکی و یا دمای باال به خوبی سازگار نیستند .از موجودات
شاخص این ناییه می ووان به برخی یلزون های دریایی ،شلقایق هلا ،جلبلک هلای عهلوه ای،
کیتون ها ،خرچنگ ها ،جلبک های سبز ،هیدروزوییدها ،دو کفه ای هلا ،لیسله هلای دریلایی،
خیارهای دریایی ،میگوها ،کاهوی دریایی ،سوسن دریایی ،ستاره های دریایی ،ووویا ،اسفنج هلا،
کرم های لوله ای و علف های دریایی اشاره کرد.

کیتون ها و توتیا – جزیره هناگم

اسفنج لوله ای – کیش

خرچنگ و صدف مخروطی – بوشهر

نوعی میگو – جزیره ام الکرم

برخی جانوران ساکن در محدوده کشندی
اسلکت خارجی بارنالک ها یا
کشتی چسب ها

ستاره دریایی شکننده  -قشم

نوعی شقایق – جزیره ام الکرم







جنگ های مانگرو که به مانداب های مانگرو نیز شهرت دارند به عنلوان سلومین
اکوسیستم های پر وولید و بنی پس از جنگ های استوایی و وپه های مرجلانی
در دنیا شناخته می شوند .این اکوسیسلتم هلا در علرض هلای  0ولا  30درجله
شمالی و جنوبی کره زمین عرار دارند و به چند دلیل عملده نقشلی کلیلدی در
سالما سایر اکوسیستم ها و جوامع دریایی ایفا می کنند:
 .1با فیلتر و وه نشلین کلردن رسلوبات از اکوسیسلتم هلای مسلتقر در خطلوط
سایلی ( مر مرجان ها) یفاظا می کنند ( نگهداری رسوبات در جای میین).
 .2ید واسط بین اکوسیستم های خشکی و دریایی اند ( نقش اکوولون دارنلد) و
به سالمتی آن ها کمک می نمایند.
 .3با کاستن انرژی امواج باعث جلوگیری از فرسایش سوای می شوند.

 .4 مانگروها شرایط و موقعیتی ویژه برای تخم ریزی و نیز نوواااا و موووواان نابواغ
فراهم می آورا تا ار امنیو بوس ول ب ووس بر ون  .بنوابرایل ایول منوابه بوس نووا
پرورشگاهی برای انواع آبزیا شناختس می شوا.
 به دلی وجود این اکوسیستم های ارزشمند ایران میزبان گونه های فراوانلی از
پرندگان بومی و مهاجر می باشد

بیش اا  50گونس ارخ مانگرو ار انیا وووا اارا کس همگوی هاغوفیو یوا نموس او و
هستن و کُنام یا نیااهای ایستی شبیس بس هم اارن ؛ ار ایورا  2گونوس ارخو موانگرو
یاف می شوا:

 بسیاری از گونه های جانوری برای زندگی در اکوسیستم های مانگرو وکام یافته
اند؛ این گونه ها عموماً عدرت جا به جایی و انتشار زیادی ندارند .انواع مختلفی از
سخا پوستان ،نرم ونان و برخی از ماهی ها ونها برای زندگی در بین ریشه های
درختان مانگرو و یا بستر گلی آن ها سازش یافته اند .خرچنگ های گرد گلی یلا
خرچنگ های مانگرو (  )Scylla serrataکه در ایران بزرر ولرین خرچنلگ گلرد
شناخته شده ،خرچنگ ویالون زن (  ،)Uca persicaگلخورک ،بوجانگلا ،پرپلویز و
دلفین های گوژپشا همگی از جمله جانورانی هستند که عموماً در این زیستگاه
ها یافا می شوند.

خرچنگ
ویالون
زن
ایرانی

خرچنگ ویالون
زن و لگخورک

لگخورک

خرچنگ گرد لگی

ار خ یج فارس وزایر بسیار ایاای وووا اارا کس  34وزیره متع ه بس ایرا ا و ار
حواه ا تحفاظی  3ا تا خوا تا  ،بوشهر و هرمزگا قرار اارن ؛ بس بور ک ی وزایر
ایرانی ار خ یج فارس بس  3حاغ شکل گرفتس ان :

 .1 با منشأ چیل خوراگی و بروستگی های باق یسی
 .2 با منشأ گنب نمکی
 .3 با منشأ ر وبان ریز اانس
ار وزایری کس بس او حاغ اول شکل گرفتس ان هر کجا شرایط الام برای ایس مروا ها فراهم آم ه ،بس ت ریج طح آ
وزایر اا ر وبان مروانی هم پوشی ه ش ه ا .

 وزایر الوا  ،شی وَر ،هن ورابی ،کیش ،قشوم ،هنگوام و خوار و فار وی منشوأ چویل
خوراگی اارن و بُل آ ها ار اثر تجمع ر وبان آهکی آبزیوا و اا وم وس مرووا هوا
اختاری مروانی بس آ ها بخشی ه ا .
 وزایر فارورگا  ،ری ،پورمو ی ،تنب بزرگ و کوچس ،الر و هرمز ار اثر باال آم
گنب های نمکی بس وووا آم ه ان ؛ پراکن گی ایل وزایر م تاً ار ح فاصل تنگس هرموز
تا امت اا گسل میناب می باش .
 وزایر وبریل ،نخی و ،ام اغکرم ،مینو ،قبر ناخ ا ،اارا و وزایر م غورب منشوأ ر ووبی
ااشتس و ار واقع پشتس های ما س ای یا نوارهای ما س ای هستن کس ر اا آب ار آوراه
و بس شکل وزیره ظاهر ش ه ان ؛ بس همیل اغیل آ ها را تنها ار نوار اح ی و ار مصب
رواخانس های بزرگ می توا ای ؛ بیشتریل آ ها ار خ یج های مصبی ابراف بن ر اما
و ارون روا ای ه می شون  .ایل وزایر شرایط مروانی ش را ن ارن .

جزایر استان هرمزگان:

جزایر استان بوشهر:

جزایر استان خوزستان:

 پورمو ی تنب بزرگ تنب کوچس یری شی ور شیخ ان رابی فارور فارورگا ( فارور کوچس یا بنی فارور) قشم کیش الر الوا هرمز هن ورابی -هنگام

 ام اغکرم وبریل خارگ خارگو خا شیخ اغکرامس شیف با س فار ی گرم متاف -نخی و

 بونس اارا قبر ناخ ا -مینو

به امید مدیریت هر چه بهتر منابع طبیعی و بهره برداری اصولی و منطقی از آن ها
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