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    ین هدف از انتخاب این ناحیه، اهمیت پارک ملی دریایی نایبندد بده وندواو ا  د
ی را پارک ملی دریایی ایراو که انواع اکوسیستم های حساس دریدایی   ششد   

ی پدارس  نفتد -در نزدی ی بزرگ ترین منطقه صنعتی کشور یعنی قطد  ادازی  
.جنوبی در شود جای داده است، می باشد

تم این پارک با دارا بودو دشت های مرتفع، با هدف حفظ   حراست از اکوسیس
به های کم نظیر   سیمای منحصر به فرد   ارزش های زیسدتااهی ببدم مصدو   

از سوی شواری وا ی حفاظدت محدیز زیسدت، بده وندواو      57/9/7مورخ 106
.منطقه حفاظت شده، انتخاب   معرفی شد



( 1390سازماو حفاظت محیز زیست، تیر ) نقشه منابم چهاراانه ایراو –محد ده پارک ملی دریایی نایبند 
1تصویر 



         آنچه در مورد این پارک بی نظیدر بایدد مدورد اهتمداا قدرار ایدرد، حساسدیت بدا ی
ت اکوسیستم ها، زیستااه ها   موجودات زنده پارک چه در بخش شش ی   چه دریاس

ر ری بده  که با توجه به توسعه شتاباو صنایع ااز   پتر شیمی در منطقه وسدلویه  د  
.نظر می رسد

 ادازی    کنترل   نظارت بر آ ودای هوا، تصفیه فا الب های صنعتی، پا یشااه هدای
پتر شیمی ها، توجه به حریم پارک    حاظ نمودو محد ده این منطقه در برح هدای 

یباترین توسعه اقتصادی   نیز ارزیابی های محیز زیستی منقطه برای حفظ   احیای ز
.پارک ملی دریایی ایراو است

،بنددر کیلومتری جنوب شرق320دراین منطقه درمنتهی ا یه ساحل جنوبی استاو
 اقع شدده  (ه تار آبی19500شش ی  ه تار30200)ه تار49000 سعتبابوشهر

هددای دریددایی شلددی  فددارس بددوده    ارزشددمندترین زیسددتااهاسددت کدده ی ددی از
جنادل هدای حدرا،   شورهدای متعددد،  ولف های دریدایی، اجتماوات مرجانی،دارای

 مدی باشدد  معابدد درشتداو کهنسدال انجیدر    صدخره ای زیبدا  سدواحل ماسده    
.برای اجرای اکوتوریسم ساحلی فراهم ساشته استمناس  ترین محل را



ه تار به ونواو 19500شلی  نایبند همراه با بخشی از دماغه نایبند با مساحت 1357در سال
او، مجنونید ) منطقه حفاظت شده نایبند در فهرست منابم حفاظت شده ایدراو قدرار ارفدت    

این منطقه همراه با منابم دیار از جمله دماغه نایبندد   بخشدی از آب هدای شلدی     (. 1379
ه تار به ونواو ا  ین پارک ملدی دریدایی ایدراو در    49815با مساحت 1383فارس در سال 

ه فاصله اندک از رشته کوه های زاارس   سواحل شما ی شلدی  فدارس در اسدتاو بوشدهر، بد     
د ونواو ی ی از حساس ترین   متندوع تدرین اکوسیسدتم هدای دریدایی ایدراو مطدرح اردید        

 ر د آ یندده هدای مختلدف حاصدل از فعا یدت هدای منطقده  ید ه         (. 1385در یش صفت، )
اقتصادی پدارس جندوبی بده وندواو بزراتدرین مجمووده صدنعتی کشدور در مجدا رت اندواع           
ع اکوسیستم های آسی  پذیر دریایی   شش ی پدارک مانندد درشتداو حدرا، اجتماودات  سدی      

مرجانی   اسفنجی، بسترهای ولف های دریایی   زیستمنداو در معدر  شطدر آو، از جملده   
اهمیت این نوع زیسدتااه هدا   (. 1389موذنی، ) مخابرات جدی فرا ر ی پارک ملی می باشند 

فاظدت از  به ونواو اکوسیستم های غیر قابل جایازین برای زیستمنداو  ابسته بده آو هدا   ح  
ملدی  تنوع زیستی بسیاری از اونه های ارزشمند جانوری   ایاهی توجه آژانس های حفاظتی

1385Ballanبهدر زی راد،  )   بین ا مللی را به ایدن مندابم جلد  نمدوده اسدت       et al.,
2002; Collwell et al., 1995.)

       در با  جود فشارهای سناین ناشی از رشدد شدهری سدریع وسدلویه   صدنایع پدارس جندوبی
بده  مجا رت پارک ملی دریایی نایبند، هم چناو پرندااو از وناصدر ومدده اکوسیسدتم پدارک    

ز اجتمداوی   بسدیاری ا  -شمار رفته   دارای ارزش های زیبایی شدناشتی، تفرجدی، اقتصدادی   
. جنبه های دیار هستند



ی ی از بیوا هدای غندی کدره   

زمددین جناددل هددای ماندددابی 

بوده که به د یدل  جدود ایدن   

اکوسیستم های ارزشدمند در 

، این پارک ملی دریایی نایبند

ناحیدده میزبدداو اوندده هددای   

فرا انددی از پرندددااو بددومی  

مهاجر می باشد

جنگل های ماندابی نایبند

2تصویر 



قسددمتی از آبهددای مشددرف بدده  
دماغدده شلددی  نایبنددد در ز و   
ه حفاظتی پارک قرار ارفتده کد  

در ایدددن آب هدددا تشددد یالت   
فت مرجانی   بسترهای ولفی یا
اری می شود    ذا زیستااه بسی

.از آبزیاو است

از همچنین این ناحیه جز  ی ی
مهدددم تدددرین سدددایت هدددای   
پسدددتانداراو دریدددایی کشدددور  

.محسوب می شود

ر با    سمت راست ایدن تصدوی  
.مقر نیر ی دریایی سپاه است

آب های پارک نایبند

3تصویر 



دسته های ماهی تن با ده زرد 

در آبهای شلی  نایبند

و س از مهدی صبور

آب های پارک نایبند



هماو اونه که اشداره شدد، کدل محدد ده ایدن پدارک سدرزمینی متشد ل از         
) تداکنوو  1357اکوسیستم های غنی   حساسی است که با اذر زماو از سال 

.دسال داراونی های بسیاری به شود دیده   می بین35، به مدت (1392سال 

کیلومتری شرق بندر بوشهر در موقعیت320این پارک در : موقعیت جغرافیایی
دقیقده ودر    52درجده    27ثانیه تا 16دقیقه   25درجه   27جغرافیایی 
دقیقده بدول   51درجده    54ثانیده تدا   09دقیقه   38درجه   52شما ی،   

درصدد آو در حدوزه   33درصد منطقه در استاو بوشدهر    67. شرقی قرار دارد
.کیلومتر است20شز ساحلی این پارک حد د . استاو هرمزااو قرار دارد



کیلدومتر   ودر  متوسدز آو    30ه تار؛ بول منطقه 49815: مساحت پارک
.کیلومتر است7حد د 

ه دامند . ارتفاع از شمال به برف جنوب منطقه افدزایش مدی یابدد   : ارتفاع پارک
ه بده  شما ی منطقه شامل تپه ماهورهای کم ارتفاع با شی  مالیم می باشدد کد  

.نددمی پیو( زاارسی) جلاه بین ارتفاوات منطقه   رشته ارتفاوات اصلی 
ف بده  حاشیه جنوبی، مرتفع   صخره ای بوده   بلندترین ارتفاودات منطقده مشدر   

.سواحل صخره ای جنوب است
کیلدومتری  10متدر   در بخدش جندوبی    2ارتفاع سواحل در بخش غربی حدد د  

.متر می رسد124شلی  نایبند بلندترین ارتفاع منطقه به 



آب های شلی  فارس   نیز سفره آب های زیر زمینی: منبع تأمین آب

یه پوشش غنی بوده   در دامنه شما ی متدراکم   بده تددری  بده سدمت حاشد      : پوشش ایاهی
بخدش هدای صدخره ای   دره هدای حاشدیه      . جنوبی   ارتفاوات به سمت تن ی میل می کند

او در دامنه هدای شدما ی درشتد   . جنوبی فاقد پوشش ایاهی   یا دارای پوششی  عیف است
جدود  کُنار، استبرق، کهور ایرانی، انجیر معابد   در حاشیه شمال غربی درشتاو ماندابی حدرا   

ما ی شلی  نایبند شد . در  اقع حرا مهم ترین جامعه ایاهی این پارک را تش یل می دهد. دارد
جتماوات ترین   آشرین ر یشااه درشتاو حرا به صورت ببیعی   انبوه می باشد؛ به بوری ه ا

27ه تار،  سیع ترین جامعده ایدن درشتداو در مددارهای بدا ی      390حرای نایبند با  سعت 
.درجه در شلی  فارس محسوب می اردد

ه اونه های شارشتر، باداا کوهی   ایاهاو مرتعی چوو انواع ارامینه ها در ششد ی   جامعد  
آو ولف های دریایی از جوامع ایاهی با اهمیت آب های این استره محسوب شده   ر یشااه

.متری شاتمه می یابد20شر ع   در ومم ( جزر   مدی) ها از ناحیه کشندی 



در منابم شش ی این منطقه جانور شاشص جبیدر بدوده کده آو    : حیات  حش
او اشیر   هم به د یل شدت ارفتن تعار ات ناشی از فعا یت های بشر در سا ی

نطقده  وال ه بر این در آبهای این م. به شصوص ش ار، جمعیتی ر  به ز ال یافته
که یک کرید ر مهارجتی برای پستانداراو دریدایی بده شدمار مدی ر د، نهند      

.اوژپشت هر ماه مشاهده می اردد
 ( انیدر نقاط کوهست) ر باه معمو ی، شراوش، شغال، تشی، شارپشت، کل   بز

از انواع پستانداراو منطقده مدی   ...   ( 1388رأس در سال 5شمارش )   جبیر 
.باشد



های به بور کلی چندین کاربری در این منطقه به چشم می شورد؛ ا ل فعا یت
ر اداه  منطقه اازی پارس جنوبی در وسلویه که شدامل تأسیسدات صدنعتی، نی   

حرارتی،  احدهای اس او کارکناو، جاده ها   میادین   نیز سایر مجتمع هدای  
رفاهی-شدماتی

وچدک  د ا، کاربری های شیالتی بومیاو منطقه که شامل بنادر   اس له هدای ک 
صیادی در ر ستاهای متعدد می باشد  

ی نیر ی دریای) سوا، کاربری نظامی در موقیعت شلی  ها   دهانه های کوچک 
(سپاه

چهارا، فعا یت های سازماو حفاظت محیز زیست   حفاظت از ز و پارک ملدی 
دریایی نایبند

پنجم، فعا یت های اردشاری، به  حاظ سیمای  ی ه این منطقه



4تصویر 



5تصویر 



:لکه ها

ان هاباغات و نخلست: سبز تیره

جوامع ماندااب   : سبز روشن
حرا

 روستاها و جوامع انسان: آب 

پایگاه دریای  سپاه: قرمز

سارت سایت تکثیر در ا: زیتون 
جبیر

: کریاورها

رود حرا: آب 

جددداده هدددا: خاکسدددتر 
(شوسه و آسفالته) 

6تصویر 



  ر در اس ار   لکه ها در محدوده امن پارک شامل مقر سپاه، جنگل ماندابی بساتین، سایت تکثی
به بعد، لکه 89جبیر و پاسگاه محیط بانی، باغا  و نخلستان ها و نیز خانه ها است که از سال 

.های پاسگاه و پایگاه دریایی سپاه ایجاد شده اند
 به قرار زیر است10مقدار کمی انواع لکه ها با استناد تصویر شماره:

لک ه  8لکه در قسمت منتهی الیه غرب دماغ ه نایبن د و   11لکه، شامل 19: باغا  و نخلستان ها
بزرگ مابین روستای بساتین و بیدخون

لکه، شامل روستاهای بساتین، حله، صفیه و نایبند4: روستاها
ایت در کنار س  ) لکه، شامل مقر سپاه و پاسگاه محیط بانی 3: لکه های موجود در زون امن پارک

(تکثیر در اسار 
لکه در جهت شمال غرب محدوده مورد نظر به شکل پراکنده و 4در کل : جنگل های ماندابی حرا

.به نام حرای بساتین وجود دارد



،   ه پوشش ببیعی انجیر معابد8تصویر ،   ه حرا7تصویر 

، باغات   نخلستاو ها10تصویر ،   ه ر ستاها   اماکن انسانی9تصویر 



 و مساحت را زمین های آبرفتی با بستر سنگ ری زه % 50در محدوده مورد نظر بیش از
ت؛ دلیل سایر ویژگی های زمین های آبرفتی تشکیل می دهد که ماتریس مورد نظر اس

ویه و آن هم شیب و ارتفاع منطقه بوده که آب باران را از نواحی کوهستانی حوزه عس ل 
یت زم ین  این منطقه تاقدیس حاصل از فعال. نقاط شمالی به سمت دریا هدایت می کند

ی ش ود عربستان بوده و به عنوان ی   گنب د نمک ی ش ناخته م      -ساختی صفحه ایران
(.مکالمه شخصی با مهندس موذن زاده، فرمانده پارک) 



11تصویر 

ماتریس سیمای 
سرزمین   پهنه مورد  

مطا عه  

شی سناال-بستر شاکی
از جنس آبرفتی   

پوشش درشتی کهور، 
کنار   آکاسیا



   تنها کریدور مشخص در محدوده مورد نظر جاده ها و مصب رود حله هستند ک ه ج اده
فالته به ص ور  آس   ( خاکی) ها به طور پراکنده در سال های مشخصی از شکل شوسه 

بی انگر از ب ین رف تن تع داد     89و 84همچن ین مقایس ه دو عک س س ال     . در آمده اند
10در عک س ش ماره   . معدودی از جاده ها بر اثر بارندگی، عدم ت ردد و س ی ب اس ت   

.کریدور ها با رنگ آبی و خاکستری مشخص گردیده اند



به بور مشخص شب ه شطی کابل ، 12تصویر 
برق رسانی   جاده ها 

جاده های قرار ارفته در ز و امن پارک، 13تصویر 



 تاکنون مشاهده می 84در برخی نقاط قطع شدگی به واسطه احداث جاده و پل از سال
ه و شود؛ همچنین احداث پایگاه سپاه سبب خردانگی در مح دوده جن وب غرب ی منطق     

که کوچ   از  عمل گسیختگی گشته است که با قطع درختان کُنار و از بین رفتن ی  ل
.پوشش گیاهی همراه بوده است

این فرآیند ابتدا با سوراخ شدگی آغاز

.شده است

، قطع شدای14تصویر 



15تصویر 

قطدددع شددددای   
ودا مباد ه جریاو
اصددلی بدده شلددی   
های کوچک حرا   
ایجدددداد حا ددددت  

مردابی

راه آبدددده قابددددل  
مشاهده در شد ل  
راه حلددی اساسددی 

نمی باشد



به امیا مایریت هر چه بهتر منابع طبیع  و بهره بردار  اصول  و منطق  از آن ها 

1392با تشکر، بهار 


